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คํานํา 

 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ (Master of Education : 
Curriculum and Supervision)  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปดจัดการเรียนการสอนมา
นานกวา 20 ป  ไดผลิตมหาบัณฑิตออกไปปฏิบัติงานการศึกษาทางดานหลักสูตร  การสอน  และการ
นิเทศเปนจํานวนมาก  แมจะไมไดมีการประเมินหลักสูตรอยางเปนทางการ แตท่ีผานมาไดมีการ
ศึกษาวิจัยสภาพปญหาการใชหลักสูตร ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาประสิทธิผลของ
หลักสูตรจากผูใชบัณฑิต และบัณฑิต มาโดยตลอด และไดนําขอมูลตางๆ มาปรับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง พัฒนาหลักสูตรมาโดยตลอด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับ
สภาพการศึกษา และความตองการของผูเรียน ประสิทธิผลของหลักสูตรเปนท่ีประจักษในแวดวง
การศึกษา แวดวงวิชาการ มีมหาบัณฑิตจํานวนมากไดศึกษาตอ และสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกท้ังในและตางประเทศ กาวไปสูสถานภาพทางการศึกษาท่ีสูงขึ้นอยางไรก็ตามแมวาหลักสูตรจะมี
ความสําคัญและดีเพียงใด การประเมินหลักสูตรก็เปนกระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชนจากผูเรียน ผูสอน ศิษยเกา และผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําผลมาพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
ใหมีมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสําคัญท่ีสุดใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูเรียน 
ผูใชบัณฑิต และผูท่ีใชผลจากมหาบัณฑิตของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ รวมท้ังยังคงความเปน
ผูนําทางดานหลักสูตรและการนิเทศตลอดไป งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก
ผูชวยศาสตราจารย รุจิราพร รามศิริ  และอาจารยฉวีวรรณ ตาลสุกนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ท่ีไดชวยกันใหขอคิดเห็น และปรับแกจนงานวิจัยสําเร็จ 

 ขอขอบคุณ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือการประเมิน
หลักสูตร ครั้งนี้ และเหนืออ่ืนใด ความสําเร็จจากผลการประเมินหลักสูตรครั้งนี้จะชวยพัฒนาหลักสูตร
และการนิเทศใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

        

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ) 

                      14  กุมภาพันธ 2555 
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บทคัดย่อ 

 

ชือเรือง   การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   
                          คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คําสําคัญ   การประเมินหลักสูตร/ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
  หลักสูตรและการนิเทศ 
ผู ้วิจัย    ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาเรียม  นิลพันธุ       
ปี                 พ.ศ. 2555 
 

 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตรในดาน
วัตถุประสงค  โครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา 2) เพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรในดาน
ส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู  สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และส่ิงอํานวยความสะดวก  3)เพ่ือ
ประเมินกระบวนการของหลักสูตรในดานการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู  
การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และ กระบวนการทําวิทยานิพนธ  4) เพ่ือประเมินผลผลิต
ของหลักสูตรในดานความรูความเขาใจ  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน
และการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย และการมีคุณธรรม และ5) เพ่ือประเมินผลกระทบของ
หลักสูตร ในดานความสามารถในการประยุกตใชเพ่ือการปฏิบัติงาน  การพัฒนาวิชาชีพ  ความเปนผูนํา  
สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ โดยผูวิจัยใชรูปแบบการประเมิน CIPPI  Model  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย ผูบริหาร อาจารยผูสอนในรายวิชา จํานวน 15 คนนักศึกษา
ปจจุบันจํานวน 110  คน มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 95 คนและผูใชบัณฑิต จํานวน 15 คน 
รวมจํานวนท้ังส้ิน 235  คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม และ
ประเด็นสนทนากลุมท่ีเปนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)     ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ดานบริบทหลักสูตรพบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม และโครงสราง
หลักสูตรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร  สวนรายวิชาตางๆ มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก  การจัดโครงสรางของหลักสูตร และโครงสรางรายวิชามีความเหมาะสมและสอดคลอง และ



ค 
 

ควรมีการปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รายวิชาท่ีมีความเหมาะสมมาก คือ
รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ควรเปดวิชาเลือกเพ่ิมเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน หรือการนิเทศท่ีระบุ
เฉพาะระดับช้ันเรียน  
 2.  ดานปจจัยนําเขา พบวาโดยภาพรวมและรายขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มี
ทรัพยากรการเรียนรู แหลงสืบคนแสวงหาความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหาความรู ควรเพ่ิมจํานวน
อาจารยผูสอนใหเพียงพอสําหรบัการสอนและการใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ  
 3.  ดานกระบวนการ พบวาการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมและรายขอมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก มีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศ 
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู มีการประเมินความกาวหนาและ
พัฒนาการ   
 4.  ดานผลผลิต โดยภาพรวมและรายขอ มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด คือมีความรู
ความเขาใจและเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ  มีความสามารถในการปฏิบัติงานเปน
ศึกษานิเทศก นักพัฒนาหลักสูตร ฝายวิชาการของสถานศึกษา ผูสอนมีคุณธรรมในวิชาชีพมี
ความสามารถในการศึกษาคนควาวิจัยดานการศึกษาหลักสูตรและการนิเทศ  
 5.  ดานผลกระทบ พบวาโดยภาพรวมและรายขอมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สามารถนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน และวิชาชีพของตนเอง สามารถประยุกตใช
แนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการนิเทศไปพัฒนางาน มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ภาวะ
ความเปนผูนําทางดานวิชาการ ทักษะการส่ือสาร และเปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การ
จัดการเรียนการสอน มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอ่ืนได   
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Abstract 

 

Research title :     An Curriculum Evaluation on Master of Education Program in Curriculum  
and Supervision, Faculty of Education  Silpakorn University 

Key words :       Curriculum Evaluation, Master of Education Program in Curriculum  
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Researcher :   Asst. Prof. Maream Nillapun, Ed.D 
Year :    2012 
 

                   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  



จ 
 

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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิตโดยเปดสอนท้ัง
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ซ่ึงระดับบัณฑิตศึกษาจะมุงเนนการพัฒนา
นักวิชาการ และนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยกระบวนการวิจัย 
เพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมท้ังมีความสามารถในการสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนได
อยางตอเนื่อง มีคุณภาพ และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทุกหลักสูตรจะกําหนดปรัชญา
และวัตถุประสงคใหสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของแตละ
สาขาวิชา   เม่ือใชหลักสูตรไปไดระยะหนึ่งจะตองมีการประเมิน ซ่ึงการประเมินหลักสูตรมี
วัตถุประสงคเพ่ือพิจารณาวาหลักสูตรท่ีใชเม่ือดําเนินการแลวบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ี
กําหนดไวหรือไม จากนั้นนําผลท่ีไดมาพิจารณาวามีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
หรือไมเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรโดยใช  ผลการวัดในแงมุมตางๆ ของส่ิงท่ีจะประเมิน  
 การประเมินหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากผูใชหลักสูตรจะประเมินเพ่ือ         
พิจารณาตรวจสอบระบบการบริหารหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงคุณภาพตามขั้นตอนของการพัฒนา
หลักสูตรแลว ยังตองปฏิบัติ เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะอยางนอยทุกๆ 5 ป และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2548 : 17)  นอกจากนี้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีได
กําหนดไวในมาตรา 47 ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  และมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
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และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553) ไดกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualification Framework for Higher Education, TQF : 
HEd) เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร อันนําไปสู
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีจะสงผลตอการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และดวยภารกิจท่ีสําคัญในฐานะสถาบัน
การอุดมศึกษาท่ีเนนการสรางสรรค  มีความทันสมัย และใสใจความเปนอัตลักษณของความเปน
ไทย  มีการผลิตมหาบัณฑิตในหลายสาขาวิชา  และจากการเปดสอนหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ซ่ึงไดเริ่มเปดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ. 2528 จนถึงปจจุบัน รวมระยะเวลากวา 25 ป 
ซ่ึงท่ีผานมายังไมไดมีการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาว สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
จึงตองการท่ีจะประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ท้ังนี้เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
การศึกษาตอไปในอนาคต 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรในครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินของ Daniel L. 
Stufflebeam ท่ีมีช่ือวา CIPP Model เปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(มาเรียม  นิลพันธุ 2553 : 31-32) 

1. การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย  การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนา
หลักสูตรรูวา สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบาง มีความตองการ หรือปญหา
อะไรบางท่ียังไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข มีโอกาสและสรรพกําลังท่ีจําเปนอะไรบางท่ียัง
ไมไดถูกนํามาใชในการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร  ประเด็นการประเมินครอบคลุม 
เกี่ยวกับวิสัยทัศน จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร 
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2.  ดานปจจัยนําเขา (Input  Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหได
ขอมูลมาชวยตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรหรือสรรพกําลังตางๆ ท่ีมีอยู เพ่ือใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไม อยางไร ประเด็นการประเมินครอบคลุม เกี่ยวกับงบประมาณอาคารสถานท่ี  
คุณลักษณะ/ คุณวุฒิ/ คุณสมบัติ/ประสบการณของผูบริหาร ผูสอน/ จํานวน คุณภาพของผูเรียน/พ้ืน
ฐานความรูผูเรียน ส่ือ วัสดุ / อุปกรณ/ หนังสือตํารา  เอกสารหลักสูตร  การสนับสนุนสงเสริมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เวลาและชวงเวลา  

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

4. ดานผลผลิต (Product  Evaluation ) มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลท่ีเกิดขึ้นกับ
ผูเรียนนั้นเปนไปตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีคาดหวังเอาไวมากนอยเพียงใด 
ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมท้ัง
ความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ  ประสบการณ สมรรถนะ จากการ
เรียนการสอนในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงไดหรือไมอยางไร อาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีมีอยูก็ได ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ผลการเรียนรู ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ พฤติกรรม 

ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model ตอมาในป 2004 Stufflebeam ได
มีการขยายแนวคิดโดยการขยายผลผลิต (Product) ออกเปน IEST ประกอบดวย 

 I (Impact) เปนผลกระทบท่ีนอกเหนือจากผลผลิตท่ีตองการใหเกิด 
 E (Effectiveness) เปนประสิทธิผลท่ีเกิดขึน้   
 S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลท่ีเกิดขึ้น  
 T (Transportability) เปนผลท่ีสามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได   
 ผลจากการขยายแนวคิดทําใหการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ CIPP Model มีการ
ขยายการประเมินผลผลิต (Product) โดยสวนใหญนิยมขยายผลการประเมินผลผลิตครอบคลุมถึง
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ผลกระทบ (Impact) ดวย คือเนนการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ
พิจารณาผลท่ีนอกเหนือจากวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกําหนดไว อาจมีผลกระทบท้ังทางบวก
และทางลบ ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาตอ การมีงานทํา การไดรับรางวัล 
เกียรติยศ เกียรติบัตร การเปนท่ียอมรับ การมีช่ือเสียงของสถาบัน การนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน   
 สําหรับการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ ผูวิจัยนํารูปแบบการประเมินของ CIPP Model มา
เปนหลักในการประเมินและเพ่ิมการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I) ท้ังนี้เพ่ือศึกษาผลท่ี
เกิดขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการจบการศึกษา  ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเปนการประเมิน CIPPI  

Model  คือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิ เทศ                   
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากรในดานบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลกระทบ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย  ดังแผนภูมิท่ี1 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บริบท 

1. วัตถุประสงค
หลักสูตร   
2. โครงสราง
หลักสูตร 
3. รายวิชา 

ผลกระทบ 

1. ความสามารถใน
การประยุกตใชเพ่ือ
การปฏิบัติงานการ
พัฒนาวิชาชีพ 
2. ความเปนผูนํา   
3. สมรรถนะในดาน
หลักสูตร การสอน
และการนิเทศ 

ปัจจัยนําเข้า 

1. สื่อท่ีใชในการ
จัดการเรียนรู   
2. สภาพหองเรียน   
3. จํานวนอาจารย 
4. สิ่งอํานวยความ
สะดวก 

 

ผลผลิต 

1. ความรูความเขาใจ   
2. ความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตร 
การออกแบบการสอน   
และการนิเทศ   
3. ความสามารถใน
การวิจัย  
4. การมีคุณธรรม 

กระบวนการ 

1. การจัดการเรียนรู 
2. การวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนรู   
3. การฝกปฏิบัติการ  
4. การบริหารจัดการ
หลักสูตร  
5. กระบวนการทํา
วิทยานิพนธ 

 

CIPPI 

Model 

Stufflebeam 

(2004) 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพ่ือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเฉพาะ 5 ขอ ดังนี้  

1.  เพื่อประเมินบริบทของหลักสูตรในดานวัตถุประสงค โครงสรางของหลักสูตรและ
รายวิชา   

2.  เพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรในดานส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู สภาพ
หองเรียน  จํานวนอาจารย  และสิ่งอํานวยความสะดวก 

3.  เพื่อประเมินกระบวนการของหลักสูตร ในดานการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการทําวิทยานิพนธ  

4.  เพื่อประเมินผลผลิตของหลักสูตร ในดานความรูความเขาใจ ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน และการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย และการมีคุณธรรม   

5.  เพื่อประเมินผลกระทบของหลักสูตร ในดานผลท่ีเกิดขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการจบ
การศึกษา เกี่ยวกับความสามารถในการประยุกตใชหลักสูตรเพ่ือการปฏิบัติงาน  การพัฒนาวิชาชีพ  
ความเปนผูนํา  สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ  
 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย มีท้ังส้ิน 310 คน จําแนกไดดังนี้ 
  1.1 ผูบริหาร อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 20 คน   
  1.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 150  คน  
  1.3  มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน  120  คน   
  1.4  ผูใชบัณฑิต จํานวน 20 คน 
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 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย มีท้ังสิ้น 235 คน จําแนกไดดังนี้ 
  2.1 ผูบริหาร อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 15 คน  
  2.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 110 คน  
  2.3 มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน   95 คน  
  2.4 ผูใชบัณฑิต จํานวน 15 คน 
 3. ขอบเขตดานการประเมิน 
  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPPI Model  ประกอบดวย 
1) การประเมินดานบริบท (Context Evaluation) มีการประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงค  โครงสรางของ
หลักสูตร และรายวิชา  2) การประเมินดานปจจัยนําเขา  (Input  Evaluation) มีการประเมินเกี่ยวกับสื่อท่ี
ใชในการจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และส่ิงอํานวยความสะดวก 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) มีการประเมินเกี่ยวกับ ความสามารถในการ
ประยุกตใชเพื่อการปฏิบัติงาน การพัฒนาวิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน 
และการนิเทศ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  หมายถึง  มวล
ประสบการณ  เนื้อหาสาระ โครงสรางเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน  แผนการเรียนรูท่ีกําหนดไวอยางเปน
ระบบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหแกผู เรียนกอใหเกิดความรูทักษะ คุณลักษณะ
พัฒนาการใหเปนไปตามความมุงหมายของหลักสูตร อันประกอบดวย วัตถุประสงค โครงสราง 
เนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการบริหารจัดการหลักสูตร                
ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ท่ีจัดการ
เรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการศึกษาผลการใชหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และรวบรวม
ขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง และความคิดเห็นของผูเรียน ผูสอน และผูมีสวนเกี่ยวของไดแก นักศึกษา 
อาจารยผูสอนมหาบัณฑิต ผูใชบัณฑิต โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPPI Model ดังนี้ 
  1.  การประเมินดานบริบท หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
เพ่ือประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงคหลักสูตรโครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา 
  2.  การประเมินดานปจจัยนําเขา หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเพื่อประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับส่ือที่ใชในการจัดการเรียนรู สภาพหองเรียน จํานวนอาจารย และ
ส่ิงอํานวยความสะดวก   
  3.  การประเมินดานกระบวนการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเพื่อประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู การฝก
ปฏิบัติการการบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการทําวิทยานิพนธ 
  4. การประเมินดานผลผลิต หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
เพ่ือประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบ
การสอน และการนิเทศ ความสามารถในการวิจัย  และการมีคุณธรรม 
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  5. การประเมินดานผลกระทบ หมายถึงกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเพ่ือประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับความสามารถในการประยุกตใชเพ่ือการปฏิบัติงาน การพัฒนา
วิชาชีพ ความเปนผูนํา สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอนและการนิเทศ   
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1.  เปนสารสนเทศท่ีสะทอนใหเห็นผลการใชหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงสําหรับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตอไป 
 2.  เปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารหลักสูตร และอาจารยในคณะศึกษาศาสตร สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีจะใชปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3.   เปนสารสนเทศสําหรับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาและรองรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
 
 



บทที 2 

วรรณกรรมทีเกียวข้อง 

 
 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ                 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เสนอ
ตามลําดับดังนี ้
 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 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงส (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. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 
 

หลักสูตร  

 

 การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไมสําเร็จลุลวงไปตามท่ีกําหนดไวถาไมมี
หลักสูตรเปนแนวทางในการใหการศึกษา การใหการศึกษา หมายถึง การใหวิชา ความรู การปลูกฝง
ทัศนคติและคานิยม และการเสริมสรางความเจริญงอกงาม หรืออีกนัยหนึ่งการศึกษาคือการพัฒนา
ผูเรียนในทุกดาน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษาท่ี
กําหนดไว เม่ือศึกษาความหมายของหลักสูตร นักการศึกษาไดใหความหมายไวอยางหลากหลาย 
ดังนี้  
 

ความหมายของหลักสูตร 

 มีผูใหความหมายของหลักสูตรไวในทํานองเดียวกัน ดังนี ้
โซเวล (Sowell 1996 : 5) ออนสไตนและฮันกิน(Ornstein and Hunkins 2004 : 10) ใจทิพย 

เช้ือรัตนพงษ  (2539 : 3) และธํารง  บัวศรี (2542 : 3) สรุปไดวา หลักสูตร คือ แผน (Curriculum as a 
plan)  เอกสารท่ีกําหนดกลวิธีการปฏิบัติท่ีทําใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ เปนกระบวนการจัดระบบ
ใหกับบุคลากรและการดําเนินการนําระบบไปใช เปนสาขาความรูท่ีศึกษา (Curriculum as a field of 
study) โดยเนนความรูทางดานทฤษฎีมากกวาปฏิบัติ และเนนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีใหผูเรียนได
เรียน   
 วิลเลอร (Wheeler 1974:11) โคร(Crow 1980:250) บ็อบบิท (Bobbit 1981:42) และมาเรียม  
นิลพันธุ (2543 : 6) ไดใหความหมายของหลักสูตรสอดคลองกันวา หลักสูตร หมายถึง เอกสารท่ี
เปนขอกําหนดมวลประสบการณของผูเรียนท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดใหผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานรางกาย สังคม ปญญา และจิตใจ มีพัฒนาการความสามารถในการทําส่ิงตางๆไดดี  
และมีความเจริญกาวหนาไปในแนวทางท่ีหลักสูตรตองการ   
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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) และธีรศักดิ ์อุนอารมณเลิศ (2553 : 42) ไดกลาวถึงความหมายของ
หลักสูตรในทํานองเดียวกันวา หลักสูตร หมายถึง แผน หรือแผนการเรียนรู (Plan  for Learning)   
โครงการ หรือมวลประสบการณ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู มีการออกแบบ
หลากหลาย แตมีองคประกอบหลักท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงประกอบดวย จุดมุงหมาย โครงสราง 
กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล และวัสดุอุปกรณตางๆ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะ เจตคติท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต นําความรูไปสูการปฏิบัติในการเรียนรูดวยตนเอง และมีชีวิต
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 โครงการท่ีทางโรงเรียนจัด
ใหกับนักเรียนเพ่ือเตรียมสูสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศชาต ิ   
 จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรขางตนสรุปไดวา หลักสูตร คือมวล
ประสบการณท่ีจัดใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ และหลากหลาย โดยมีองคประกอบหลักในการ
ออกแบบหลักสูตรท่ีไมแตกตางกัน ซ่ึงประกอบดวย จุดมุงหมาย โครงสราง กิจกรรมการเรียนการ
สอน การประเมินผลและวัสดุหลักสูตร มีกลวิธีการปฏิบัติท่ีทําใหผูเรียนบรรลุเปาหมายตามท่ี
หลักสูตรตองการดังนั้นหลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจหรือหลักสําคัญของการจัดการศึกษา 
 
องค์ประกอบของหลักสูตร 

  นิยามของหลักสูตรนอกจากจะช้ีใหเห็นวามีสาระสําคัญอะไรและมีความหมายอยางไร
แลว ยัง ช้ีใหเห็นวาจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญและจําเปนอะไรบางสําหรับหลักสูตรก็
เชนเดียวกันจะตองมีองคประกอบครบครันหาไมแลวผูใชหลักสูตรจะไมสามารถนําหลักสูตรไปใช
อยางไดผล องคประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตร ตามแนวคิดของ ทาบา (Taba 1962 : 10)ไทเลอร 
(Tyler 1968 : 1) เคอร (Keer อางถึงใน กาญจนา คุณารักษ 2540 : 8 ) และพิศมัย  ถีถะแกว (2540 : 
9) ซ่ึงไดเสนอแนวคิดไวสอดคลองกันวา 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 ส่ิงท่ีรัฐ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  
 2. จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลสวนรวมท่ีตองการใหเกิดแก
ผูเรียนหลังจากการเรียนจบหลักสูตร  
 3.  รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง ลักษณะและแผนผังท่ี
แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ  
 4.  จุดประสงคของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียน
หลังจากท่ีไดเรียนวิชานั้นไปแลว      
 5.  เนื้อหา (Content) หมายถึง ส่ิงท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและความสามารถท่ี
ตองการใหมี รวมท้ังประสบการณท่ีตองการใหไดรับ  
 6. จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง ส่ิงท่ีตองการใหผูเรียนได
เรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากท่ีไดเรียนรูเนื้อหาท่ีกําหนดไว  
 7.  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑ เพ่ือใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู   
 8.  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรยีนรูเพ่ือใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตร  
 9. วัสดุหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional Media) 
หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณตางๆ รวมท้ังอุปกรณโสต
ทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืนๆ ท่ีชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน   
 โบแชมพ (Beauchamp 1968 : 108) ไดกลาวถึงองคปะกอบของหลักสูตรในเชิงระบบ คือ 
สวนท่ีปอนเขา (Input) กระบวนการ (Process)  และผลลัพธท่ีได  (Output)  ซ่ึงแตกตางกับ กาญจนา  
คุณารักษ ( 2540 : 22 - 23 ) ท่ีไดกลาวถึง องคประกอบของหลักสูตรไววาประกอบดวย  1) ความมุง
หมาย 2) เนื้อหาวิชาและประสบการณ 3) วิธีการสอน 4) วัสดุอุปกรณการสอน 5) กิจกรรมการเรียน
การสอน 6) การประเมินผล  
 กลาวโดยสรุปองคประกอบของหลักสูตรประกอบดวยนโยบาย จุดมุงหมาย เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล 



14 
 

ความสําคัญของหลักสูตร 

 หลักสูตรเปนองคประกอบอันสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรจะ
เปนโครงรางกําหนดไววาเดก็จะไดรับประสบการณอะไรบาง และหลักสูตรเปนแนวทางท่ีจะสราง
ความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน และเปนเครื่องช้ีใหเห็นโฉมหนาของสังคมในอนาคตวาจะเปน
อยางไร ซ่ึงการจัดการศึกษาจะไมมีวันสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายของการจัดการศึกษาถาปราศจาก
หลักสูตร หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษา (สุนีย  ภูพันธุ  2546 : 16) นอกจากนี้ 
ธํารง  บัวศรี (2532 : 9) และ ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ ( 2539 : 10 ) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญ
ของหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หลักสูตรมีความสําคัญตอการศึกษา และมีความสําคัญตอการสอน 
ดังนี้ ความสําคัญตอการศึกษาหลักสูตรเปนเครื่องมือท่ีถายทอดเจตนารมณหรือเปาประสงคของ
การศึกษาของชาตลิงสูการปฏิบัติ  อาจกลาวไดวาหลักสูตรคือส่ิงท่ีนําเอาความมุงหมายและนโยบาย
การศึกษาไปแปลงเปนการกระทําขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา   ถาจะกลาววาหลักสูตร
คือหัวใจของการศึกษาก็คงไมผิด เพราะถาปราศจากหลักสูตรเสียแลวการศึกษาก็ยอมดําเนินไป
ไมได ความสําคัญตอการเรียนการสอนนั้นคือการนําหลักสูตรไปแปลงเปนภาคปฏิบัติจริงๆ 
เหมือนกับการท่ีชางลงมือสรางบานโดยการตอกเข็มทําฐานราก  กอโครงสราง และสวนอ่ืนๆ จน
เปนบานขึ้นมาในท่ีสุด  ชางตองอาศัยแบบแปลนชวยในการกอสรางฉันใด ผู เรียนผูสอน                   
ก็จําเปนตองอาศัยหลักสูตรเพ่ือชวยในการเรียนการสอนฉันนั้น หลักสูตรจึงมีความสําคัญตอ          
การเรียนการสอนอยางยิ่ง และเปนความจําเปนท่ีครูผูสอนจะตองศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยาง            
ถองแทพรอมท้ังชวยใหผูเรียนมีความเขาใจดวยนอกจากนี้ อุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 8)ไดให
ความสําคัญของหลักสูตรไววา หลักสูตรเปนธงชัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
เปนแผนแมบทกํากับการทํางานทุกดาน  

จากความสําคัญของหลักสูตรดังกลาวสรุปไดวา หลักสูตร เปนหัวใจสําคัญของการศึกษา
เปนจุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษาเปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริง เพ่ือใหผูเรียน
บรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา 
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การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ฉะนั้นการ
พัฒนาหลักสูตรจึงเปนส่ิงสําคัญเพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใชเปนเครื่องมือท่ีดีใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศตามจุดมุงหมาย (สุนีย ภูพันธุ 2546 : 174) จําเปนตองมีการ
ดําเนินงานเปนระเบียบแบบแผนตอเนือ่งกันไป ซ่ึงเริ่มจากการวางจุดมุงหมายในการดําเนินงานนี้
จะตองคํานึงถึงจุดเริ่มตนของการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาหลักสูตรวาจะเริ่มตนท่ีใดกอน และ
ดําเนินการอยางไรจึงจะเปนการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงผลงานตางๆทางดานหลักสูตรตางๆท่ีได
สรางขึ้นมาใหมอยางมีประสิทธิภาพมากกวาหลักสูตรเดิมตองคํานึงถึงการดําเนินงาน วิธีการตางๆ
รวมท้ังหลักการและแนวปฏิบัติเพ่ือใหการพัฒนาหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลวจะตอง      
มีการฝกอบรมครูประจําการใหเขาใจในหลักสูตรใหม รวมท้ังทักษะในดานตางๆ และตองคํานึงถึง
ประโยชนในดานการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนดวย ตองไดรับความรวมมือและการ
ประสานงานอยางดีจากเจาหนาท่ีผูเกีย่วของในทางดานหลักสูตรทุกๆดาน และตองมีผูนําท่ีชํานาญ
มีความสามารถในหนาท่ีการงานเปนอยางดี   
 
 ขันตอนของการพัฒนาหลักสูตร 

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

ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียมการ ขอมูลท่ีสําคัญคือ ความจําเปนและความตองการของสังคมท่ีมีตอการ
จัดการศึกษาประเภทนั้นๆและระดับนั้นๆปรัชญาการศึกษาก็ทําใหสามารถเตรียมการสราง
หลักสูตรไดเหมาะสมแนวคิดทางจิตวิทยาจะชวยนําทางใหจัดหลักสูตรไดเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของผูเรียน  

ขั้นท่ี 2 ขั้นจัดทําและวางแผนการใชหลักสูตร จากการประมวลความรูโดยใชขอมูลจาก   
ขั้นท่ีแลว ผนวกกับความรูความคิดของผูเช่ียวชาญเนื้อหาวิชานักทฤษฎีการสอนจะเปนท่ีมาของ
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หลักการ จุดหมาย และโครงสรางเนื้อหาวิชารวมท้ังลักษณะของการจัดประสบการณการเรียน         
การสอน ส่ิงท่ีควรคํานึงถึงคือองคประกอบของการใชหลักสูตรอันไดแก ความเขาใจและการ
ยอมรับของผูบริหารการศึกษา ความพรอมของหนวยงานสนับสนุนท้ังทางดานการเงินจะชวยทําให
ทราบสภาพความพรอมและแกปญหาไดลวงหนา  

ขั้นท่ี 3 ขั้นดําเนินการใชหลักสูตร ในระหวางท่ีหลักสูตรกําลังใชอยูและยังไมครบถวนตาม
กําหนดเวลา การประเมินผลการใชหลักสูตรจะชวยใหทราบปญหาและอุปสรรคของกระบวนการ
ใชหลักสูตรอันเปนแนวทางใหรีบปรับปรุงแกไขกระบวนการใช ใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ของหลักสูตร  

ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผลของการใชหลักสูตร การประเมินผลรวบยอดจะจัดทําเม่ือ
หลักสูตรใชไปครบถวนตามกําหนดเวลาซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลวาหลักสูตรสามารถกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนตรงตามเปาประสงคของหลักสูตรหรือไม ควรจะแกไขจุดหมาย
ของ หลักสูตรอยางไรหรือควรหาทางปรับปรุงกระบวนการใชหลักสูตรหรือไม  

สวน อมรา เล็กเริงสินธุ(2540 : 48) ไดกลาวถึงขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร            
ดังตอไปนี ้

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

       หลักสูตรแตละหลักสูตรจึงตองมี ความมุงหมาย ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ และ
วัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไปดวย  ซ่ึงความมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับควรสอดคลอง
และเสริมความมุงหมายทางการศึกษาในระดับชาติ   
 2.  การจัดเนือหาวิชาและประสบการณ์ 

       เม่ือไดกําหนดแลววาความมุงหมายของหลักสูตรมีอะไรบาง  ส่ิงตอไปก็คือการเลือก
เนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียน และลําดับกอนหลังในการเรียนการสอนเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายของ     
หลักสูตร 
 3.  การนําเอาหลักสูตรไปใช้ 

       การนําเอาหลักสูตรไปใช คือการนําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลเพ่ืออํานวยใหครูและ
นักเรียนสามารถสอนและเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 4.  การประเมินผลหลักสูตร 

       การตรวจสอบหลักสูตรท่ีนําไปใชวาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับผูเรียนมาก
นอยเพียงใด และนําผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม 
 5.  การปรับปรุงหลักสูตร 

       การนําผลท่ีไดจากการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม และนําไปใช
ตอไป หรือตัดสินใจตอหลักสูตร 
   
การนําหลักสูตรไปใช้ 

 หลักสูตรนั้นเปรียบเสมือนทฤษฎี  การนําไปใชเปรียบเสมือนภาคปฏิบัติ ท้ังทฤษฎีและ
ปฏิบัติจะตองควบคูและสอดคลองกัน ดังนั้นหลักสูตรและการนําไปใชก็ตองสอดคลองกัน  

ความหมายการนําหลักสูตรไปใช้ 

 การนําหลักสูตรไปใชเปนองคประกอบท่ีสําคัญยิ่งของหลักสูตร  เปนการนําหลักสูตรไป
ปฏิบัติ  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  ความหมายของการนําหลักสูตรไปใชนั้น  มีผูให
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 เทคนิคในการประเมินผล การใชอุปกรณการสอน แบบเรียนและทรัพยากรตางๆ ใหเกิด
ประโยชนแกผูเรียน” 

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

คุณลักษณะของหลักสูตรทีดี   

 เซลเลอร และอเล็กซานเดอร (Saylor and Alexander 1974 : 44 - 45 อางถึงใน วิชัย  ดิสสระ  
2535 : 36–37) ไดพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบวาหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมานั้นมี
คุณภาพดีมากนอยแคไหน อยางไร ดังนี้     

1. เนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตรครอบคลุมขอมูลท่ีไดมาจากนักเรียน สังคมกระบวนการ
เรียน  และความรูท่ีควรจะไดรับในระหวางการศึกษาหรือไมอยางไร 

2. จุดมุงหมายของโรงเรียนวางไวอยางชัดเจนและเปนท่ีเขาใจกับผูเกี่ยวของหรือไม  
จุดมุงหมายมีความกวางขวาง มีสมดุล และจะเปนจริงไดหรือไม มีชองวางพอท่ีจะขยายตัดตอ 
เพ่ิมเติมจุดมุงหมายตามท่ีตองการหรือไม 

3. กระบวนการเรียน  ผูเรียนมีโอกาสกาวหนาและมีอิสระท่ีจะพัฒนาตามความสามารถ  
ความสนใจ  ตามแนวทางของตนเองไดหรือไม 

4. นักเรียนและครูมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรียนตางๆ ในหลักสูตรหรือไม  
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดทําแผนการเรียนนั้นๆ ตามวุฒิภาวะของเขาหรือไม ผูเรียนมีความเขาใจ
ในเหตุผล และยอมรับส่ิงท่ีโรงเรียนคาดหวังจากเขาหรือไม 

5. กลุมจุดมุงหมายท่ีสําคัญๆ มีความสอดคลองกับโอกาสท่ีจะเรียนในแตละกลุม เพ่ือ
บรรลุถึงจุดมุงหมายนั้นๆ หรือไม  มีการตรวจสอบความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายกับโอกาสท่ีจะ
เรียนวามีชองวางหรือมีการเหล่ือมลํ้ากันหรือไม  โอกาสในการเลือกทางเรียนเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุด
ท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายหรือไมอยางไร 

6.  ในแตละขอบเขตหรือแตละกลุมของจุดมุงหมาย โอกาสในการเลือกทางเรียนท่ี
เกี่ยวของมีรูปแบบหรือกระสวนท่ีแสดงใหเห็นความตั้งใจท่ีจะใหเกิดขึ้นมากหรือนอยอยางไร  
กระสวนหรือรูปแบบนั้นๆ มีความเหมาะสม และคลองตัวท่ีจะนําไปใชไดอยางจริงจังหรือไม
อยางไร 

7.   แผนงานเหมาะสมกับศูนยกลางการศึกษาในโรงเรียนหรือไม มีแผนการท่ีสรางขึ้นจาก
ภายนอกโรงเรียนและไดรับการปรับปรุงหรือนําไปใชโรงเรียนหรือไม โอกาสทางการเรียนตาง ๆ 
ไดรับการวางแผนใหคุณคาตอผูเรียนและชุมชนหรือไมอยางไร 
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8.  ความตองการท่ีเปนแรงผลักดันจากภายนอกไดรับการพิจารณาผานกระบวนการท่ี
กําหนดไวอยางสมดุลหรือไม 

9.  แผนงานของหลักสูตรโดยสวนรวมมีความกวางขวางหรือไม  และแผนนั้นสอดคลอง
สัมพันธกับการเรียนกรสอน  การวัดผล  ตลอดท้ังจุดมุงหมายและโอกาสทางการเรียนท่ีกําหนดไว
หรือไม 

10. กลุมท่ีรับผิดชอบในการวางแผนการนั้นเปนตัวแทนของบุคคลท่ีเกี่ยวของเชนนักเรียน  
ผูปกครอง  ประชาชนโดยสวนรวมและกลุมอาชีพตาง ๆ หรือไม 

11. แผนการตางๆ เปดโอกาสใหมีการแสดงปฏิกิริยายอนกับจากนักเรียนหรือกลุมชนท่ี
เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางท่ีจะปรับปรุงแผนนั้นๆ หรือไมอยางไร 

12. แผนการและสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรมีโอกาสอธิบายและช้ีแจงจนเปนท่ี
เขาใจของนักเรียน ผูปกครองและบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของไดหรือไม 

13. มีคณะกรรมการหรือหนวยวัดและประเมินผลหรือกลุมคนหรือรายบุคคลท่ีจะ
รับผิดชอบในการพิจารณาปญหาหรือรวบรวมปญหาจากบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือไม  มีขอบเขตหรือ
สายงานท่ีทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับกลุมบุคคลท่ีจะแกปญหานั้น ๆ ไดอยางจริงจังหรือไม  
การพิจารณา รวบรวม รายงาน เพ่ือแกปญหาและพัฒนานั้นเปนไปอยางมีระบบหรือไม 

14. แผนงานนั้นๆ มีการใชวัสดุอุปกรณในศูนยกลางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนอยาง
กวางขวางท่ัวถึงและเปนประโยชนหรือไม 

15. แผนงานของหลักสูตรมีชองวางสําหรับการยืดหยุนเพ่ือใหมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ตามโอกาสของการเรียน วิธีการเรียนการสอน ตลอดท้ังการรับฟงความคิดเห็นของครูและนักเรียน
เพ่ือการพัฒนาใหดีท่ีสุดหรือไม  

 
 สวนสงัด  อุทรานันท  (2532 : 211 – 212 ) ไดกลาวถึงลักษณะของหลักสูตรท่ีดีมีดังนี ้
 1. จุดมุงหมายของหลักสูตรควรตั้งอยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถูกตอง ไดแก 
พ้ืนฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู และตองตั้งอยูบนรากฐานของ
ความจริงและสามารถนําไปปฏิบัติได  
 2. สอดคลองกับความตองการของสังคม สามารถสนองความตองการของสังคมและ
ประเทศชาติ โดยมุงใหผูเรียนเห็นประโยชนของสวนรวมและเสียสละ มีความรูสึกภาคภูมิใจใน
ประเทศชาต ิ
 3. สอดคลองกับความตองการของผูเรียนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวัย 
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 4. จุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีดีจะตองมุงสรางเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรม 
 5. จุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีดี มุงสรางคุณลักษณะของผูเรียนใหมีความเจริญ งอกงาม
ทางสติปญญา มีทักษะในอาชีพ มีคุณธรรม  มีวินัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 สรุปไดวา หลักสูตรท่ีดีควรจะมีลักษณะ คือ 1) สนองตอบความตองการของสังคม             
2) สนองตอบความตองการของเด็ก 3) เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ              
4) เหมาะกับความสามารถของเด็ก 5) นํามาใชไดสะดวก 6) สามารถยืดหยุนได และสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ สนองความตองการของเด็กและสังคม มีความยืดหยุนและ
นํามาใชไดสะดวก 
 

การประเมินหลักสูตร 

ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตร (Evaluation) เปนกระบวนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตลอดจน
กิจกรรมตางๆเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือนํามาตัดสินคาหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น การประเมินผล   
เปนขั้นตอนหนึ่งท่ีสําคัญของการทํางาน เพ่ือใหทราบวา การทํางานนั้นไดผลตามความมุงหมายท่ี
กําหนดไวเพียงใด มีปญหา หรืออุปสรรคใดบางจะไดแกไข  ปรับปรุง พัฒนาตอไป  ในการพัฒนา
หลักสูตรก็เชนกันเม่ือมีการพัฒนาหลักสูตรและนําไปใชก็จะตองมีการประเมินเพ่ือนําผลเปนขอมูล
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรตอไป ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรดังตอไปนี้
 กูด (Good  1945 : 209 ) สตัฟเฟลบีม และคณะ (Stufflebeam et al. 1971 : 128) ไดให
ความหมายของการประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หมายถึงกระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล 
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในขอบขายของการสอน ซ่ึงนําไปสูการตัดสินใจการวางแผนการ         
จัดโครงการและกิจกรรมตางๆใหดีขึ้นและเปนประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีกวาเดิม 
ท้ังนี้ วิชัย  วงษใหญ (2523 : 192) และ สันต  บํารุงธรรม (2527 : 138 – 139) ไดกลาวถึงความหมาย
ของการประเมินหลักสูตรไวสอดคลองกันวา หมายถึง การพิจารณาใหคุณคาของหลักสูตรโดย
อาศัยการรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาสรุปตัดสินวาหลักสูตรท่ีสรางขึ้นมานั้นมีคุณคาประการใด มี
คุณภาพดีหรือไม หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม มีสวนใดตองปรับปรงุแกไข  

วิชัย  ประสิทธ์ิวุฒิเวชช (2542 : 30) กลาววาการประเมินหลักสูตร เปนการรวบรวมขอมูล
และวิเคราะหขอมูลนําผลมาใชในการเปรียบเทียบระหวางผลการใชหลักสูตรท่ีวัดไดกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรเพ่ือหาขอบกพรองหรือปญหาและพิจารณาคุณคาของหลักสูตร  
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มาเรียม นิลพันธุ(2553 : 30) กลาววา การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร มาวิเคราะหขอเท็จจริงถึง
ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงคหลักสูตรเกี่ยวกับผู เรียนมีความรูความเขาใจทักษะ 
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมท้ังความสามารถในการนําความรู 
ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสู
การปฏิบัติจริง ความผิดพลาด ปญหาอุปสรรค ผลกระทบตอหลักสูตร ในอันท่ีจะนําไปหาแนวทาง
เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน การปรับปรุงการดําเนินหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป หรือ
ยกเลิกหลักสูตร การประเมินหลักสูตร เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการ การจัดทํา 
ทดลองใชและผลของการใชหลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณคา และคุณภาพ ประสิทธิภาพของ
หลักสูตร นอกจากนี้ รุจิร  ภูสาระ (2546 : 143) ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไวหลาย
นัยวา  การประเมินหลักสูตร  หมายถึง 1) การวัดผลการปฏิบัติของผูเรียนตามจุดประสงคท่ีกําหนด
ไวในเชิงปริมาณ 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผูเรียนกับมาตรฐาน 3) การอธิบาย
และการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 4) การอธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการเลือกการ
วิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจเรื่องหลักสูตร 5) การใชความรูเกี่ยวกับวิชาชีพในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนสามารถสรุป ไดวาการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการ
หาขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือพิจารณาใหคุณคาของหลักสูตรและนํามาสรุปตัดสินวาหลักสูตรท่ี
สรางขึ้นมานั้นมีคุณคาประการใด มีคุณภาพดีหรือไม หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
หรือไม มีสวนใดตองปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาอยางไร  
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรจะตองครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรฉะนั้นการประเมิน
หลักสูตรจึงมีขอบเขตของการประเมินท่ีกวาง แตละขั้นตอนมีจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน แตสวน
ใหญแลวจะมีจุดมุงหมายของการประเมินใกลเคียงกัน ซ่ึงมีนักการศึกษาไดเสนอแนวคิดไว  ดังนี ้
 วิชัย  วงษใหญ (2537 : 218) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไวดังนี ้
 1. เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตรโดยตรวจสอบวาหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นมานั้นบรรลุตาม
วัตถุประสงคหรือไม 
 2. เพ่ือวัดผลดูวาการวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร รวมท้ังวัสดุประกอบ
หลักสูตร และการบริหารและบริการหลักสูตร เปนไปในทางท่ีถูกตองหรือไม 
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 3. การประเมินจากผูเรียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพ่ือตรวจสอบดูวามีลักษณะท่ี         
พึงประสงค เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด 
 ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539 : 192)ไดกลาววาการประเมินหลักสูตรใดๆ ก็ตามจะมี
จุดมุงหมายสําคัญท่ีคลายคลึงกันดังนี ้

1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขส่ิงบกพรองท่ีพบในองคประกอบตางๆของหลักสูตร  
2. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล และการ 
จัดกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีก หรือควรยกเลิก      

การใชหลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกท้ังหมด 
4. เพ่ือตองการทราบคุณภาพของผูเรียนซ่ึงเปนผลผลิตของหลักสูตรวามีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวหรือไม 
อยางไร 

สุนีย  ภูพันธุ (2546 : 250) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรไวดังนี้ 
 1. เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตรนั้นโดยดูวาหลักสูตรนั้นสามารถสนองวัตถุประสงคท่ี    
หลักสูตรนั้นตองการหรือไม สนองความตองการของผูเรียน และสังคมอยางไร 
 2. เพ่ืออธิบายและพิจารณาลักษณะของสวนประกอบตางๆ ของหลักสูตรในแงตางๆ เชน 
หลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และ
การวัดผลวาสอดคลองกันหรอืไม 

3. เพ่ือตัดสินวาหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับการนําไปใช 
 4. เพ่ือตัดสินวา การบริหารงานดานวิชาการและการบริหารดานหลักสูตรเปนไปใน      

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

 การประเมินหลักสูตรควรมีการดําเนินเปนระยะๆท้ังนี้ เนื่องจากขอบกพรองหรือ
ขอผิดพลาดของหลักสูตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยและในระยะตางกัน เชน อาจมีสาเหตุมา
จากตอนจัดทํา หรือยกรางหลักสูตรซ่ึงทําใหตัวหลักสูตรไมมีคุณภาพท่ีดี หรือไมสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของผู เรียน และสังคมท่ีเปล่ียนไปหรืออาจมีสาเหตุมาจากตอน                        
นําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตรท่ีดีจึงตองตรวจสอบเปนระยะเพ่ือลดปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดยท่ัวไปจะแบงเปน 3 ระยะ (สุนีย  ภูพันธุ 2546 : 252) คือ 
 ระยะที 1 การประเมินหลักสูตรก่อนนําหลักสูตรไปใช้  

 ในชวงระหวางท่ีมีการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรอาจมีการดําเนินการตรวจสอบทุกขั้นตอน
ของการจัดทํา นับแตการกําหนดจุดมุงหมายไปจนถึงการกําหนดการวัดและประเมินผลการเรียน 
เม่ือสรางหลักสูตรฉบับราง เสร็จแลว กอนจะนําหลักสูตรไปใชจรงิ จึงควรมีการประเมินตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรฉบับรางและองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรในระยะ
นี้ตองอาศัยความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญทางดานพัฒนาหลักสูตร ทางดานเนื้อหาทางดานวิชาชีพครู 
ทางดานการวัดผล  เปนตน 
 ระยะที 2 การประเมินหลักสูตรระหว่างการดําเนินการใช้หลักสูตร 

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

 หลังจากท่ีมีการใชหลักสูตรมาแลวระยะหนึ่งหรือครบกระบวนการเรียบรอยแลว ควรจะ
ประเมินหลักสูตรท้ังระบบ ซ่ึงไดแก การประเมินองคประกอบดานตางๆของหลักสูตร ท้ังหมด คือ 
เอกสารหลักสูตร วัสดหุลักสูตร บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
นิเทศกํากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพ่ือสรุปผลตัดสินวาหลักสูตรท่ีจัดทํา
ขึ้นนั้นควรจะดําเนินการใชตอไป หรือควรปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น หรือควรจะยกเลิก 
 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรปุไดวาระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร มีความจําเปนท้ัง 
3 ระยะ คือ กอนนําหลักสูตรไปใช ระหวางการนําหลักสูตรไปใช และหลังการใชหลักสูตร 
 

เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร 

 เนื่องจากการประเมินผลหลักสูตรเปนเรื่องท่ีมีความละเอียดออนมาก ผู ทําหนาท่ี     
ประเมินผล  จําเปนตองยึดหลักการท่ีสําคัญในการประเมินผลเพ่ือท่ีจะทําใหการประเมินผลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ไดผลจากการประเมินหลักสูตรท่ีมีคุณคาเพียงพอท่ีจะนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรไดจริง  เปนขอมูลหรือหลักฐานท่ีเช่ือถือไดสูง  มีความเท่ียงตรง  เราจะพบวาในการ
ประเมินหลักสูตรผลจากการประเมินหลายตอหลายเรื่องมิไดถูกนําไปใชก็ดวยเหตุผลดังกลาว      
ท้ัง ๆท่ีการประเมินผลหลักสูตรแตละครั้งเปนงานใหญตองลงทุนลงแรงสูงเพราะฉะนั้นในการ
ประเมินหลักสูตรเพ่ือใหไดผลการประเมินท่ีมีคุณคาเราจึงมีหลักเกณฑท่ีจะชวยในการประเมินดงันี้ 
(สุนีย  ภูพันธ  2546 : 254) 
 1. มีจุดประสงคในการประเมินท่ีแนนอน การประเมินผลหลักสูตรจะตองกําหนดลงไป
ใหแนนอนชัดเจนวาจะประเมินอะไร 
 2. มีการจะวัดท่ีเช่ือถือได โดยมีเครื่องมือและเกณฑการวัดซ่ึงเปนท่ียอมรับ 
 3. ขอมูลเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับการประเมินผล ดังนั้นขอมูลจะตองไดมาอยาง
ถูกตองและเช่ือถือได และมากพอท่ีจะใชเปนตัวประเมินคาหลักสูตรได 
 4. มีขอบเขตท่ีแนนอนชัดเจนวาเรื่องตองการประเมินในเรื่องใดแคไหน 
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5.  ประเด็นของเรื่องท่ีประเมินอยูในชวงเวลาท่ีนาสนใจ 
 6. การรวบรวมขอมูลมาเพ่ือกําหนดกฎเกณฑ และกําหนดเครื่องมือในการประเมินผล 

จะตองพิจารณาอยางรอบคอบ 
 7. การวิเคราะหผลการประเมินตองทําอยางระมัดระวังรอบคอบ และใหมีความเท่ียงตรง 

ในการพิจารณา 
8.  การประเมินผลหลักสูตรควรใชวิธีหลาย ๆวิธี 

 9.  มีเอกภาพในการตัดสินผลการประเมิน 
 10. ผลตางๆ ท่ีไดจากการประเมินควรนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรท้ังในดานการ

ปรับปรุง เปล่ียนแปลงในโอกาสตอไป เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีดี และมีคุณคาสูงสุดตามท่ีตองการ 
11. ตองถือปฏิบัติตอเนื่องตลอดเวลา 

 ท้ังนี้วิชัย  วงษใหญ(2546) และ Phi Delta Kappa National Study Committee on 
Evaluation (อางถึงใน รุจิร  ภูสาระ 2546 : 150 - 152) มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ผลการ
ประเมินหลักสูตรจะมีความเช่ือถือเพียงใด อยูท่ีเกณฑสําหรับการใชพิจารณาตัดสิน การประเมิน
หลักสูตรของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเลือกใชไดเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
ประเมินเกณฑท่ีใชพิจารณาสําหรับการประเมินหลักสูตร มีดังนี ้
 1.  ความเท่ียงตรงภายใน (Internal validity) หมายถึง การออกแบการประเมินเพ่ือการเก็บ
รวบรวมขอมูลทําใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคท่ีประเมินผลของการประเมินตรงตาม      
ปรากฏการณเปนตัวแทนภายในขอบขายของการพิจารณาอยางถูกตองและเปนจริง 
 2. ความเท่ียงตรงภายนอก (External validity) หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรท่ีได 
สามารถนําไปอางอิงสรุปไดกวางขวางเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องเวลา ส่ิงแวดลอม ภูมิภาค และบุคคลท่ีมี
สภาพความคลายคลึงกับกลุมท่ีประเมิน 
 3.  ความเช่ือถือได (Reliability) หมายถึง ความคงท่ีของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากการ
ใชเครื่องมือวัดหลายอยาง ผูประเมินหลักสูตรควรคํานึงถึงความเพียงพอของการเก็บหรือวัด หรือ
อาจจะทําการวัดหลายๆครั้ง หรือวัดครั้งเดียวดวยเทคนิคการวัดแบบตางๆ เพ่ือตรวจสอบความคงท่ี
ของคําตอบเรื่องนี ้ผูประเมินหลักสูตรตองเขาไปเกี่ยวของกับการวัดคอนขางมาก มีความละเอียด
รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
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 4. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง คนสวนใหญมีความเขาใจขอมูลท่ีไดจากการ
วัดตรงกันมากนอยเพียงไร ผูประเมินรวบรวมขอมูล รายละเอียดและตัดสินใจ แปลผลตรงกับ
บุคคลท่ีรวมประเมินดวย ความเปนปรนัยของการประเมินจึงจะเกิดขึ้น 
 5. ความสอดคลองสัมพันธ (Relevance) หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการประเมินความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการประเมินเพียงไร การกําหนดจุดมุงหมายของการประเมินไวชัดเจน 
จะชวยใหผูประเมินมีความระมัดระวังในการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบตนเองเสมอได          
ทํากิจกรรมการประเมินสอดคลองกับประเด็นท่ีสัมพันธกับจุดมุงหมาย 
 6. ความสําคัญ (Importance) หมายถึง การจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบ
หลักสูตรท่ีจะประเมิน การวางแผนเก็บรวบรวมขอมูลวาขอมูล สวนใดมีประโยชนมากกวากัน 
เพราะการประเมินหลักสูตรบางครั้งตองทําการประเมินท่ีมีลักษณะกวางและลึก การเก็บรวบรวม
ขอมูล ถาไมมีการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบหลักสูตรท่ีจะประเมินจะทําใหการเก็บ
ขอมูลในเรื่องเดียวกันจํานวนมาก ผูประเมินหลักสูตรจะตองถือเปนความรับผิดชอบท่ีจะตอง
จัดลําดับความสําคัญใหกับขอมูลท่ีจะไปเก็บรวบรวม 
 7. ขอบขายของการประเมิน (Scope) หมายถึง ระบบและแบบแผนของการประเมินท่ีจะ
เอ้ืออํานวยใหทําการศึกษาไดกวางและลึก ผูประเมินจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ และไมควรหยิบ
ยกวิธีการประเมินเพียงอยางใดอยางหนึ่งมาใชในการประเมินหลักสูตร 
 8. ความเช่ือถือและการยอมรับ (Credibility) หมายถึง ผูท่ีตองการใชผลการประเมิน           
มีความเช่ือถือในผูประเมิน และยอมรับขอมูลจากผลการประเมินไดมากนอยเพียงใด เพราะ
ความสัมพันธของผูประเมินหลักสูตรกับผูใชผลการประเมินหลักสูตรจะมีอิทธิพลตอการประเมิน
หลักสูตรมาก 
 9. เวลา (Timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมินจะทันใชในเวลาท่ีตองการ
หรือไม การใชเวลาสําหรับกิจกรรมการประเมิน การเขียนรายงานการประเมินเปนรายละเอียดท่ี
จะตองใชเวลาอาจทําใหพลาดโอกาสท่ีจะใชผลการประเมินซ่ึงเปนประโยชนตอการปฏิบัติการใช
หลักสูตร 
 10. ขอบเขตของการใชผลการประเมิน (Pervasiveness) หมายถึง การนําผลการประเมิน
หลักสูตรไปใชอยางกวางขวางและมีการเผยแพรอยางไร การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตร
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จะตองกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะนําเสนอใหถูกตอง และใชผลการประเมินกวางและลึกในลักษณะ
ท่ีแตกตางกัน 
 11. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติเม่ือการ
ประเมินเสร็จเรียบรอย ทางเลือกนั้นอาจจะเกี่ยวของกับผูรวมงาน คาใชจาย ประโยชนท่ีไดรับจาก
การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ การดําเนินการประเมินสวนมากจะพบขอจํากัดตางๆ ผูประเมิน
หลักสูตรตองมีความตระหนัก และรับผิดชอบตอจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตรใหมาก 
 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปเกณฑการประเมินหลักสูตรไดคือ ตองมีความเท่ียงตรง  
เช่ือถือได มีความเปนปรนัย และมีประสิทธิภาพ 
 

ขันตอนในการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการในการพิจารณาคุณคาหรือคานิยม (Worth or Value) 
ของหลักสูตร ขั้นตอนหรือวิธีการประเมินจึงมีความสําคัญมาก ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมินหลักสูตรดังนี้ 
 ทาบา (Taba 1962:324, อางถึงในสุนีย  ภูพันธ  2546 : 255)ไดใหแนวทางในการ
ประเมินผลหลักสูตรเปนกระบวนการมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี ้
 1. วิเคราะหและตีความวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมองเห็นกระจางชัดในเชิงพฤติกรรม 
คือ ปฏิบัติไดจริง (Formulation and Clarification for Objective) 
 2. คัดเลือกและสรางเครื่องมือท่ีเหมาะสมสําหรับคนหลักสูตร (Selection and Construction 
of the Appropriate Instruments for Getting Evidences)   
 3. ใชเครื่องมือท่ีสรางขึ้นประเมินผลหลักสูตรตามเกณฑท่ีตั้งไว  (Application of 
Evaluative Criteria )  
 4. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหลังของนักเรียนและลักษณะของการสอนเพ่ือนํามา
ประกอบในการแปลผลของการประเมิน (Information on the Background of Students and the 
Nature of Instruction in the light of Which to Interpret the Evidences) 
 5. แปลผลของการประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตอไป (Translation of 
Evaluation Findings into Improvement of the Curriculum and Instruction)  
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 ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ (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 ไดเสนอขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 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 การกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินหลักสูตร 
 3.2 การกําหนดกลุมผูใหขอมูล 
 3.3 การกําหนดเครื่องมือในการประเมิน 
 3.4 การเก็บรวบรวบขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 4. การรายงานผลและเผยแพรผลการประเมินหลักสูตร 
 5. การรับรองผลการประเมินหลักสูตร 
 จากขั้นตอนในการประเมินหลักสูตรท่ีกลาวมาสามารถสรุปขั้นตอนการประเมิน   
หลักสูตรไดดังนี ้
 1. ขั้นกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน การกําหนดจุดมุงหมายใน
การประเมินเปนขั้นตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ผูประเมินตอง
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร ในสวนใดดวย
วัตถุประสงคอยางไร เชน ตองการประเมินเอกสารหลักสูตรเพ่ือดูวาเอกสารหลักสูตรถูกตอง  
สมบูรณสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากแคไหน หรือจะประเมินการนําหลักสูตรไปใช
ในเรื่องอะไร แคไหนหรือการนําหลักสูตรไปใชท้ังหมด หรือประเมินหลักสูตรท้ังระบบ การ
กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินท่ีชัดเจนทําใหเราสามารถกําหนดวิธี เครื่องมือ และขั้นตอนใน
การประเมินไดอยางถูกตอง และทําใหการประเมินหลักสูตรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ไดผล  ถูกตองเปนท่ีเช่ือถือได 
 2. ขั้นกําหนดหลักเกณฑวิธีการท่ีจะใชในการประเมินผล การกําหนดเกณฑและวิธีการ
ประเมินเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะนําไปสูเปาหมายของการประเมินเกณฑการประเมินเปน
เครื่องบงช้ีคุณภาพของหลักสูตรท่ีถูกประเมิน   การกําหนดวิธีการท่ีจะใชในการประเมินผลทําให
เราสามารถดําเนินงานไปตามขั้นตอนอยางราบรื่น 
 3. ขั้นการสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
หรือเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญท่ีจะมีผลทําใหการประเมินนั้น
นาเช่ือถือมากนอยแคไหน ขั้นตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินหรือเครื่องมือท่ีใชในการ
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เก็บรวบรวมขอมูลมีหลายอยาง ซ่ึงผูประเมินจะตองเลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ มีความเช่ือถือ
ได และมีความเท่ียงตรงสูง 
               4. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล  ในขั้นการรวบรวมขอมูลนั้นผูประเมินตองเก็บรวบรวมขอมูล
ตามขอบเขตและระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว ในบางครั้งถาจําเปนตองอาศัยผูอ่ืนในการรวบรวมขอมูล  
ควรพิจารณาผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเกบ็รวบรวมขอมูลท่ีมีความเหมาะสม เพราะผูเก็บรวบรวมขอมูลมี
สวนชวยใหขอมูลท่ีรวบรวมไดมีความเท่ียงตรงและนาเช่ือถือ 
 5. ขั้นวิเคราะหขอมูล ในขั้นนี้ผูประเมินจะตองกําหนดวิธีการการจัดระบบขอมูล 
พิจารณาเลือกใชสถิติในการใชขอมูลท่ีเหมาะสมแลวจึงวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลานั้น                   
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีไดกําหนดไว  
 6. ขั้นสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมิน ในขั้นนี้ผูประเมินจะสรุป 
และรายงานผลจากการวิเคราะหขอมูลในขั้นตน ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงาน
ผลวาควรจะเปนรูปแบบใด และการรายงานผลจะจะมุงเสนอขอมูลท่ีบงช้ีใหเห็นวาหลักสูตรมี
คุณภาพหรือไม เพียงใด มีสวนใดบางท่ีควรแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิก 

 
ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร 

 การประเมินผลหลักสูตรเปนส่ิงสําคัญและส่ิงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะทําใหเราทราบถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของหลักสูตร  การประเมินผลมีประโยชนในการจัดการศึกษาการจัดทําหรือ
พัฒนาหลักสูตรตองอาศัยผลจากการประเมินผลเปนสําคัญ  ประโยชนของการประเมินผลหลักสูตร
มีดังนี้ (สุนีย  ภูพันธุ 2546 : 257 – 258) 
 1. ทําใหทราบวาหลักสูตรท่ีสรางหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซ่ึงจะเปน
ประโยชนในการวางแผนปรับปรุงไดถูกจุด สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 2. สรางความนาเช่ือถือ ความม่ันใจ และคานิยมท่ีมีตอโรงเรียนใหเกิดขึน้ในหมูประชาชน 
 3. ชวยในการบริหารทางดานวิชาการ ผูบริหารจะไดรูวาควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ชวยเหลือหรือบริการทางใดบาง 
 4. สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของการศึกษา 
 5. สงเสริมใหผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้เพ่ือใหการเรียน
การสอนนักเรียนไดผลดี ดวยความรวมมือกันท้ังทางโรงเรียนและทางบาน 
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 6.ใหผูปกครองทราบความเปนไปอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือหาทางสงเสริมและปรับปรุงแกไข
รวมกันระหวางผูปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน 
 7. ชวยใหการประเมินผลเปนระบบระเบียบ เพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑทําใหเปน
เหตุผลในทางวิทยาศาสตรมากขึ้น 
 8. ชวยช้ีใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตรชวยใหสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได   
 ขอมูลของการประเมินผลหลักสูตรทําใหทราบเปาหมายแนวทาง และขอบเขตในการดําเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
 จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา การประเมินหลักสูตรทําใหทราบวาหลักสูตรท่ี
สรางขึ้นนั้นมีขอดีและขอเสียอยางไร สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรให
มีคุณภาพตอไป 
 

รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 

รูปแบบการประเมินมีอยูหลายรูปแบบ ดังนั้น ในการออกแบบประเมิน ผูประเมินจะตอง
พิจารณาวาจะดําเนินการประเมินอยางไร จึงจะทําใหผลการประเมินท่ีถูกตองตามสภาพความเปน
จริง ครอบคลุมและตอบสนองความตองการของผูท่ีจะใชผลประเมินถาพิจารณาใหละเอียด รูปแบบ
การประเมินบางรูปแบบจะมีความคลายคลึงกันรูปแบบของการประเมินหลักสูตร มีนักวิชาการซ่ึง
เช่ียวชาญทางดานหลักสูตรและการประเมินผลเสนอแนะหลายรูปแบบดวยกัน ซ่ึงสามารถนํามา
ศึกษาเพ่ือเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการ ในปจจุบันรูปแบบของการประเมินหลักสูตร
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ (สุนีย  ภูพันธ  2546 : 259) 
 1. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรท่ีสรางเสร็จใหมๆ เปนการประเมินผลกอนนํา
หลักสูตรไปใช กลุมนี้จะเสนอรูปแบบท่ีเดนๆ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรดวยเทคนิคการ
วิเคราะหแบบปุยแซงค (Puissance Analysis Technique) 
 2. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรในระหวางหรือหลังการประเมินหลักสูตรสามารถ
แบงเปนกลุมยอยๆ ไดเปน 4 กลุมดังนี ้

2.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดจุดมุงหมายเปนหลัก (Goal Attainment  
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Model) เปนรูปแบบการประเมินท่ีจะประเมินวาหลักสูตรมีคุณคามากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจาก
จุดมุงหมายเปนหลัก กลาวคือพิจารณาวาผลท่ีไดรบัเปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม เชน รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของไทเลอร (Ralph  W. Tyler) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด 
( Robert L. Hammond) 

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

 2.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดเกณฑเปนหลัก (Criterion Model) เปน     
รูปแบบการประเมินท่ีตองอาศัยผูเช่ียวชาญในการตัดสินคุณคาของหลักสูตรโดยใชเกณฑเปนหลัก 
เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E. Stake) 
  2.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีชวยในการตัดสินใจ (Decision–Making 
Model) เปนรูปแบบการประเมินท่ีเนนการทํางานอยางมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมขอมูลการ
วิเคราะห     ขอมูล และการเสนอผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลนั้น ๆ เพ่ือชวยในการตัดสินใจของ
ผูบริหารหรือผูท่ีเกี่ยวของ เชน รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus) รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของดอริส โกว 
(Doris T. Gow) เปนตน 

การประเมินหลักสูตรมีขอบเขตตางๆ ท่ีจะตองทําการประเมินกวางขวางมาก ดังนั้นวิธีการ
ประเมินหลักสูตรจึงตองไดรับการวิเคราะหและออกแบบใหสามารถท่ีจะประเมินไดครบถวนใน
ขอบขายสาระท้ังหมด รูปแบบตางๆ ท่ีจะใชในการประเมินผลมีอยูหลายรูปแบบ ผูมีหนาท่ีในการ
ประเมินผลจําเปนตองเรียนรูทําความเขาใจใหกระจางชัด และจะตองนํารูปแบบตางๆ ไปใชอยาง
ถูกตองตรงตามจุดหมายและลักษณะของขอบขายสาระแตละอยาง ท้ังนี้ เปนไปไดวา การ
ประเมินผลขอบขายสาระท้ังหมดของหลักสูตรจําเปนตองใชวิธีการหลายวิธีหรือหลายๆ รูปแบบ 
จึงจะไดขอมูลท่ีมีความเช่ือม่ันในการท่ีจะนําไปพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณคาเหมาะสมกับความ
ตองการของสังคม รูปแบบการประเมิน  มีดังนี ้
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รูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงส์ (The Puissance Analysis Technique) 

ปุยแซงสเทคนิคเปนวธีิการประเมินผลหลักสูตรแบบหนึ่ง โดยการวิเคราะห  หลักสูตรใน
ดานองคประกอบ 3 สวนของ Tyler คือ 

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

และองคประกอบท้ังสามตองมีความสอดคลองสันพันธกันและกันดังตารางของปุยแซงส 
เม่ือวิเคราะหและคิดคํานวณโดยใชหลักสูตรของปุยแซงส แลวผลท่ีไดรับจะทําใหรูวาคุณภาพของ
หลักสูตรอยูในระดับใด 
 การประเมินผลหลักสูตร จะตองรวบรวมจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการ
สอนวัสดุการเรียน และเทคนิคการวัดผลตางๆ ของหนวยยอยๆ ท้ังหมดในหลักสูต เพ่ือใสลงใน
ตารางสิเคราะหปุยแซงส (The Puissance Analysis Matrix) ผลการวิเคราะหจะเปนตัวเลขช้ีใหเห็น
วาหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับใด  
 การประเมินหลักสูตรโดยใชวิธีการวิเคราะหแบบปุยแซงสนี้  วอลเบสเซอร (Henry 
Walbesseer) ไดนําแนวความคิดของไทเลอร (Tyler) เกี่ยวกับองคประกอบสําคัญในการสราง
หลักสูตรซ่ึงมีท้ังหมด  3 สวนท่ีสัมพันธกัน คือ จุดประสงค ประสบการการเรียนรูหรือกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรยีนรู หรือท่ีเรียกความสัมพันธนี้วา “วงแหวนของไทเลอร” 
(Tyler Loop) วอลเบสเซอรไดนําองคประกอบของท้ัง 3 สวนมาวิเคราะหโดยใช  ตารางวิเคราะหปุย
แซงส  นอกจากนี้วอลเบสเซอรยังนําหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับรูแบบการเรียนรูของ  กาเย   
ซ่ึงไดแกรูปแบบของการเรียนรู (Learning  Types) และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนท่ีแสดง
ออกมาใหเห็นได (Performance Classes)  มาสรางเปนตารางวิเคราะหปุยแซงค 
               กาเย (Gagne) ไดกลาวถึงองคประกอบการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรูวามี 2 มิติ คือ       
(สุนีย  ภูพันธ 2546 : 276 - 278 ) 
 มิติที 1 ความรู้ทีให้แก่ผู ้เรียน มี 6 รูปดวยกันแตละรูปแบบจะใหคาของความรูแตกตางกัน
ตามลําดับ ดังนี ้
  1. ความรูแบบลูกโซ ครูมุงสอนใหผูเรียนไดรับความรู โดยสอนใหผูเรียนสามารถ
ทําอะไรใหเปนลําดับขั้นตอนตอเนื่องไปไดเชนทองบรรยาย เปนแลวนึกออกมีคาเทากับ 1 คะแนน 
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 2. ความรูแบบเช่ือมโยงโดยใชคําพูด ครูท่ีมุงสอนใหผูเรียนรูจักลําดับขั้นตอน 
อธิบายเช่ือมโยงดวยคําพูด เชน การทองกลอนใชคําพูดท่ีเกี่ยวของมีคาเทากับ 2 คะแนน 
 3. ความรูแบบผสมผสาน ครูมุงสอนใหผูเรียนสามารถผสมผสานส่ิงท่ีเรียนมาได 
ตองการใหจําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบความแตกตาง เชน สามารถแยกไมดอกไมประดับได แยก
พืชใบเล้ียงคูใบเล้ียงเดี่ยวได เปนตน มีคาเทากับ 3 คะแนน 
 4. ความรูแบบความคิดรวบยอด ผูเรียนท่ีไดรับความรูแบบนี้จะเขาใจในส่ิงท่ีเรียน
ไดถูกตอง เชน รูวานกเปนอยางไร มีปก 2 ปก ขา 2 ขา สามารถบินได คือการรูวิธีการเขาใจการเกิด
ความคิดรวบยอด และสรุปได มีคาเทากับ 4 คะแนน 
 5. ความรูแบบหลักการ ผูเรียนท่ีไดความรูขั้นนี้สามารถจะผสมผสานแนวคิดหลาย 
ๆ แนวคิดเขากัน ทําใหเกิดหลักการใหม รูกฎเกณฑ เกิดความสนใจ สรุปหลักการไดมีคาเทากับ 5 
คะแนน 
 6. ความรูแบบแกปญหา ผูเรียนไดรับความรูขั้นนี้จะสามารถใชความรูใชแกปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน โลหะทุกชนิดเม่ือไดรับความรอนจะขยายตัวการตอรางรถไฟจึงตอง
เวนระยะไวเพ่ือใหโลหะขยายตัวปองการโกงตัวของเหล็ก ความรูระดับนี้เปนความรูท่ีสูงสุดมีคา
เทากับ 6 คะแนน 
 

มิติที 2 มิติทีเกียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ มีผลมาจากความรูท่ีไดท้ัง 6 ขั้น ระดับของ
พฤติกรรมนี้แบงไดเปน 3 ระดับ 9 ขั้นตอน คือ 

  ระดับท่ี 1 เปนระดับพฤติกรรมท่ีงายท่ีสุด มีคาเทากับ 1 คะแนน มี 3 ขั้น  
   1.1 การบอกช่ือหรือช้ีเพ่ือแสดงถึงการสามารถท่ีจําส่ิงท่ีเรียนได การ

เรียกช่ือส่ิงของได ครูช้ีแลวเด็กสามารถบอกช่ือได 
   1.2 การเลือก หรือการบอกลักษณะ บอกลักษณะของส่ิงของได บอก

ลักษณะของสัตวได 
   1.3 การบอกกฎเกณฑ บอกกฎเกณฑท่ีทองไวได เชนการทองสูตรคูณ

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

 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์  (Tyler) 

 ไทเลอร (Tyler) เปนผูท่ีวางรากฐานการประเมินหลักสูตร โดยเสนอแนะแนวคิดวาการ
ประเมินหลักสูตรเปนการเปรียบเทียบวาพฤติกรรมของผูเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปเปนไปตาม
จุดมุงหมายท่ีไดตั้งไวหรืไม โดยการศึกษารายละเอียดขององคประกอบของกระบวนการจัด
การศึกษา 3 สวนคือ จุดมุงหมายทางการศึกษา ประสบการณการเรียนรู และการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเรียน ดังแผนภูมิท่ี 2   
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จุดมุงหมายของการศึกษา 
 

                               ประสบการณเรียนรู                                  การพิจารณาผลสัมฤทธ์ิ 
 
แผนภูมิท่ี 2 ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษา 
ท่ีมา  :  Ralph W. Tyler , Basic Principles of Curriculum and Instruction (Chicago : University of 
Chicago Press, 1950), 116. 

 
 จากแผนภูมิท่ี 2  แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการศึกษาตามแนวคิดของ     
ไทเลอร  ตามแนวคิดนี้พ้ืนฐานของการจัดหลักสูตร ก็คือผูจัดทําหลักสูตรจะตองสามารถวางจุดหมาย
ท่ีชัดเจนวาตองการใหผูเรียนเปล่ียนหรือมีพฤติกรรมเปนอยางไร พยายามจัดประสบการณการสอน
เพ่ือชวยผูเรียนใหเปล่ียนพฤติกรรมไปตามท่ีตองการ บทบาทของการประเมินหลักสูตรเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร จึงอยูท่ีการดูผลผลิตของหลักสูตร
วาตรงตามจุดมุงหมายหรือไม  แนวคิดของไทเลอรจึงยึดความสําเร็จของจุดหมายเปนหลัก  จุดหมาย
ของการประเมินหลักสูตรของไทเลอร ซ่ึงถือวาการประเมินผลหลักสูตรเปนสวนหนึ่งของการเรียน
การสอน ไทเลอรมีความเห็นวาจุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร คือ 

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

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

แฮมมอนด (Robert Hammond) มีแนวคิดในการประเมินหลักสูตรโดยยึดจุดประสงคเปน
หลักคลายไทเลอร แตแฮมมอนดไดเสนอแนวคิดท่ีตางจากไทเลอร  โดยท่ีแฮมมอนดเสนอวา 
โครงสรางสําหรับการประเมินนั้นประกอบดวยมิติ (Dimensions) ใหญๆ หลายมิติดวยกัน แตละมิติ
ก็จะประกอบดวยตัวแปรสําคัญ ๆ อีกหลายตัวแปร ความสําเร็จหรือความลมเหลวของหลักสูตร 
ขึ้นอยูกับการปะทะสัมพันธ (Interaction) ระหวางตัวแปรในมิติตางๆ เหลานี้ มิติท้ัง 3 ไดแก มิติดาน
การเรียนการสอน มิติดานสถาบัน และมิติดานพฤติกรรม 

 1.   มิติด้านการสอน ประกอบดวยตัวแปรสําคัญ 5 ตัวแปรคือ 
  การจัดช้ันเรียนและตารางสอน คือการจัดครูและนักเรียนใหพบกัน และดําเนิน

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

 แนวคิดในการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนดใชแนวคิดของไทเลอรเปนพ้ืนฐานใน
การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และการใชขอมูลจากการประเมินผลในการปรับปรุง
จุดประสงคของหลักสูตรนั้น แตแฮมมอนดใหแนวทางท่ีเปนประโยชนในการวิเคราะหตัวแปลของ
มิติดาน การสอน และมิติดานสถาบันซ่ึงอาจมีผลตอการสําเร็จของหลักสูตรนั้นดวย 

 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค ( The Stake’s Congruence Contingency 

Model )  
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตกเปนรูปแบบการประเมินท่ียึดเกณฑหรือ
มาตรฐานเปนหลัก (Criterion-Based Model) เปนรูปแบบการประเมินท่ีเนนการตัดสินคุณคาของส่ิง
ท่ีประเมินเปนหลัก โดยท่ีสเตกใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวาเปนการบรรยายและ
ตัดสินคุณคาของหลักสูตร ซ่ึงเนนเรื่องการบรรยายส่ิงท่ีจะถูกประเมินโดยอาศัยผูเช่ียวชาญหรือ
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ผูทรงคุณวุฒิในการตัดสินคุณคา ซ่ึงตามความเห็นของสเตกท่ีระบุวาการประเมินควรเก็บรวบรวม
ขอมูลจากหลายๆ แหลง และดวยวิธีการหลายๆวิธี ไมวาจุดมุงหมายของการประเมินนั้นจะเพ่ือ
บรรยายหรือเพ่ือตัดสินอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม กระบวนการประเมินนั้นมีองคประกอบสําคัญอยู           
3 ดาน คือ ส่ิงท่ีมีอยูกอน/ปจจัยเบ้ืองตน/ส่ิงนํา (Antecedents) กระบวนการเรียนการสอน/ปฏิบัติการ 
(Transactions) และผลลัพธ (Outcomes) โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบดังตอไปนี้           
(ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 2553:36) 
 1. ดานส่ิงท่ีมากอน  หรือ สภาพกอนเริ่มโครงการ   (Antecedent)   หมายถึง ส่ิงตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดผลจากหลักสูตรและเปนส่ิงท่ีมีอยูกอนการใชหลักสูตรอยูแลว ประกอบดวย 7 หัวขอคือ 
บุคลิกและนิสัยของนักเรียน  บุคลิกและนิสัยของครู  เนื้อหาในหลักสูตร  วัสดุอุปกรณ  การเรียน
การสอน  อาคารสถานท่ี  การจัดโรงเรียน  ลักษณะของชุมชน 
 2. ดานกระบวนการเรียนการสอน (Instructional Process or Transactions)  หมายถึง 
ปฏิสัมพันธตาง ๆ ท่ีเกินขึ้นขณะท่ีมีการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู  
ครูกับผูปกครอง ฯลฯ  เปนขั้นของการใชหลักสูตร  ซ่ึงประกอบดวย  5  หัวขอคือ การส่ือสาร  การ
จัดแบงเวลา  การลําดับเหตุการณ  การใหกําลังใจ  และบรรยากาศของส่ิงแวดลอม 
 3. ดานผลผลิต  หรือผลท่ีไดรับจากโครงการ (Outcomes)  หมายถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการ
ใชหลักสูตร ประกอบดวย  5  หัวขอคือ  ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน  ทัศนคติของนักเรียน  ทักษะของ
นักเรียน  ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู  และผลท่ีเกิดขึ้นกับสถาบัน 
 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส ( Provus ’ Discrepancy Evaluation Model ) 

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

 
 S =  Standard   เปนขั้นแรกของการดําเนินการประเมินผลักสูตร  กลาวคือ  ผู

ประเมินผลตองตั้งส่ิงมาตรฐานท่ีตองการวัดไวกอน 
 P =  Performance   หลังจากดําเนินการขั้นแรกเรียบรอยแลว  ผูประเมินจะตอง
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติจริง ในส่ิงท่ีตองการวัดมาใหเพียงพอ ขอมูลท่ี
รวบรวมควรเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นพฤติกรรมท่ีชัดเจน 
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 C =  Compare   เม่ือตั้งมาตรฐานและรวบรวมขอมูลเสร็จแลว  ก็นําขอมูลมา
เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว 
 D =  Discrepancy   จากการเทียบขอมูลกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว  ผูประเมินพบวา
มีชองวาง  อะไรท่ีเกิดขึ้นกับผลท่ีคาดหวัง 
 D =  Decision  Making   ประเมินจะสงผลประเมินไปใหผูท่ีจะตัดสินใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพ่ือตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง   
 แบบการประเมินผลหลักสูตรของโพรวัสนี้  นับวาสะดวกแกผูประเมินหลายประเภท และ
เปนกระบวนการท่ีสงใหเห็นถึงผูบริหารจะตัดสินใจ  จะใชหรือไม หรือจะปรับปรุงเพ่ิมเติม หรือจะ
หยิบยกขอมูลใดขอมูลหนึ่งมาพิจารณา 
 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) 

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

                สิงทีคาดหวัง        สิงทีเป็นจริง 
 

ผลทีเกิดขึน 

 
 
 
 
วิธีทํา 

 
 
 
แผนภูมิท่ี 4  ประเภทและความสัมพันธ ของ Stufflebeam ตอส่ิงท่ีคาดหวังและส่ิงท่ีเปนจริง 
ท่ีมา : สุนีย  ภูพันธ, แนวคิดพ้ืนฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ),266. 
  

ประเภทของการตัดสินใจ แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
 1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning Decisions) เปนการตัดสินใจโดยการ
คาดหวังวาเราตองการใหเกิดผลทางการศึกษาอยางไร เชน หลังจากท่ีนักเรียนจบช้ันประถมปท่ี 6 
ไปแลวนักเรียนควรจะมีคุณสมบัติท่ีเดนอยางไรบาง ดังนั้นการตัดสินใจชนิดนี้จึงนํามาเปน
ประโยชนในการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือในการวางแผนจัดการศึกษาไดเปนอยางดี จึง
เรียกการตัดสินใจอยางนี้วา การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 
 2. การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง (Structuring Decisions) เปนการตัดสินใจโดยการ
คาดหวังวาท่ีวาถาตองการใหเกิดผลทางการศึกษาตามท่ีคาดหวังไวในขอ 1 นั้น เราควรจะวาง

(1) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 
(Planning) 

(4) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ 

ท่ีพึงประสงค (Recycling) 

(2) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง 
(Structuring) 

 

                      (3) 
 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการนําไปใช 
(Implementing) 
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โครงสรางหรือวางรูปแบบของการใชหลักสูตรท่ีพึงประสงคเอาไวอยางไร เชนถาจะใหนักเรียนมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีคาดหวังเอาไวนั้น โรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมอยางไร การบริหารควรจะ
เปนแบบใด ครูควรจัดการเรียนการสอนอยางไร ควรจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไรบาง ฯลฯ 
จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง 
 3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการนําไปใช (Implementing Decision) เปนการตัดสินใจวา ตาม
ความเปนจริงนั้นไดมีการนําหลักสูตรไปใชตามแนวทางท่ีคาดหวังเอาไวหรือไม มีการควบคุมหรือ
แกไขปรับปรุงเพ่ือใหวิธีการท่ีเกิดขึ้นจริง ๆ เปนไปตามท่ีตองการมากนอยเพียงใด จึงเรียกการ
ตัดสินใจแบบนี้วา การตัดสินใจ เกี่ยวกับการนําไปใช 
 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีพึงประสงค (Recycling  Decisions)   เปนการตัดสินใจ
หลังจบการศึกษาตามหลักสูตรไปแลวนั้นจริงแลวนักเรียนมีคุณสมบัติเปนอยางไรมีความรู  มี
ทักษะ  มีเจตคติ  เปนอยางไรและตรงตามท่ีคาดหวงัเอาไวหรือไม  ทีอะไรบางท่ีตองรักษาเอาไว  
และมีอะไรบางท่ีตองละท้ิงหรือนํามาปรับขยายเสียใหม  จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้วาการตัดสินใจ
เกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีพึงประสงค 
 ท้ังหมดท่ีกลาวมา  4  ขอนี้  คือประเภทการตัดสินใจทางการศึกษา  แตตามความคิด
ของสตัฟเฟลบีมนั้น  การตัดสินใจทุก ๆ เรื่องจําเปนตองอาศัยขอมูลเชิงประเมินในการพิจารณา   
ขั้นพ้ืนฐาน  และสตัฟเฟลบีมไดใหแนวคิดไววา ในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีส่ิงสําคัญท่ีเราตอง
ประเมินอยู  4  ดาน คือ 
 1. การประเมินสภาพแวดลอม   (Context Evaluation)  เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหไดหลักการและเหตุผลมากําหนดจุดมุงหมาย  การประเมินสภาพแวดลอมจะชวยใหผูพัฒนา
หลักสูตรรูวา  สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีอะไรบางสถานการณท่ีคาดหวังกับ
สภาพท่ีแทจริงในสภาพแวดลอมดังกลาวเปนอยางไร  มีความตองการ  หรือปญหาอะไรบางท่ียัง
ไมไดรับการตอบสนองหรือแกไข  มีโอกาสและสรรพกําลังท่ีจําเปนอะไรบางท่ียังไมไดถูกนํามาใช
ในการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปญหาอะไร ฯลฯ  ในการประเมินสภาพแวดลอมนี้  ผูประเมินอาจ
ใชวิธีดังตอไปนี ้
  1. การวิเคราะหความคิดรวบยอด ( Conceptual  Analysis) 
  2. การทําวิจัยดวยการเก็บขอมูลมาวิเคราะหจริง (Empirical  Studies) 

3. การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญการประเมินสภาพแวดลอมนี้จะ
ชวยใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจดานการวางแผนหรือกําหนดจุดมุงหมาย (Planning 
Decisions) 
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 2. การประเมินตัวปอน (Inputs Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหได
ขอมูลมาชวยตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรหรือสรรพกําลังตาง ๆ ท่ีมีอยูเพ่ือใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางไร  จะขอความชวยเหลือดานทรัพยากรและสรรพกําลังจากแหลง
ภายนอกดีหรือไม จะใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใดดีซ่ึงการประเมินตัวปอนอาจกระทําได
โดย 
  1. จัดทําในรูปแบบของคณะกรรมการ 
  2. อาศัยผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีมีผูทําเอาไวแลว 
  3. วาจางผูเช่ียวชาญมาใหคําปรึกษา 
  4. ทําการวิจัยเชิงทดลองเปนการนํารอง 
 อนึ่งขอสังเกตวาวิธีการประเมินตัวปอนท่ีมีแตกตางกันออกไปมาก  นับแตการใชวิธีการ
งาย ๆ โดยอาศัยความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ หรือของคณะกรรมการไปจนถึงวิธีการท่ีซับซอน  เชน
การวิจัยเชิงทดลอง  ซ่ึงท้ังนี้ก็ขึ้นอยูกับความตองการใหมีการเปล่ียนแปลงมีมากนอยเพียงไร  และ
ขอมูลท่ีมีอยูจะนํามาสนับสนุนการเปล่ียนแปลงนั้นมีอยูมากหรือนอยนั่นเอง ตัวอยาง เชน ใน
สถานการณการตัดสินใจแบบ  Homeostatic ท่ีตองการใหมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยแตทวา
ขอมูลท่ีจะมาชวยสนับสนุนนั้นมีอยูมากแลว  ในบางกรณีอาจไมจําเปนตองมีการประเมินผลใน
ลักษณะยุงยากซับซอนแตประการใดอยางไรก็ตามถาสถานการณการตัดสินใจเปนแบบ 
Incremental หรือ Neomobilistic  ท่ีตองการนํานวัตกรรมบางอยางมาใชในหลักสูตรการประเมินผล
เพ่ือใหไดขอมูลมาสนับสนุนจําเปนตองวิธีท่ีรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น  เพ่ือใหไดผลท่ีเท่ียงตรงและ
เช่ือถือไดนั่นเอง 
 ฉะนั้นการประเมินตัวปอนนี้จะชวยใหเราไดขอมูลในการตัดสินใจ  ถาเราจะจัดการศึกษา
ตามหลักสูตร  เราควรจะขอความรวมมือและชวยเหลือจากแหลงภายนอกหรือไม  ควรจะหาวิธีการ
ใด  วิธีการท่ีมีอยูแลวหรือวิธีการท่ีคิดคนขึ้นมาใหม การดําเนินงานในโรงเรียน  เชน  การบริหาร
ความสัมพันธระหวางครู  และนักเรียน ฯลฯ ควรเปนอยางไรจึงจะชวยใหการนําหลักสูตรไปใช
ประสบผลสําเร็จ การประเมินตัวปอนนี้จะชวยใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนในการตัดสินใจดาน
โครงสรางหรือการวางรูปแบบในการดําเนินงาน (Structuring  Decision) 
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 3. การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation) เปนการประเมินท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ
สืบคนจุดออนของรูปแบบการดําเนินงานตามท่ีคาดหวังเอาไว  หรือจุดออนของการดําเนินงานใน
ขั้นทดลองใชหลักสูตร  เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการตอไป  
ฉะนั้นจึงตองมีการจดบันทึกผลการประเมินกระบวนการนั้นจําเปนตองอาศัยวิธีการหลาย ๆ    อยาง 
ตาง ๆ กัน  เชน 
  1. การสังเกตแบบมีสวนรวมปฏิบัต ิ
  2. การวิเคราะหการปะทะสัมพันธ 
  3. การสัมภาษณ 
  4. การใชแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา 
  5. การใหเขียนรายงานประเภทปลายเปด 
 อยางไรก็ตามในการประเมินกระบวนการนี้บางครั้งจําเปนตองตั้งคณะกรรมการในการ
ประเมินผลขึ้นมาโดยเฉพาะ และใหคณะกรรมการชุดนี้มีเวลาทําการประเมินอยางเต็มท่ี เชน ถาเปน
สถาบันระดับอุดมศึกษาก็อาจจะไดแกทีมงานในหนวยวิจัยของสถาบันเอง แตถาเปนในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาก็อาจจะไดแกศึกษานิเทศกของจังหวัด เพราะการตั้งครูในโรงเรียนใหทําหนาท่ี
ประเมินผลโดยเฉพาะนั้นทําไดยากเนื่องจากมีขอจํากัดอยูหลายอยาง เชนเรื่องเวลาซ่ึงมีความจํา
เปนมากในกรณีท่ีสถานการณการตัดสินใจเปนแบบ Incremental และ Neomobilistic เพราะมีขอมูล
ท่ีชวยในการตัดสินใจอยูแลวนอยมาก แตถาหากสถานการณการตัดสินใจเปนแบบ Homeostic ซ่ึง
ตองการใหมีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอย ขณะเดียวกันก็มีขอมูลท่ีจะนํามาใชสนับสนุนอยาง
เหลือเฟอแลว   ผูบริหารและครูในโรงเรียนอาจชวยกันทําการประเมินก็ไดการประเมิน
กระบวนการนี้ใหขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจดานการนําหลักสูตรไปใชปฏิบัติ จริง ( Implementing 
Decision )  
 4.   การประเมินผลผลิต (Products Evaluation) มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลท่ีเกิดขึ้นกับ
นักเรียนนั้นเปนไปตามท่ีคาดหวังเอาไวมากนอยเพียงใดอาจทําไดโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ
สัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีมีอยูก็ได 
 ในกระบวนการการศึกษานั้นการประเมินผลผลิตจะใหขอมูลท่ีนํามาชวยตัดสินใจวามี
กิจกรรมทางการศึกษาอะไรบางท่ีควรทําตอไป เลิกทํา หรือควรนํามาปรับปรุงแกไขเสียใหม
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นอกจากนั้นยังใหขอมูลท่ีจะนําไปเช่ือมหรือสานตอเขากับขั้นตอนอ่ืน ๆ ของกระบวนการทาง
การศึกษาไดอีกดวย เชนโรงเรียนหนึ่งมีปญหาครูไมพอสอนหรือครูมีภารกิจมากจนไมมีเวลาจะ
เตรียมการสอนใหไดผล จึงไดคิดคนนวัตกรรมทางการสอยแบบ RIT (Reduced Instructional 
Time) ขึ้นมาใช  เสร็จแลวก็ทําการประเมินผลผลิตของการเรียนแบบ RIT ดู พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนนั้นอยูในขั้นท่ีนาพอใจเปนอยางยิ่ง และยังพบวานวัตกรรมดังกลาวมี
ความพรอมท่ีจะนําไปเผยแพรในโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ีประสบปญหาอยางเดียวกันได เพราะเปนส่ิงท่ีทํา
ไดงายไมส้ินเปลืองมากนัก อยางนี้ผูบริหารการศึกษาก็อาจใชผลจากการประเมินดังกลาวมาชวยใน
การตัดสินใจประกาศใหโรงเรียนตาง ๆ นํานวัตกรรมแบบ RIT ไปใชจัดการเรียนการสอนตอไป 
 การประเมินผลผลิตนี้จะใหขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจวา จะเก็บรักษาไว เลิกใช หรือ
ปรับปรุงแกไขใหม (Recycling Decisions) 
 เนื่องจากสตัฟเฟลบีมใหแนวคิดวาในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีส่ิงท่ีจะตองประเมินอยู 
4 อยาง คือ Context , Input , Process , และ Products รูปแบบการประเมินผลของเขาจึงเปนท่ีรูจักกัน 
โดยท่ัวไปวาเปน CIPP Model  ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจตามแนวคิด
ของสตัฟเฟลบีม อาจเปนแผนภูมิท่ี 5    
 
Planning  Structuring  Implementing  Recycling 
(Objective)  (Designing)     (Operating)  (Judgement) 
 

 
          
Context                   Input      Process       Product 
Evaluation    Evaluation   Evaluation      Evaluation 
 

แผนภูมิท่ี 5  ความสัมพันธระหวางการประเมินผลกับการตัดสินใจ 
ท่ีมา : สุนีย  ภูพันธ , แนวคิดพ้ืนฐานการสรางและการพัฒนาหลักสูตร ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2546 ), 270. 
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ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิด CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิด โดยขยาย 
ผลผลิต (Product) ออกเปน IEST โดย I (Impact) เปนผลกระทบท่ีนอกเหนือจากผลผลิตท่ีตองการ
ใหเกิด E (Effectiveness) เปนประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้น  S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลท่ีเกิดขึ้น  
และ T (Transportation) เปนผลท่ีสามารถถายทอดขยายผลตอเนื่องได  ในชวงแรกของการประเมิน
ท่ีเนน CIPP Model เนนการประเมินเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรใน 4 ดาน คือ                   
(มาเรียม  นิลพันธุ 2553: 30-35) 

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

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

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

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  มีจุดมุงหมายจะตรวจสอบวาผลท่ีเกิด
ขึ้นกับผูเรียนนั้นเปนไปตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีคาดหวังเอาไวมากนอย
เพียงใด ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ  และคุณธรรมจริยธรรม เจต
คติ รวมท้ังความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ ทักษะ ความสามารถ  ประสบการณ 
สมรรถนะ จากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสูการปฏิบัติจริงไดหรือไมอยางไร อาจทําไดโดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีมีอยูก็ได  ประเด็นการประเมินครอบคลุม
เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค  ผลการเรียนรู  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจ 
เหมาะสม เห็นดวย สอดคลอง  ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ พฤติกรรม 

ในการประเมินหลักสูตรตามแนวคิด CIPP Model ตอมาไดมีการขยายแนวคิด โดยขยาย 
ผลผลิต(Product) ออกเปน IEST โดย I (Impact) เปนผลกระทบท่ีนอกเหนือจากผลผลิตท่ีตองการ
ใหเกิดE (Effectiveness) เปนประสิทธิผลท่ีเกิดขี้น  S (Sustainable) เปนความยั่งยืนของผลท่ีเกิดขื้น  
และ T (Transportability) เปนผลท่ีสามารถถายโอนขยายผลตอเนื่องได 

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) ดวย คือเนนการประเมินกระทบ (Impact Evaluation) ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือ
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พิจารณาผลท่ีนอกเหนือจากวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีกําหนดไว อาจมีผลกระทบท้ังทางบวก
และทางลบ ประเด็นการประเมินครอบคลุมเกี่ยวกับการศึกษาตอ  การมีงานทํา การไดรับรางวัล 
เกียรติยศ เกียรติบัตร การเปนท่ียอมรับ  การมีช่ือเสียงของสถาบัน  การนําไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน  เปนตน 

การประเมินหลักสูตรเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถสรุปแตละดานของการ
ประเมินกับประเภทการตัดสินใจไดดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี  1  สรุปแตละดานของการประเมินกับประเภทการตัดสินใจ 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจและการใช้ประโยชน์จากการประเมิน 

C: Context Evaluation 
    (การประเมินบริบท) 

Planning Decision 
(การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน) 

- กําหนดหรือเลือกนโยบาย/เปาหมาย/ 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

I: Input Evaluation 
   (การประเมินปจจัย) 

Structuring  Decision 
(การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางเพ่ือ
กําหนดวิธกีาร) 

- กําหนดโครงสรางการดําเนินงาน 
ทรัพยากรกลยุทธ แผนงาน  และวิธีการ
ดําเนิน    ตามหลักสูตร 

P: Process Evaluation 
    (การประเมินกระบวนการ) 

Implementing Decision 
(การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัต)ิ 

- ติดตามและกํากับการดําเนินงานตาม
แผน 
- ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน วิธีการดําเนินงาน
ใหเหมาะสม 
- รายงานความกาวหนาของหลักสูตร 

P: Product Evaluation 
    (การประเมินผลผลิต) 

Recycling Decision 
(การตัดสินใจเพ่ือการทบทวน) 

- ยุต/ิลมเลิก 
- ปรับเปลี่ยน 
- คงไว/ชะลอ 
- ขยาย 

 

ซ่ึงสาระของการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรสามารถสรุปท่ีสะทอนสภาพท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Actual) กับการคาดหวัง (Expect) ไดดังแผนภูมิท่ี 6 
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คาดหวัง Expect/ เกณฑ์ เกิดขึนจริง Actual/ สภาพทีปฏิบัต ิ

1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน  โดยมี
จุดมุ งหมายเ พ่ือ การกําหนดจุดมุ งหมาย 
(Planning Decisions) 

4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน  เมื่อสิ้นสุด  
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการตัดสินการบรรลุความสําเร็จ 
(Recycling Decisions) 

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

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

 
แผนภูมิท่ี 6  สาระของการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีสะทอนสภาพท่ีเกิดขึ้นจริง (Actual)กับการ
คาดหวัง (Expect) (มาเรียม นิลพันธุ  2554:33) 
 

สําหรับการประเมินหลักสูตรนั้นสามารถกระทําไดระหวางดําเนินการใชหลักสูตรและหลัง
การใชหลักสูตร โดยบทบาทการประเมินในแตละชวงแตกตางกันดังตารางท่ี 2 
ตารางท่ี  2   บทบาทการประเมิน  

การประเมิน 

บทบาทการประเมิน 

Formative Evaluation 

เน้น Decision-making 

Summative Evaluation 

เน้น Accountability 

C: Context  
    Evaluation 

เปนขอแนะนําสําหรับเลือกวัตถุประสงค
และกําหนดลําดับความสําคัญ 

ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและสิ่งท่ี
จํ า เ ป น พื้ น ฐ า น สํ า ห รั บ ก า ร เ ลื อ ก สิ่ ง ท่ี
สอดคลองกับความตองการความคาดหวัง 
โอกาส และปญหา 

I: Input 
    Evaluation 

เ ป น ข อ เ ส น อ แ น ะ สํ า ห รั บ ก า ร เ ลื อ ก 
กลยุทธทรัพยากรโครงการ  เปนปจจัย
สําหรับการออกแบบการดําเนินการ 

ตัดสินเลือกกลยุทธและทรัพยากรและให
เหตุผลทางเลือก 

P: Process 
    Evaluation 

เปน ขอ เสน อแ นะท างการ ปฏิ บั ติ / กา ร
ดําเนินงาน และควบคุมการดําเนินงาน 

ตัดสินการดําเนินงานท่ีเปนจริง 

P: Product 
    Evaluation 

เปนขอเสนอแนะสําหรับการยุติ – คง/ชะลอ 
ปรับเปลี่ยน - ขยายปรับปรุงโครงการ 

ตัดสิ น ผ ล ท่ี เ กิ ด ข้ึ น แ ล ะ ก า ร ตั ดสิ น ใ จ
ยอนกลับ 

 
การประเมินหลักสูตรสามารถกระทําไดหลายวิธีซ่ึงควรเหมาะกับส่ิงท่ีประเมินและผูให

ขอมูลในการประเมินหลักสูตร 

ผล(Ends) 

 

วิธีการ (Means) 
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 ในประเด็นวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรในแตละดานตามแนวคิดของ CIPP   มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 3  
ตารางท่ี  3  การประเมินหลักสูตร ตามแนวคิดของ CIPP 

การประเมินบริบท การประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต 

1. เพื่อกําหนดบริบท/ 
สภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของ 
2. เพื่อหากลุมเปาหมาย
และความตองการของ
กลุม 
3. เพื่อหาเวลาและโอกาส
ท่ีตองการสนองความ
ตองการ 
4. เพื่อวินิจฉัยปญหา
ภายใตความตองการนั้นๆ  
เพื่อตัดสินใจวา
วัตถุประสงคท่ีเหมาะสม
ของหลักสูตรควรเปน
อะไร 

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

เพื่อหาและคาดคะเน
เกี่ยวกับผลจากการดําเนิน
ตามหลักสูตรในดาน
ตางๆ  ดังนี้ 
1. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
2. ผลจากการดําเนินงาน
ตามการออกแบบ  
เพื่อท่ีจะหาขอมูลและ
สารสนเทศในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงาน
และกิจกรรมตางๆ 
 

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

การประเมินบริบท การประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต 

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

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

3. เพื่อตัดสินใจ
กระบวนการ 
4. เพื่อตัดสินกิจกรรม
ภายในกระบวนการ 
โดยการกํากับ 
(Monitoring)  และติดตาม
เกี่ยวกับศักยภาพ การ
ดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมตางๆ และโดย
การอธิบายกระบวนการท่ี
กระทํา  ระดับการปฏิบัติ  
ความคิดเห็น   ความ
เหมาะสม  ความเพียงพอ  
ความพึงพอใจ  
ความสัมพันธ 

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

 โกว  (Gow)ได เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรโดยการวิ เคราะห
องคประกอบภายใน ( Intrinsic  Analysis  Model) เม่ือป  ค.ศ.  1979  โกวไดเสนอกระบวนการ
ประเมินหลักสูตรเปน  2  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นท่ี  1  การวิเคราะหหลักสูตร 
   1. โอกาสการเรียนรู (Opportunity)  ศึกษาจาก  1) โอกาสในการเรียนรูเนื้อหาวิชา
โดยพิจารณาจากความคิดรวบยอด  เนื้อหาและทักษะ 2) โอกาสในการเรียนอันเนื่องมาจากการใช
หลักสูตร  โดยพิจารณาจากความเขมของเนื้อหาสาระของหลักสูตรและการสนองตอบตอความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
   2. ส่ิงเรา  (Stimulators)  พิจารณาจาก 1) การท่ีผูเรียนไดมีโอกาสนําตนเองเลือกส่ิง
ตาง ๆ ดวยตัวเอง  ประเมินผลตนเอง  และมีการวางแผนการเรียนของตนเอง  2)  การท่ีผูเรียนไดรับ
แรงเสริมท้ังภายนอกและภายในตัวผูเรียน  3)  ความหลากหลายของรูปแบบ  วิธีการ  และกลวิธีใน
การสอน 
   3. โครงสรางของหลักสูตร (Structure)  พิจารณาจาก  1) ความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคของหลักสูตรกับลักษณะนิสัยและความตองการของผูเรียน 2)  ความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคกับบทเรียน (3)  ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคและบทเรียน  4) ความ
เหมาะสมในการกําหนดและจัดลําดับของจุดประสงคเพ่ือนําไปสูเปาหมาย 5) ความเหมาะสมใน
การใหแนวทางแกครูสําหรับการวินิจฉัย  และทําการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียน 
   4. สภาพการเรียนการสอน (Instructional  Events)  พิจารณาจาก1) ความเหมาะสม
ของคูมือในการใหแนวทางการสอนและใหความรูพ้ืนฐานจําเปนสําหรบัครู  2) ความเหมาะสมและ
ความชัดเจนของเอกสารสําหรับผูเรียนในการใหแนวทางแกผูเรียน  3) ความสะดวกในการใช
รูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารการสอน 4) ความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางกลวิธี
ในการสอนกับลักษณะของผูเรียน 
 ขั้นท่ี  2 การตัดสินคุณภาพของหลักสูตร  
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  หลังจากท่ีวิเคราะหขอมูลในขั้นท่ี 1 แลว  ผูประเมินนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณา
เปรียบเทียบกับหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาผละทางจิตวิทยา  เพ่ือพิจารณาตัดสินวาหลักสูตรมี
คุณภาพหรือไมอยางไร  
  จุดเดนของรูปแบบของการประเมินหลักสูตรของโกว  คือ  เปนการตัดสินคุณภาพ
หลักสูตรโดยใชหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาและทางจิตวิทยาเปนหลัก ไมใชความคิดเห็นของ
ผูวิเคราะหเปนหลักสําคัญ จึงแตกตางจาการประเมินรูปแบบอ่ืน และมีความสมเหตุสมผลเปนอยาง
มาก 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานทีมุ ่งผลสัมฤทธิ  ( Balanced Scorecard ) 

 เปนการประเมินท่ีมุงเนนผลลัพธ คือ ความสัมฤทธิผล เปนหลัก โดยใชระบบการ
ประเมินผลงานท่ีอาศัยตัวช้ีวัดเปนตัวสะทอนผลงานใหออกมาเปนรูปธรรม ซ่ึงผลการประเมินนี้จะ
นํามาใชในการตอบคําถามถึงความคุมคาในการทํางานทํางาน ใชแสดงผลงานตอสาธารณะและเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้น (อมรรัตน ทิพยจันทร 2546 : 201 ) ซ่ึงสอดคลองกับ               
(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 ดังนี ้

 1. วัตถุประสงค(Objective) คือ ส่ิงท่ีองคการมุงหวังหรือตองการท่ีจะบรรลุในดานตาง  ๆ
 2. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Measures หรือ Key Performance Indicator) ไดแก ตัวช้ีวัด

ของวัตถุประสงคในแตละดาน ซ่ึงตัวช้ีวัดเหลานี้จะเปน เครื่องมือท่ีใชในการวัดวาองคการบรรลุ
วัตถุประสงคในแตละดานหรือไม 

 3. เปาหมาย (Target) ไดแก เปาหมายหรือตัวเลขท่ีองคการตองการจะบรรลุตัวช้ีวัดแต
ละตัว 

 4. แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives)  ท่ีองคการจะจัดทําเพ่ือบรรลุเปาหมาย 
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 จากรูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีไดกลาวมาขางตนจะพบวา แตละรูปแบบตาง
พยายามประเมินส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรใหมากท่ีสุด ซ่ึงในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ผูวิจัย
ไดนํารูปแบบการประเมินของ สตัฟเฟลบีม  (Danie L. Stufflebeam) มาใชในการประเมินโดยศึกษา
ในปจจัยหลัก 4 ประการคือ Context , Input , Process , และ Products ตามรูปแบบ CIPP Model  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

 

ชือหลักสูตร ศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
ชือปริญญา   ภาษาไทย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรและการนิเทศ) 
    ศษ.ม.  (หลักสูตรและการนิเทศ) 
   ภาษาอังกฤษ Master  of  Education  (Curriculum  and  Supervision) 
    M. Ed.  (Curriculum  and  Supervision) 
สถานท ี คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและ
การนิเทศ 

2. เพ่ือเตรียมบุคลากรท่ีจะเปนศึกษานิเทศก  นักพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารฝายวิชาการของ
สถานศึกษาและอาจารยผูสอน 

3. เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษา
คนควาและวิจัย 

4. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติของผู ้มีสิทธิเข้าศึกษา 

1. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  วาดวยการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต  พ.ศ.  2537 

2. สําเร็จปริญญาบัณฑิตทางการศึกษา  ระดับเกียรตินิยม  หรือสําเร็จปริญญาบัณฑิตทาง
การศึกษา  และมีประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับการศึกษาไมนอยกวา 1 ป  หรอืสําเร็จปรญิญา
บัณฑิตสาขาอ่ืนและมีประสบการณการทํางานเกี่ยวของกับการศึกษาไมนอยกวา 2 ป 

3. ผานกระบวนการคัดเลือกจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงสร้างหลักสูตร 

 แผน ก.  วิชาบังคับ    30  หนวยกิต 
     วิชาเลือก    6   หนวยกิต 
     รวมจํานวนหนวยกิต   36  หนวยกิต 
    วิทยานิพนธ  มีคาเทียบเทา  12  หนวยกิต 
 แผน ข.  วิชาบังคับ    38  หนวยกิต 
     วิชาเลือก    10  หนวยกิต 
     รวมจํานวนหนวยกิต   48  หนวยกิต 
 สําหรับผูท่ีจบปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาอ่ืนนอกจากสาขาการศึกษา  จะตองศึกษารายวิชา
ตอไปนี้ในปแรกท่ีเขาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยไมคิดคาระดับและไดรับผลการศึกษาเปน  S  คือ 
 462  202 วิธีสอนท่ัวไป     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) 
 

การแบ่งสายวิชาในการสอนประมวลความรอบรู้ 
 1.  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก.  มีสิทธิเขาสอบประมวลความรอบรูภายลหลังจากท่ีได
เรียน  และสอบผานรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชา มีจํานวน  30 หนวยกิต  และในการสอบประมวล
ความรอบรูกําหนดใหนักศึกษา  2  สายวิชา  คือ 
  1.1  สายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
  1.2  สายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร  การสอนและการนิเทศ 
 2.  นักศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ข.  มีสิทธิเขาสอบประประมวลความรอบรูภายลหลังจากท่ีได
เรียน  และสอบผานรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชา มีจํานวน  38 หนวยกิต  และในการสอบประมวล
ความรอบรูกําหนดใหนักศึกษา  3  สายวิชา  คือ 
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  2.1  สายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
  2.2  สายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับหลักสูตร  การสอนและการนิเทศ 
  2.3  สายวิชาสถิติและการวิจัย 
 

รายวิชาและหน่วยกิต 

        วิชาบังคับ  สําหรับนักศึกษาแผน ก  30  หนวยกิต  และนักศึกษาแผนข 38 หนวยกิตโดย
นักศึกษาท้ังแผน ก และ แผน ข ตองศึกษารายวิชาตอไปนี ้ จํานวน  30  หนวยกิต 

461  401 หลักการบริหารการศึกษา    2(2-0-4) 
   (Principles  of  Educational  Administration) 

462  401 พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร    3(3-0-6) 
   (Foundations  of  Curriculum  Development) 

462  402 ทฤษฎีหลักสูตร      3(3-0-6) 
   (Curriculum  Theory)  

462  403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร    2(1-2-3) 
   (Practicum  in  Curriculum  Development) 

462  411 การออกแบบการสอน     3(2-2-5) 
   (Instructional  Design) 

462  412 การนิเทศการสอน     3(3-0-6) 
   (Supervision  of  Instruction) 

462  413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน     2(1-2-3) 
   (Practicum  in  Instructional  Supervision) 

463  462 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษา    2(2-0-4) 
   (Psychological  Foundations  of  Education) 

464  411 พ้ืนฐานทางปรัชญาเพ่ือการศึกษา    2(2-0-4) 
   (Philosophical  Foundations  of  Education) 

464  451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา    3(3-0-6) 
   (Statistics  for  Education  Research) 
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464  460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  3(3-0-6) 
   (Research  Methodology  in  Behavioral  and  Social  Science) 

467  391 พ้ืนฐานทางสังคมเพ่ือการศึกษา    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 
                จากรายวิชาตอไปนี ้
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  สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6) 
   (Advanced  Statistic  for  Educational  Research) 
468  350  การส่ือสารการศึกษา     2(1-2-3) 
   (Educational  Communication) 

 และรายวิชาอ่ืนๆ  ท่ีเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันอ่ืน  
โดยความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษา  และหัวหนาภาควิชา 
 
 วิชาภาษาต่างประเทศประจําสาขาวิชา 

466  422      ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมีคาเทียบเทา 2(2-0-4) 
        (English  for  Graduate  Student  in  Education) 

     ท้ังนี้ผูท่ีลงเรียนวิชานี้นั้นไมนับหนวยกิตให และมีสิทธิไดรับการยกเวนไมตอง
สอบภาษาตางประเทศ 
 วิทยานิพนธ์ 

463  430 วิทยานิพนธ   มีคาเทียบเทา  12  หนวยกิต 
   (Thesis) 
 
คําอธิบายรายวิชา 
 

เลขประจํารายวิชา ชือรายวิชา                                              จํานวนหน่วยกิต 

461  401 หลักการบริหารการศึกษา  
(Principles  of  Educational  Administration) 
           ศึกษาการวางแผน  การจัดรูปโครงการบริหาร  
และบริหารคณะทํางาน  การวินิจฉัยสั่ งการ  การ
ป ร ะ ส า น ง า น  ก า ร เ ส น อ ร า ย งา น แ ล ะ ก า ร จั ด ทํ า 
งบประมาณ  รวมท้ังวิวัฒนาการของการบริหารและ
ระบบการศึกษาของไทย 
 
 
 

2(2-0-4) 
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461  408 ภาวะผูนําทางการศึกษา 
(Educational  Leadership) 
            ศึกษาความหมายและความสามารถในการเปน
ผูนําบทบาทของผูนํา  ความคาดหวังของสังคมท่ีเกี่ยวกับ
บทบาทของผูนําลักษณะและพฤติกรรมของผูนํา  ชนิด
ของผูนําโดยท่ัวไป ตลอดจนผูนําในวงการศึก 
 

2(2-0-4) 

461  419 การพัฒนาบุคลากร     
(Personnel  Development) 
  ศึกษาแนว คิดและห ลักการใน การพัฒน า
บุคลากร  หนาท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารงาน
พัฒนาบุคลากร  ฝกทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  
เทคนิคในการวางแผนและประเมินโครงการพัฒนา 
บุคลากรในสถาบันการศึกษา  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

2(1-2-3) 

462  401 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร   
(Foundations  of  Curriculum  Development) 
 ศึกษาการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  หลักการ  
กระบวนการและบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร  รวมท้ัง
การกําหนดจุดมุงหมาย  การเลือกเนื้อหาสาระการใชและ
การประเมินหลักสูตร 
 

3(3-0-6) 

462 402 ทฤษฎีหลักสูตร    
(Curriculum Theory) 
               ศึกษาแนวคิดของนักทฤษฎีการศึกษาและ
ทฤษฎีหลักสูตรท่ีเปนหลักวิ เคราะหความหมายของ
โครงสรางของหลักสูตรตามแนวคิดนั้นๆวิเคราะห
ลักษณะตามแนวมนุษยนิยมและแนวพฤติกรรมนิยม 
และแนวศึกษาแนวทางเลือกการสืบคนเกี่ยวกับหลักสูตร
ในอนาคต 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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462 403  ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร  
(Practicum in Curriculum Development) 
 ฝกปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรโดยเนน
เทคนิคการสราง การใชและการประเมินหลักสูตร มี
การศึกษานอกสถานท่ีและการฝกปฏิบัติงานตามสถาน 
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 เคราะหและอภิปรายหลักการ  จุดหมาย  
โครงสรางของหลักสูตรมัธยมศึกษา การใชหลักสูตร
มัธยมศึกษา ปญหาในการใชหลักสูตรนวัตกรรมและ
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาในอนาคต 
 

2(2-0-4) 

462 406  สัมมนาหลักสูตรอุดมศึกษา   
(Seminar in Higher Education Curriculum) 
 วิ เค ราะ หแล ะอ ภิปร ายห ลัก การ จุดห มา ย  
โครงสรางของหลักสูตรอุดมศึกษาความสัมพันธระหวาง
หลักสูตรอุดมศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขา
ตางๆ นวัตกรรมและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
อุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

2(2-0-4) 
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462 411  การออกแบบการสอน   
(Instructional Design) 
 ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎี องคประกอบและ
โครงสรางของการออกแบบการสอน การประยุกตทฤษฎี
การออกแบบการสอนในสภาพตางๆของการเรียนการ
สอนและการฝกอบรม ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการสราง การ
ทดลองใชและการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมการ
สอน 
 

3(2-2-5) 

462 412 การนิเทศการสอน    
(Supervision of Instruction) 
 ศึกษาจุดมุงหมายของการนิเทศการสอน ทักษะ
ท่ีจําเปนของผูนิเทศ หลักการและทฤษฎีตางๆสําหรับการ
นิเทศ เทคนิคในการนิเทศการสอน การประเมินการสอน
ของครู และการประเมินระบบการนิเทศการสอน 
 

3(3-0-6) 

462 413  ปฏิบัติการการนิเทศการสอน   
(Practicum in Instructional Supervision) 
 ฝกปฏิบัติการนิเทศการสอน เนนการใชเทคนิค
การนิเทศการจัดโครงการและกิจกรรมการนิเทศ มี
การศึกษานอกสถานท่ี 
 

2(1-2-3) 

462 414  ปญหาการนิเทศการสอน   
(Problems in Instructional Supervision) 
 ประมวลและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอนอ ภิปรายแล ะเสนอแ นวทางกา รวิจัย เพื่ อ
แกปญหานั้นๆ 
 

2(2-0-4) 

462 415  ปฏิบัติการการนิเทศการฝกสอน  
(Practicum in Supervision of Student Teaching) 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการฝกสอน กร
จัดโครงการการฝกสอนการเตรียมความพรอมกอน
ฝกสอน การวางแผนเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของ 
นักศึกษา การประเมินผลการนิเทศ มีการศึกษานอก
สถานท่ีและฝกปฏิบัติการนิเทศ 

2(1-2-3) 
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462 428  การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ 
(Research Studies on Curriculum and Supervision) 
 ศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
นิเทศโดยเนนถึงการกําหนด ปญหา 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
เรื่องท่ีผู เรียนมีความสนใจมีอาจารย ท่ีปรึกษาเปนผู
พิจารณาความเหมาะสมและแนะนําการคนควาวิจัย 
 

มีคาเทียบเทา  
 12 หนวยกิต 

463 421  สัมมนากระบวนการกลุมสัมพันธ   
(Seminar in Group Process) 
 ศึกษาค วามสั มพันธ ของมนุ ษยโดยใชวิ ธี
กระบวนการกลุมสัมพันธเปนเครื่องมือเพื่อเสริมสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น พิจารณาถึงปจจัยท่ี 
ในการเสริมสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบุคคลและกลุมชน 
การฝกทักษะท่ีจําเปนในการสรางสัมพันธท่ีดีโดยใชวิธี
กระบวนการกลุมเปนเครื่องมือในการเรียนรูมุงเนนให
เกิดความเขาใจหลักการและพัฒนาวิธีการทํางานของ
สมาชิกในกลุมตางๆ 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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463 461 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา  
(Psychological Foundations of Education) 
 ศึก ษ า ท ฤ ษ ฎีท า งจิ ตวิท ย า ท่ี เ กี่ ย ว ข อ งกั บ
กระบวนการเรียนรู กระบวนการสอนและการฝกอบรม
โดยเนนถึงความคิดความเขาใจลักษณะธรรมชาติการ
เรียนรูของมนุษยตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมตางๆ
รวมท้ังความรูความเขาใจในองค ประกอบของการ
เรียนรูและการสอนทุกดาน การประยุกตหลักการและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการจัดการใหเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค และเปาหมาย ข อ ง ก า ร จั ด
การศึกษา 
 

2(2-0-4) 

464 411  พื้นฐานทางปรัชญาเพื่อการศึกษา  
(Philosophical Foundations of Education) 
 ศึกษาปรัชญาตะวันตกท่ี เปนพื้นฐานของ
การศึกษา ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา 
ปรัชญาตะวันออกโดยเฉพาะพุทธธรรมท่ีเปนแกนสําคัญ
คือ อริยสัจปฏิจจสมุปบาท หลักขันธหา และหลักไตร
ลักษณ ตลอดจนวัฒนธรรม ของไทยเพื่อเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายการศึกษา จุดหมายของหลักสูตร 
และการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 

2(2-0-4) 

464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  
(Statistics for Educational Research) 
 ศึกษาสถิติพื้นฐานทฤษฎีความนาจะเปนการ
สุมกลุมตัวอยางการประมาณ คาประชากร การทดสอบ
สมมุติฐาน การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยประชากร 
การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะห
ความแปรปรวน การวิเคราะหการแปรปรวนรวม การ
ทดสอบดวยสถิติแบบนอนพาราเมตริก 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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464 452  สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง
(Statistics for Experimental and Quasi Experimental 
Research) 
        วิชาบังคับกอน : 464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทาง
การศึกษาศึกษาวิธีการออกแบบการวิจัย ทดลองและกึ่ง
ทดลองแบบตางๆและแบบของการวิเคราะหทางสถิติท่ี
สอดคลองท้ังสถิติพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก 
ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนตามแบบแผนการ
วิจัย แบบสุมสมบูรณ แบบสุมกลุม ลาตินสแควร แมน
วิทนี-ยู ครัสคอลวอลลีสฟรีดแมนและอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
การทดสอบภายหลัง ตลอดจนเง่ือนไขของการใชสถิติ
เพื่อควบคุมความคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากตัวแปร
แทรกซอนในงานวิจัยทางการศึกษา 
 

3(3-0-6) 

464 453 สถิติข้ันสูงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา  
(Advanced Statistics for Educational Research) 
 วิชาบังคับกอน : 464 452  ส ถิ ติ วิ เ ค ร า ะ ห
สําหรับการวิจัยทดลองและกึ่งทดลอง ศึ ก ษ า ห ลั ก ก า ร
และกระบวนการวิเคราะหทางสถิติ ตัวแปรพหุนาม 
ปญหาเชิงสถิติท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธและการ
วิเคราะหความแปรปรวน พหุนาม สหสัมพันธพหุคูณ 
สหสัมพันธแดนโนนิคัล การวิเคราะหองคประกอบ การ
วิเคราะหความแปรปรวนพหุนาม การวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณ ตัวแปรพหุนามตลอดจนการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป อาทิ APSS และ SAS  
 

3(3-0-6) 

464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
(Research Methodology in Behavioral and Social 
Sciences) 
 ศึกษามโนทัศนของการวิจัยในฐานะท่ีเปน
กระบวนการในการแสวงหา องคความรูของสาขาวิชา
และในฐานะกระบวนการเชิงระบบแนวการวิจัยแบบ
ตางๆท่ีใชในสาขาวิชาทางพฤติกรรมศาสตรแล ะ
สังคมศาสตรท้ังในระบบการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิง

3(3-0-6) 
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ปริมาณ การเขียนโครงการวิจัย การกําหนดปญหาการ
วิจัยสมมุติฐานการวิจัยตัวแปรและลักษณะขอมูลตัวอยาง
และการกําหนดกลุมตัวอยาง เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
การรวบรวมและการจัดทําขอมูล การวิเคราะหและการ
นําเสนอผลการวิเคราะห การแปรความหมายผลการ
วิเคราะหขอมูล การสรุปผล การวิจัย การเขียนรายงาน 
การวิจัยลักษณะตางๆตลอดจนการประเมินผลงานการ
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
ความสามารถของนักศึกษาในการอานเอกสารทาง
วิชาการท่ีเปนภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะไดฝกและทํา
ความคุนเคยกับการอานเอกสารประเภทตางๆท่ีเกี่ยวของ
กับสาขาวิชาท่ีเคยศึกษา 
 

มีคาเทียบเทา  
2(2-0-4) 

467 391  พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา   
(Social Foundations of  Education) 
 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตรสาขา
รัฐศาสตร เศรษฐศาสตรประชากรศาสตรสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาท่ีมีความสัมพันธกับระบบการ ศึ ก ษ า 
วิ เคราะหกระบวนการเ ปลี่ ยนแปลงทางสังคมท่ี มี
ผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
 

2(2-0-4) 

468 350 การสื่อสารการศึกษา   
(Educational Communications) 
                 ศึกษาและวิเคราะหทฤษฎี กระบวนการการ
สื่อสาร หลักการสื่อสารปญหาและการแกปญหาการ
สื่อสารทางการศึกษา การประยุกตทฤษฎีการสื่อสาร 
ทางการศึกษาการสรางและประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องมือในการสื่อสารทางการศึกษา มีการศึกษานอก
สถานท่ี  

2(1-2-3) 

  



69 
 

งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรท้ังงานวิจัยในประเทศ และ
ตางประเทศ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  

งานวิจัยในประเทศ 

มาเรียม  นิลพันธุ และคณะ (2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                           
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน            
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดาน
ผลผลิต ดานผลกระทบ  ดานประสิทธิผล  ดานความยั่งยืน และดานการถายโยงความรู    2) เพ่ือ
ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน  คณะผูวิจัยไดดําเนินการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ  
การสอน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชวิธีการประเมินของ  Danial L. 
Stufflebeam  รูปแบบการประเมินแบบ  CIPPIEST  Model  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการตรวจ
เอกสารหลักสูตร สอบถามความคิดเห็นและสัมภาษณความคิดเห็นผูท่ีเกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 
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  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ และแบบตรวจเอกสาร  การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติคือ คารอยละ (%)  คาเฉล่ีย  (X ) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา  ซ่ึงผลการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม 
พบวา บัณฑิต นักศึกษา ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย
ประจําหลักสูตร   ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะ และผูใชบัณฑิต มีความคิดเห็นวาเหมาะสม
อยูในระดับมาก  จําแนกเปน 1) ผลการประเมินดานบริบทในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ วัตถุประสงค
หลักสูตรเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ความเหมาะสมของจํานวน
หนวยกิตท้ังหมด 2) ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ในภาพรวมและรายขอ พบวา  หลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ คุณวุฒิ ความรู 
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ประสบการณผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารยมีศักยภาพท่ีเหมาะสม และขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ มีหองปฏิบัติการจุดเช่ือมตอ Internet หองทํางานแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสม 
3) ผลการประเมินดานกระบวนการ ในภาพรวมและรายขอ พบวา  มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน และให
ขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือการบริการดานธุรการ 
การยื่นคํารองลงทะเบียนตาง ๆ ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ มีความคิดเห็นวา กระบวนการ
ของหลักสูตรมีความเหมาะสม แตควรเนนใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองเพ่ิมเติมจากการเรียนในช้ัน
เรียน  4) ผลการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา บัณฑิต มีความคิดเห็นวาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความเปนผูนํา
ทางวิชาการ/วิชาชีพ   มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได  และ มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับมากท่ีสุด  สวนนักศึกษา  ผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก  ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหารคณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารย
ประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นวา บัณฑิตท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม      
5) ผลการประเมินดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
โดยผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด เพ่ือ
พิจารณารายขอ พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดเรียนมาไปสรางผลงาน
ทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผลตอการ
ดําเนินงานของหนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามท่ีคาดหมาย และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ 
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานตาง ๆ ใน
หนวยงานและนอกหนวยงาน   
 

มัทนา  วังถนอมศักดิ์ (2553 : ก-จ) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ           
1) เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2)เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคของหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุง 
การกํากับดูแล และการจัดกระบวนเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษาคุณภาพ
ดุษฎีบัณฑิตซ่ึงเปนผลผลิตของหลักสูตร โดยใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรซิปป (CIPP Model) 
ประชากรประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน  อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอ่ืน
และกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ  จํานวน  57 คน นักศึกษาปจจุบันในรุนปการศึกษา 2547-2549 ท่ี
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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  ซ่ึงประกอบดวย ดานโครงสรางและเนื้อหาพบวามีความเหมาะสม
ในระดับมาก  ดานอาจารยดานบุคลากรของภาควิชาและดานนักศึกษา มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก  ดานวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  และดาน
อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ดานกระบวนการ ในภาพรวมอยูในระดับดี 
ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และกระบวนการ
จัดกิจกรรมของหลักสูตร  ดานผลลัพธ ในภาพรวมอยูในระดับดี ประกอบดวย  ดานคุณลักษณะ
ของผูเรียนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการพบวาดุษฎีบัณฑิตมี
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการอยูในระดับมากท่ีสุด  ดานผลสัมฤทธ์ินอกเหนือดานวิชาการพบวาผูเรียนมี
ความเหมาะสมในระดับมาก  และดานความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอดุษฎีบัณฑิตมีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด   

 

ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ  และคณะ (2552: ฌ - ญ)  ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร  มี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลหลักสูตรในดานบริบท  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  และ
ผลกระทบ  โดยมีผูใหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้  จํานวน 6 กลุม  ไดแก  1) กลุมอาจารยผูสอน  
จํานวน 6 คน  2) กลุมนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 1 – 5  ปการศึกษา 2551  จํานวน 38 คน  3) 
กลุมมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในชวงปการศึกษา 2546 – 2550  จํานวน 57 คน  4) 
กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมหาบัณฑิตทํางานอยู  จํานวน 12 คน  5) กลุมอาจารยท่ีปรึกษา
ของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 คน  และ 6) กลุมผูเช่ียวชาญ  จํานวน 2 
คน  ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)  โดย
ใช CIPP  ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)  โดยรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
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ผลการวิจัยพบวา 1) การประเมินบริบทในดานวัตถุประสงค  ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็น
สอดคลองกันวา  วัตถุประสงคของหลักสูตรท้ัง 5 ขอ  มีความชัดเจน  เหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบัน  มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ  และมีความสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน 2) การประเมินปจจัยนําเขา  ประกอบไปดวย 5 ดาน  ไดแก  ดานโครงสรางของ
หลักสูตร  พบวา  มีความเหมาะสม ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตร  พบวา  มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด ดานอาจารยผูสอน  พบวา  มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางถึงมาก
ท่ีสุด  ดานนักศึกษา  พบวา  มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด และในดานองคประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน  พบวา  มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด 3) การ
ประเมินกระบวนการ  ประกอบไปดวย 3 ดาน  ไดแก  ดานการเรียนการสอน  พบวา  มีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดานการวัดและประเมินผล  พบวา  มีความเหมาะสมในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด และดานการบริหารจัดการหลักสูตร  พบวา  มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด 4) การประเมินผลผลิต  ประกอบไปดวยกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม  ไดแก  กลุมมหาบัณฑิตมี
ความเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะทางดานความรู  ทักษะ  และเจตคติ  ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  กลุม
ผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมหาบัณฑิตทํางานอยู  พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยู
ในระดับมากและกลุมอาจารยท่ีปรึกษาของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอก  พบวาสวน
ใหญมีความพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก 5) การประเมินผลกระทบ  พบวา  กลุมมหาบัณฑิตมี
ความเห็นวา  ตนเองสามารถนําความรู  ทักษะ  ประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก  

 

นวลฉวี  ประเสริฐสุข  และคณะ (2551: ข - ง)  ทําการวิจัยเรื่อง  การประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตร    
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยใชรูปแบบซิปป 
(CIPP Model)  ในดานสภาวะแวดลอม  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลผลิต  วิธีการศึกษาใชท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ท้ังนี้การศึกษาเชิงปริมาณ  ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูลจากมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  จํานวน 32 คน  นักศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชนท่ีผานการฝกงานทางดานจิตวิทยาชุมชนมาแลว  จํานวน 33 คน  และหัวหนา
หนวยงานในหนวยงานตนสังกัดของมหาบัณฑิต  จํานวน 30 คน  การศึกษาเชิงคุณภาพทําการศึกษา



73 
 

โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  สาขาจิตวิทยาชุมชน  จํานวน 3 คน  อาจารยประจําหลักสูตร  จํานวน 
7 คน  และมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  จํานวน 15 คน  และทําการศึกษาเอกสาร  ไดแก  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  พ.ศ. 2541  และเอกสารประกันคุณภาพ
ของภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชการแจกแจงความถ่ี           
รอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
เนื้อหา มีผลการวิจัยคือ 1) การประเมินสภาวะแวดลอม พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก  และควรเนนบทบาทของนักจิตวิทยาชุมชนในการศึกษาวิจัยตามสภาพจริง
ของชุมชน  รวมท้ังเพ่ิมบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะผูใหคําแนะนําปรึกษา (Consultant) สวน
โครงสรางของหลักสูตรท่ีกําหนดหนวยกิตรวมไมนอยกวา 48 หนวยกิต  มีความเหมาะสมท้ังใน
สัดสวนของวิชาบังคับและวิชาเลือก  โดยการกําหนดใหทําวิทยานิพนธมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
2) การประเมินปจจัยนําเขา พบวา การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร  ควรเนนใหนักศึกษามีโอกาส
เรียนรูโดยการศึกษาในชุมชนจริงรวมกับการศึกษาในช้ันเรียน  การกําหนดคุณสมบัติของผูเรียน  
การสอบคัดเลือก  มีความเหมาะสม  แตควรเพ่ิมการประชาสัมพันธหลักสูตรใหสามารถเช่ือมโยง
แนวคิดของสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนกับการทํางานในหนวยงานตางๆ  วุฒิการศึกษาและอัตราสวน
ของอาจารยตอนักศึกษามีความเหมาะสม  อาจารยใหเวลาปรึกษาวิทยานิพนธโดยภาพรวมอยูใน
เกณฑดีถึงดีมาก และยังพบวาตําราภาษาไทยในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของใน
สาขายังมีไมมาก  3) การประเมินกระบวนการ พบวา พฤติกรรมการสอนของอาจารยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก  โดยกลุมมหาบัณฑิตประเมินการสอนรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติเพ่ือการวิจัย
อยูในระดับมากเปนอันดับแรก  สวนกลุมนักศึกษาประเมินการสอนแบบบรรยายอยูในระดับมาก
เปนอันดับแรก  พฤติกรรมผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยมหาบัณฑิตมีโอกาสเรียนรูการรูจัก
ตนเอง/ผูอ่ืนเปนอันดับแรก  สวนกลุมนักศึกษามีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ  รวมกิจกรรมกับ
เพ่ือนรวมช้ันเรียน  และมีโอกาสเรียนรูการรูจักตนเอง/ผูอ่ืนเปนอันดับแรก  การฝกปฏิบัติงานใน
ชุมชนและการนิเทศการฝกงานโดยรวมอยูในระดับมาก  มหาบัณฑิตไดรับการสนับสนุน  
คําแนะนํา  กําลังใจจากอาจารยนิเทศการฝกงานเปนอันดับแรก  สวนนักศึกษาไดรับการสนับสนุน  
คําแนะนํา  กําลังใจจากผูดูแลนักศึกษาเปนอันดับแรก  การจัดรายวิชาเรียนโดยรวมมีความเหมาะสม
ในระดับมากท่ีสุด  โดยมหาบัณฑิตเห็นวาวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
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สังคมศาสตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเปนอันดบัแรก  สวนนักศึกษาเห็นวาการจัดรายวิชาโดยรวม
มีความเหมาะสมในระดับมาก  และวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรมี
ความเหมาะสมเปนอันดับแรก  ดานการใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
มหาบัณฑิต/นักศึกษาไดรับการบริการจากเจาหนาท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของของคณะ
ศึกษาศาสตร และบรรณารักษหอสมุด  มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมาก และในดาน
กระบวนการทําวิทยานิพนธ  มหาบัณฑิตเห็นดวยกับกระบวนการทําวิทยานิพนธในระดับมาก  
รวมท้ังมีความพอใจและตั้งใจในการทําวิทยานิพนธในระดับมากท่ีสุด  4) การประเมินผลผลิต 
พบวา มหาบัณฑิตเห็นดวยในระดับมากเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตในการไดรับความรูจาก
การศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  และการนําความรูทางวิชาการไปใชปฏิบัติจริง  โดยคุณลักษณะ
ท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  คือ  มีความรูสึกภาคภูมิใจและรูสึกถึงคุณคาของตนเองมากขึ้น   

 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550) ไดทําการประเมินหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 11 หลักสูตร 
ประกอบไปดวยหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 7 
หลักสูตร ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ อาจารยท่ีสอนระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 83 คน บัณฑิตท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 66 คน และ
นายจางผูใชบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 61 คน รวมท้ังส้ิน 210 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหขอมูล ใชคาความถ่ี คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา 
(Content analysis) มีผลการประเมินจากระดับปริญญาเอก จํานวน 4 สาขา กลาวคือ 1) หลักสูตร
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตรชีวภาพ โดยมีผลการประเมินจากอาจารยผูสอนพบวา 
การใชความรูความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตรมีระดับการประเมินมากท่ีสุด คือ 
63.89% สวนผลการประเมินสภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษา พบวาอยูในระดับนอยท่ีสุด ท่ี 
43.75%  2) หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ผลการ
ประเมิน พบวา การใชความรูความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตร (Objectives) ปจจัย
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นําเขา (Input) กระบวนการของหลักสูตร (Process) และผลลัพธของหลักสูตร (Output) มีการ
ประเมินอยูในระดับมากกวา 65%  โดยท่ีผลลัพธของหลักสูตรอยูในระดับมากท่ีสุดท่ี 73.93%     
สวนผลการประเมินสภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษา พบวาอยูในระดับนอยท่ีสุดท่ี 48.63%                
9) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเวท พบวา การใชความรูสามารถตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร ปจจัยนําเขา กระบวนการของหลักสูตร และผลลัพธของหลักสูตร มีการประเมินอยู
ในระดับ 56-65% สวนผลการประเมินสภาพแวดลอมของสถาบันศึกษาพบวา อยูในระดับนอยกวา 
50%  10) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม พบวา การใชความรู
ความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ปจจัยนําเขา กระบวนการของหลักสูตร และผลลัพธ
ของหลักสูตร มีการประเมินอยูในระดับมากกวา 65% สวนผลการประเมินสภาพแวดลอมของ
สถาบันการศึกษา พบวาอยูในระดับนอยกวา 60%  11) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ พบวา การใชความรูความสามารถตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร สภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษา ปจจัยนําเขา กระบวนการของหลักสูตร และผลลัพธ
ของหลักสูตร มีการประเมินอยูในระดับปานกลาง ชวง 63-72% อยางไรก็ตามผลการประเมินใน
ดานกระบวนการของหลักสูตรมีระดับการประเมินนอยท่ีสุด (63.19%) และการใชความรู
ความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตรมีระดับการประเมินมากท่ีสุด (72.29%) 

 
 

นพดล โปงอาย (2549) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูใหขอมูลประกอบดวย อาจารยผูสอนประจํา
หลักสูตรฯ จํานวน 8 คน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู ปการศึกษา 2548 จํานวน 18 คน นักศึกษาท่ีอยู
ระหวางการทําวิทยานิพนธ จํานวน 17 คน มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปการศึกษา 
2544-2548 จํานวน 20 คน ผูบังคับบัญชาช้ันตนของมหาบัณฑิต จํานวน 20 คน และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 คน รวมท้ังส้ิน 86 คน ผูประเมินไดดําเนินการโดยใชรูปแบบซิป (CIPP Model) เครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสํารวจ และแบบบันทึกการ
สนทนากลุม ผูประเมินทําการวิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา  ผลการประเมินพบวา ในดานบริบท วัตถุประสงคของ
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หลักสูตรมีความชัดเจน ความสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และการนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน 
โครงสรางเนื้อหาของหลักสูตร มีความเหมาะสม ในดานปจจัยเบ้ืองตน คุณสมบัติของอาจารยดาน
วุฒิการศึกษาอยูในลําดับขั้น A  ตําแหนงทางวิชาการอยูในลําดับขั้น D  ผลงานทางวิชาการอยูใน
ลําดับขั้น A ภาระงานของอาจารยผูสอนประจําหลักสูตรมีความเหมาะสม  ทรัพยากรในการ
ดําเนินการมีความเพียงพอ มีคุณภาพ และมีความสะดวกในระดับมาก  ในดานกระบวนการ การ
บริหารหลักสูตรมีความเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีความ
เหมาะสม บทบาทอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปไดปฏิบัติตามบทบาท และหนาท่ีของตนเองเปนบางครั้ง 
และคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ไดปฏิบัติตามบทบาทและหนาท่ีของตนเองอยูเปนประจํา
และสมํ่าเสมอ ในดานผลผลิต ระดับผลการเรียนเฉล่ียของมหาบัณฑิต สวนใหญเทากับหรือมากกวา 
3.25 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับขั้น C คุณลักษณะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิตอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 

 

อนุกูล  พลศิริ (2548 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาชาวิชาคหกรรมศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดย
ใชแบบจําลองซิปป ( CIPP Model) เปนรูปแบบการประเมิน  ประกอบดวย 1) การประเมินบริบท 
(Context Evaluation) ประเมินจากวัตถุประสงค โครงสราง และเนื้อหาของหลักสูตร 2) การ
ประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) เพ่ือประเมินความเหมาะสมสอดคลองของปจจัยเบ้ืองตน 
ไดแก อาจารย นักศึกษา สวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไดแก คูมือ
หลักสูตร คูมือการประเมินผล ส่ือการเรียน โสตทัศนูปกรณ วัสดุฝก สถานท่ีเรียน ตํารา หองสมุด 
3) การประเมินกระบวนการผลิต (Process Evaluation)  คือการประเมินการบริหารและบริการ
หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  เปนการ
ประเมินคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน 
กลุมตัวอยางคือผูทรงคุณวุฒิ 5 คน และผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรเพ่ือ
พัฒนาชุมชน 17 คน  ประชากรคือ อาจารยผูสอน 10 คน ผูสําเร็จการศึกษา 32 คน และนักศึกษา 37 
คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 5 ฉบับ   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) การ
ประเมินบริบท พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรเหมาะสมในระดับมากทุกดานโครงสรางและ
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เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากตอวัตถุประสงคและสภาพสังคม 2) การประเมิน
ปจจัยเบ้ืองตน ดานอาจารยและนักศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก แตดานสวนประกอบท่ี
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  3) การประเมิน
กระบวนการผลิต ดานเตรียมการ การดําเนินการ และการประเมินผลหลักสูตร การเตรียมการสอน 
เทคนิคและวิธีสอนและการวัดประเมินผลผูเรียนของอาจารยอยูในระดับมาก 4) การประเมินผลการ
ผลิตผูสําเร็จการศึกษามีคณุลักษณะท่ัวไปและคุณลักษณะทางวิชาชีพอยูในระดับมาก 

 

สุทธิลักษณ  คณานันท (2548)  ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ระหวางปการศึกษา 2541-2547 โดย
ประยุกตใชรูปแบบซิปปในการประเมิน (CIPP Model) ในดานตางๆ ตอไปนี้  1) ปจจัยนําเขา 
(Input) เปนการประเมินความเพียงพอในดานอาจารยผูสอน นักศึกษา สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ
และส่ือการเรียนการสอนตางๆ  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  ผลการศึกษาพบวา การประเมินความเพียงพอของปจจัยนําเขาตางๆ เพ่ือนําหลักสูตรสูการ
ปฏิบัติในดานการเรียนการสอนพบวา อาจารยผูสอน  นักศึกษา และส่ือการเรียนการสอนมีความ
เพียงพอ  การประเมินกระบวนการใชหลักสูตร พบวา อาจารยผูสอนมีความเห็นดานบริหาร
หลักสูตรคอนขางนอย ดานการเรียนการสอนไมเปนปญหา ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรในประเด็น
ท่ี 5 การจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนักศึกษาตางสถาบันใน
สาขาวิชาเดียวกัน พบวาเปนปญหาคอนขางมาก ดานการวัดและประเมินผลพบวาไมเปนปญหา    
การประเมินกระบวนการใชหลักสูตร พบวานักศึกษามีความเห็นวาคาใชจาย และเง่ือนไขการจบ
หลักสูตรเปนปญหามาก การบริหารหลักสูตรเปนปญหาคอนขางนอย  การเรียนการสอนไมเปน
ปญหา  การประเมินผลระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
พบวาโดยภาพรวมนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาและปฏิบัติงานอยูในหนวยงานตามโรงเรียนมี
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
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ภัทราวรรณ  ฤทธิวงศ (2547 : บทคัดยอ) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model ) เปนกรอบในการประเมินดังนี้ 1) ดานบริบท (Context) 
ประกอบดวย วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 2) ดานปจจัยปอน
(Input) ประกอบดวยคุณลักษณะของผูเรียน คุณลักษณะของอาจารยผูสอน วัสดุการศึกษา ส่ือ ตํารา
เรียน และสถานท่ีเรียน 3) ดานกระบวนการ (Process) ประกอบดวย กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร และ4) ดานผลผลิต (Product) 
ประกอบดวย ความรูความสามารถดานการวิจัยการศึกษาของมหาบัณฑิต   ความเปนผูนําดานการ
วิจัย และความกาวหนาดานผลงานการวิจัยของมหาบัณฑิต  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยมีท้ังส้ิน 
242 คน ประกอบดวย อาจารยผูสอนในหลักสูตร 12 คน นิสิตปริญญาโทท่ีเขาศึกษาในหลักสูตร
จํานวน 38 คน มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 64 คน ผูบังคับบัญชาของมหาบัณฑิต
จํานวน 64 คน และเพ่ือนรวมงานของมหาบัณฑิตจํานวน 64 คน   ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) ดาน
บริบทมีความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก  2) ดานปจจัยปอนมีความเหมาะสมโดยรวมอยูใน
ระดับมาก 3) ดานกระบวนการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และ 4) ดานผลผลิตในภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

 

มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2545: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การติดตามผลและแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามผลมหาบัณฑิต ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ผูสอน การนํา
ความรูท่ีไดไปใชในการทํางานและการพัฒนาตน  การบริหารจัดการของภาควิชาและสาขาวิชา  
การใหคําปรึกษาและการทําวิทยานิพนธ  และการดําเนินงานของเจาหนาท่ีประสานงาน
บัณฑิตศึกษา รวมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย คือ มหาบัณฑิตภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนจากสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ         
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  และการสอนภาษาไทย จํานวน 128 คน คณบดี
คณะศึกษาศาสตรประธานสาขาวิชา ผูสอน และเจาหนาท่ีประสานงานระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 
24 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
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คารอยละ (%) คาเฉล่ีย (X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) ผลการวิจัยสรุปได คือ 1) มหาบัณฑิตสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-40 ป เปน
มหาบัณฑิตของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มหาบัณฑิตสวนใหญเปนมหาบัณฑิตโครงการ
ปกติ สําเร็จปการศึกษา 2541 ใชระยะเวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตร 2-3 ป มีภูมิลําเนาอยูจังหวัด
อ่ืน ๆ ท่ีไมใชนครปฐม มีงานทําเกี่ยวของกับวิชาชีพศึกษาศาสตร เปนงานในหนวยงานราชการมี
รายไดมากกวา 15,000 บาทตอเดือน ซ่ึงสวนใหญไมเคยเปล่ียนงาน  2) ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร
พบวา รายวิชาบังคับมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได ทําใหมีความรูและ
ทักษะในศาสตรของแตละสาขา คือ มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศมีความรูและ
ทักษะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาอังกฤษ และมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย มีความรูและทักษะเกี่ยวกับการฟง พูด 
อาน เขียนภาษาไทย ในบางรายวิชาพ้ืนฐานมีเนื้อหาซํ้าซอนกับปริญญาตรี สําหรับวิชาเลือกเห็นวา
เหมาะสมและควรเนนการฝกปฏิบัติจริงการสอบประมวลความรอบรูมีความเหมาะสม เนื่องจากได
บูรณาการความรูแตทําใหเครียด ควรใหเลือกสอบขอเขียนหรือสอบปากเปลา และวิทยานิพนธมี
ความเหมาะสมเนื่องจากไดฝกปฏิบัติและเรียนรูกระบวนการวิจัย 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในดานผูสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เห็นวา
เหมาะสมอยูในระดับมาก ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมในระดับปานกลาง การนําความรูและ
ประสบการณไปใชในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตน การใหคําปรึกษาและการทําวิทยานิพนธ และ
การดําเนินงานของเจาหนาท่ีประสานงานบัณฑิตศึกษาเห็นวา เหมาะสมอยูในระดับมาก 4) แนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบวา ควรปรับรายวิชาพ้ืนฐานท่ีมีเนื้อหา
ซํ้าซอนกับปริญญาตรี เพ่ิมวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีทันสมัยและสอดคลองกับบริบททางการศึกษา
ท่ีสามารถนําไปใชไดจริง เชน คอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีทางการศึกษา ควรเปด
หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ มีการเปดหลักสูตรท้ังแผน ก และแผน ข    มีผูควบคุม
วิทยานิพนธท่ีเพียงพอ เนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชวิธีสอนท่ีหลากหลาย 
เนนการฝกปฏิบัติจริง ควรมีการศึกษาดูงาน และมีการเชิญอาจารยพิเศษ มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย และสะดวกตอการศึกษาคนควาของนักศึกษา สงเสริมการพัฒนางานวิชาการของผูสอน 
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ผูบริหารควรเปนผูอํานวยความสะดวก ดูแลนโยบาย ประสานงานระหวางบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ
วิชา 

 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

 เวน เคอ เซ (2547) ไดศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพหลักสูตรการเงินการธนาคารของ
วิทยาลัยในไตหวัน  โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP  Model) ศึกษาหลักสูตรท่ีใช 
วัตถุดิบท่ีใช  การสอนของแตละคน บริการตางๆ ประสิทธิภาพในการสอน และผลการปฏิบัติงาน 
โดยใชการบันทึกการสํารวจ และ ใชแบบสอบถาม จากคณะกรรมการคณาจารย นักเรียน และผูท่ี
จบการศึกษา พบวา หลักสูตร 2ป เตรียมนักเรียนทํางานธนาคารของวิทยาลัยในไตหวันไดเตรียม
แรงงานเปนอยางดีและพอเพียงสําหรับการเขาทํางานในระบบธุรกิจ 
 อาซิซิ (2547) ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการนําโครงการทักษะการดําเนินชีวิตของ
นักเรียนมัธยมในประเทศมาเลเชีย โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP  Model ) ผลการวิจัย
พบวา  ทัศนคติของครูตอการเปล่ียนแปลงและปญหาท่ีครูพบยังไมเปนผลเพราะมีปญหาท่ีเกิดขึ้น
มากมายกับตัวแปร ประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการจุดประสงคของทักษะการดําเนินชีวิต และ ปรัชญา
การศึกษาของชาติและความม่ันใจของครูตอการสอนทักษะการดําเนินชีวิต ปจจัยนําเขาพบวา
เครื่องมือ ความสะดวกสบาย สถานท่ีทํางาน การสนับสนุนของครูใหญ ทักษะในการสอนการ
ดํารงชีวิตของครูยังไมมีประสิทธิภาพ  สวนทางดานงบประมาณ  จํานวนเวลาเรียน และความรูของ
ครู มีประสิทธิภาพ ดานกระบวนการ พบวา การสอนและยุทธวิธีการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ 
แตวิธีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนนั้นไมมีประสิทธิภาพ  ดานผลผลิต พบวา จุดประสงค
ของทักษะการดําเนินชีวิตโดยภาพรวมแลวไมประสบผลสําเร็จ แมจะมีผลดีทางดานเจตคติ ความรู 
และคานิยมทางศีลธรรมเกี่ยวกับทักษะการดําเนนิชีวิต 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา สวนใหญมีการประเมินหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP  Model ) ซ่ึงครอบคลุมองคประกอบใน  
4 ดาน ไดแก ดานบริบท (Context)  ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ(Process) และดาน
ผลผลิต (Product) อยางไรก็ตาม การประเมินหลักสูตรจัดวาเปนขั้นตอนสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตร ควรมีการประเมินเปนระยะๆ เพ่ือจะชวยลดปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นเม่ือมีการใชหลักสูตร 



81 
 

สําหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ (Master of Education : 
Curriculum and Supervision) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงไดผลิตมหาบัณฑิต
ออกไปปฏิบัติงานการศึกษาทางดานหลักสูตร  การสอน  และการนิเทศจํานวนมาก  แมจะไมไดมี
การประเมินหลักสูตรอยางเปนทางการ แตท่ีผานมาไดมีการศึกษาวิจัยสภาพปญหาการใชหลักสูตร 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรจากผูใชบัณฑิต และบัณฑิต โดย
ไดนําขอมูลตางๆ มาปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง พัฒนาหลักสูตรมาโดยตลอด  
ท้ังนี้เพ่ือใหหลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพการศึกษา และความตองการของผูเรียน ซ่ึงในการ
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศครั้งนี้ ไดใชแนวคิดการ
ประเมินหลักสูตรตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam  และไดใชแนวคิดท่ีมีการ
ขยาย Model เปน CIPPI ใหครอบคลุมการประเมินท้ังดานบริบท  ปจจัย กระบวนการ  ผลผลิต  
และผลกระทบ เพ่ือใหม่ันใจไดวาผลจากการประเมินหลักสูตร จะเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรสูการปฏิบัติท่ีพึงประสงค  อันเนื่องมาจากหลักสูตรเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา 
และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนั่นเอง 
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บทที  3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการวิจัยเชิงประเมิน
(Evaluation Research)โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย คือ 1) เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตรในดาน
วัตถุประสงค  โครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา  2) เพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรใน
ดานส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู  สภาพหองเรียน  จํานวนอาจารย  และส่ิงอํานวยความสะดวก  3) 
เพ่ือประเมินกระบวนการของหลักสูตรในดานการจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู  การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร กระบวนการทําวิทยานิพนธ  4) เพ่ือประเมิน
ผลผลิตของหลักสูตรในดานความรูความเขาใจ  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบ
การสอน และการนิเทศ  ความสามารถในการวิจัย  และการมีคุณธรรม  5) เพ่ือประเมินผลกระทบ
ของหลักสูตรในดานผลท่ีเกิดขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการจบการศึกษา เกี่ยวกับความสามารถใน
การประยุกตใชเพ่ือการปฏิบัติงาน  การพัฒนาวิชาชีพ  ความเปนผูนํา  สมรรถนะในดานหลักสูตร 
การสอน และการนิเทศ   

 การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ ผูวิจัยนํารูปแบบการประเมินของ  CIPP  Model  มาเปน
หลักในการประเมิน และเพ่ิมการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation : I)  ท้ังนี้เพ่ือศึกษาผลท่ี
เกิดขึ้นกับมหาบัณฑิตภายหลังการจบการศึกษา โดยมีรูปแบบการประเมินเปน  CIPPI  Model  
เพ่ือใหครอบคลุมองคประกอบของหลักสูตรอยางเปนระบบ  ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน
โดยมีรายละเอียดของขอบเขตในการวิจัย  การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช  การเก็บ
รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี ้                
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ขอบเขตการประเมิน 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ขอบเขตด้านกลุ ่มเป้าหมายทีใช้ในการวิจัย  

 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย มีท้ังส้ิน 310 คน  จําแนกเปน 4 กลุม คือ 1) ผูบริหาร 
อาจารยผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 20 คน   2) นักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 150  คน               
3) มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 120 คน  และ 4) ผูใชบัณฑิต จํานวน 20 คน 
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย มีท้ังส้ิน 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) 
มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 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
พ้ืนฐาน จํานวน 5 คน อาจารยผูสอนรายวิชาหลักสูตรและการนิเทศ จํานวน 6 คน  2) นักศึกษาและ
มหาบัณฑิตไดมาโดยการสุมอยางงายโดยวิธีการจับสลาก 3) ผูใชบัณฑิตไดมาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงโดยกําหนดใหครอบคลุมผูใชบัณฑิตของศึกษานิเทศกจํานวน 7 คน ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 8 คน 

 ขอบเขตด้านการประเมิน 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชรูปแบบการประเมิน CIPPI Model  
ประกอบดวย 1) บริบท    มีการประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงค  โครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา             
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2) ปจจัยนําเขา  มีการประเมินเกี่ยวกับส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู  สภาพหองเรียน  จํานวนอาจารย 
และส่ิงอํานวยความสะดวก  3) กระบวนการ มีการประเมินเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู  การวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และกระบวนการทํา
วิทยานิพนธ   4) ผลผลิต มีการประเมินเกี่ยวกับความรูความเขาใจ  ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร  การออกแบบการสอน และการนิเทศ  ความสามารถในการวิจัย  และการมีคุณธรรม  และ 
5) ผลกระทบ มีการประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการประยุกตใชเพ่ือการปฏิบัติงาน  การพัฒนา
วิชาชีพ  ความเปนผูนํา  สมรรถนะในดานหลักสูตร  การสอน และการนิเทศ 
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ตารางที  4   ขอบเขตการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการ
นิเทศจําแนกตามผูใหขอมูล 

ประเด็นทีประเมิน 
ผู ้ให้ข้อมูล 

ผู ้บริหาร ผู ้สอน มหาบัณฑิต ผู ้ใช้บัณฑิต นักศึกษา 

C: Context (บริบท)      

วัตถุประสงคของหลักสูตร    -  

โครงสรางของหลักสูตร    -  

รายวิชา    -  

I : Input (ปัจจัยนําเข้า)       

ส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู    -  

สภาพหองเรียน    -  

จํานวนอาจารย    -  

ส่ิงอํานวยความสะดวก    -  

P : Process (กระบวนการ)      

การจัดการเรียนการสอน    -  

การวัดแลประเมินผลการ
จัดการเรียนรู 

   -  

การฝกปฏิบัติการ    -  

การบริหารจัดการหลักสูตร    -  

กระบวรการจัดทํา
วิทยานิพนธ 

   -  
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ตารางที 4  (ตอ) 

 

ประเด็นทีประเมิน 

ผู ้ให้ข้อมูล 

ผู ้บริหาร ผู ้สอน มหาบัณฑิต ผู ้ใช้บัณฑิต นักศึกษา 

P:Product (ผลผลิต)       

ความรูความเขาใจ -    - 

ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรการออกแบบการ
สอนและการนิเทศ 

-    - 

ความสามารถในการวิจัย -    - 

การมีคุณธรรม -    - 

I : Impact  (ผลกระทบ)      

ความสามารถในการ
ประยุกตใชเพ่ือการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาวิชาชีพ 

- -   - 

ความเปนผูนํา - -   - 

สมรรถนะในดานหลักสูตร 
การสอนและการนิเทศ 

- -   - 

การพัฒนาและหาคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

เครืองมือทีใช้ในการประเมิน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม และ
ประเด็นสนทนากลุมท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยการรวบรวมเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน
หลักสูตร โดยจําแนกตามกลุมผูใหขอมูล จํานวน 4 ชุด ดังนี ้
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ชุดท่ี 1 แบบสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับผูบริหารและผูสอน 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับมหาบัณฑิต   

ชุดท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับนักศึกษา  

ชุดท่ี 4 ประเด็นสนทนากลุม เกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ  สําหรับผูใชบัณฑิต 

ชุดที 1  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกียวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับผู ้บริหารและผู ้สอน  เปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง 
(Structured Interview) โดยใชการสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหารและผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีลักษณะของขอคําถามแบบปลายเปด 
(Open-end Questions) โดยมีประเด็นในการสัมภาษณเกี่ยวกับความเหมาะสมจําแนกเปน 4 ดาน คือ 
1) บริบท มีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ และจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชา  และความสอดคลองของโครงสรางหลักสูตรกับ
วัตถุประสงค  2) ปจจัยนําเขา มีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคุณสมบัติของผูสอนกับรายวิชา
ท่ีสอน  คุณสมบัติของการรับผูเรียนในสาขาหลักสูตรและการนิเทศ ส่ือ วัสดุอุปกรณ บรรยากาศ
และสถานท่ี  3) กระบวนการ มีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิธีการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ การบริหารหลักสูตร วิธีการดําเนินการวัดและการ
ประเมินผลของแตละรายวิชาในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน  4) ผลผลิต มีประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   

 

 ชุดที 2  แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับมหาบัณฑิต   เปนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ แบบสอบถามชุดนี้มี 6 ตอน ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2-6 เปนแบบ         
มาตรประเมินคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Five Rating Scales) และประเมิน
หลักสูตรมีคาตั้งแตระดับมากท่ีสุด ถึง นอยท่ีสุด ใชเกณฑการใหคะแนนเปน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ 
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โดยมีประเด็นในการสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรจําแนกเปน 5 ดาน คือ ตอนท่ี 2 
เปนดานบริบท มีประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอรายวิชา ซ่ึงประกอบดวย รายวิชาไดสงเสริม
นักศึกษา  มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษา
มีทักษะกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ  รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง  รายวิชาชวยใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับ
ทองถ่ินและระดับสากล  และรายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ)   ตอน
ท่ี 3 เปนดานปจจัยนําเขา  มีประเด็นเกี่ยวกับส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย การมี
ทรัพยากรการเรียนรูท่ีเอ้ือและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรู มี
แหลงสืบคนแสวงหาความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหาความรู  สภาพหองเรียนมีส่ือและวัสดุท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย  อาจารยใหคําแนะนําปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม  มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพ่ือ
พัฒนาความรูและกระบวนการคิด  การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ  
ในชวงระยะเวลาการศึกษาไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง  มีการจัดการดานเวลาใน
ช่ัวโมงเรียนโดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชวงเวลาในการเรียนรู   ความสะดวกในการ
เลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน  มีหนวยงาน องคกร
จากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนรู  ตอนท่ี 4 เปนดาน
กระบวนการ มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย สาขาหลักสูตรและการนิเทศมี
บรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการ
เรียนรู) ท่ีดีเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นท่ีสําคัญ ท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคล นักศึกษามี
สวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู  ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุม
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศท่ีเนนการนํา
ทรัพยากรทองถ่ินมาพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเม่ือตองการไดรับ
ความชวยเหลือเปนพิเศษ  นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพ่ือพัฒนาความรู  นักศึกษา
ไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน(Interactive Communication) และใน
ช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับปฏิสัมพันธอยางมาก   ประเด็นเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาท่ีบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูเปนปรนัย  ตรวจสอบได  นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู  
และปรับแผนการจัดการเรียนรู การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น  
มีตัวบงช้ีชัดเจนของเกณฑคุณภาพท่ีพึงประสงคท่ีมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู และการ
ประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย  คณะอาจารย  และนักศึกษา)    ตอนท่ี 5 เปนดาน
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ผลผลิต มีประเด็นเกี่ยวกับการมีความรูความเขาใจ และเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ 
สามารถปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก หรือนักพัฒนาหลักสูตร หรือฝายวิชาการของสถานศึกษาหรือ
ผูสอน สามารถศึกษาคนควาวิจัยดานการศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ มีคุณธรรมในวิชาชีพ และ 
ตอนท่ี 6 เปนดานผลกระทบ  มีประเด็นเกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปใชใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวยความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ ความสามารถ
ในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการนิเทศ นักศึกษานําความรูท่ีไดในระหวาง
เรียนไปปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนาความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  ผลกระทบเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน(มหาบัณฑิต) มีประเด็นท่ีเกี่ยวของ คือ การ
นําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และกลุม (Collaboration and Interpersonal Skills) มีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการ มี
ความสามารถในการวางแผนและการจัดการ  เปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีการ
พัฒนาทักษะการส่ือสาร (Effective Communication) ผลกระทบเกี่ยวกับสมรรถนะในดานหลักสูตร 
การสอน  และการนิเทศ  ประกอบดวย ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน  ความรอบรูอยางลึกซ้ึงในสาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม 
สามารถนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปเผยแพรตอบุคคลอ่ืน ความสามารถในการประเมิน
ความตองการ ความจําเปนในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร ความสามารถในการเลือกสาระในการ
จัดการเรียนรู ความสามารถในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู  สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีสนองตอความตองการจําเปนของผูเรียน สามารถจัดการเรียนรูท่ีนาเช่ือถือไดวามีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ มีความกระจางชัดในหลักวิชาการประเมิน ในการประเมินผูเรียน มีการระบุ
คุณภาพพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ในการประเมินกระทําในรูปแบบของคณะทํางาน (ครู/เพ่ือนครู/
นักเรียน) จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู (Learning Style) ตามแนวคิดพหุปญญา  และ
มีทักษะ (Know how) การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู  นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบเกี่ยวกับ
ประโยชนท่ีไดจากการศึกษา ประกอบดวยการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน / การสอน 
สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอ่ืนได มีภาวะผูนําทางวิชาการ สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา   
              ชุดที 3 แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการนิเทศ สําหรับนักศึกษา เปนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ แบบสอบถามชุดนี้มี 4 ตอน ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับสถานภาพ และขอมูลท่ัวไป ตอนท่ี 2-4 เปนแบบมาตร
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ประเมินคา 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert Five Rating Scales) และประเมินหลักสูตรมี
คาตั้งแตระดับมากท่ีสุด ถึง นอยท่ีสุด ใชเกณฑการใหคะแนนเปน 5,4,3,2,1 ตามลําดับ โดยมี
ประเด็นในการสอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตรจําแนกเปน 5 ดาน คือ ตอนท่ี 2 เปน
ดานบริบท มีประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอรายวิชา ซ่ึงประกอบดวย รายวิชาไดสงเสริม
นักศึกษา มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามี
ทักษะกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ  รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง  รายวิชาชวยใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับ
ทองถ่ินและระดับสากล  และรายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ)   ตอน
ท่ี 3 เปนดานปจจัยนําเขา  มีประเด็นเกี่ยวกับส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย การมี
ทรัพยากรการเรียนรูท่ีเอ้ือและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรู มี
แหลงสืบคนแสวงหาความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหาความรู  สภาพหองเรียนมีส่ือและวัสดุท่ี
เอ้ือตอการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย  อาจารยใหคําแนะนําปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม  มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพ่ือ
พัฒนาความรูและกระบวนการคิด  การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ  
ในชวงระยะเวลาการศึกษาไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง  มีการจัดการดานเวลาใน
ช่ัวโมงเรียนโดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชวงเวลาในการเรียนรู  ความสะดวกในการ
เลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน  มีหนวยงาน องคกร
จากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนรู  ตอนท่ี 4 เปนดาน
กระบวนการ มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย สาขาหลักสูตรและการนิเทศมี
บรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการ
เรียนรู) ท่ีดีเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นท่ีสําคัญ ท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคล นักศึกษามี
สวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู  ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุม
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศท่ีเนนการนํา
ทรัพยากรทองถ่ินมาพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเม่ือตองการไดรับ
ความชวยเหลือเปนพิเศษ  นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพ่ือพัฒนาความรู  นักศึกษา
ไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน(Interactive Communication) และใน
ช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับปฏิสัมพันธอยางมาก   ประเด็นเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาท่ีบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรูเปนปรนัย  ตรวจสอบได  นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู  
และปรับแผนการจัดการเรียนรู การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น  
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มีตัวบงช้ีชัดเจนของเกณฑคุณภาพท่ีพึงประสงคท่ีมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู และการ
ประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย  คณะอาจารย  และนักศึกษา) 
                      ชุดที 4 ประเด็นสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion Guideline)  เปนประเด็นความ
คิดเห็นของผูเขารวมสนทนากลุมเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ซ่ึงประกอบดวย มหาบัณฑิต และนักศึกษา รวมจํานวน 15 คน โดยมีประเด็นท่ีใชในการ
สนทนากลุม 8 ประเด็น ไดแก 1) ความเหมาะสมของรายวิชาของศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 2) วิธีการจัดการเรียนการสอน 3) คุณสมบัติและคุณลักษณะของ
ครูผูสอน 4) ความเหมาะสมและเพียงพอของส่ือการเรียนการสอนท่ีใชประกอบการสอน 5) ความ
เหมาะสมและสอดคลองของการวัดและการประเมินผลท่ีดําเนินการอยูกับวัตถุประสงคของรายวิชา 
6) เหมาะสมของการใหคําปรึกษา การทําวิทยานิพนธ และระบบการติดตามนักศึกษา 7) การนํา
ความรู ความสามารถและประสบการณท่ีไดรับไปใชในการปรับปรุงการทํางาน  และ 8) ความ
คิดเห็นตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศท่ีพึงประสงค ท้ังนี้มี
กําหนดระยะเวลาในการสนทนากลุม 2 ช่ัวโมง 
 การพัฒนาและหาคุณภาพเครืองมือ 

1. แบบสัมภาษณความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ สําหรับผูบริหารและผูสอน  เปนแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสราง (Structured 
interview)ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ใชสําหรับสัมภาษณผูบริหารและผูสอน เกี่ยวกับความเหมาะสมของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศใน 5 ดาน ไดแก ดานบริบท ดาน
ปจจัยเบ้ืองตน  ดานกระบวนการ ดานผลผลิต  และดานผลกระทบ ซ่ึงมีขั้นตอนในการพัฒนาและ
หาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาคนควาเอกสารหลักสูตร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตร 
หลักสูตร และการสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือกําหนดนิยามตัวแปรและพฤติกรรมบงช้ี 

ขั้นท่ี 2 นําพฤติกรรมบงช้ีในนิยามตัวแปร มาสรางเปนประเด็นในการสัมภาษณและใช
คําถามท่ีสอดคลองและครอบคลุมทุกประเด็นท่ีตองการสัมภาษณ 

 ขั้นท่ี 3 นําประเด็นการสัมภาษณใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก ดานหลักสูตร 
ดานการนิเทศ และดานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item  Objective Congruence : IOC) ท้ังนี้ 
ในการหาคุณภาพเครื่องมือ พิจารณาจากการตรวจสอบดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเช่ียวชาญ 
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และหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอคําถามกบัเนื้อหา/จุดประสงคนั้น มีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 

เห็นวาสอดคลอง  ใหคะแนน +1 
 ไมแนใจ  ใหคะแนน   0 

เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน -1 

  จากนั้นนํามาหาคาเฉล่ียของคะแนนรายขอ ซ่ึงคาเฉล่ียท่ียอมรับไดตองมีคาตั้งแต 
0.50 ขึ้นไป โดยคํานวณจากสูตรตอไปนี้ 

   IOC = 
N
R  

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

 R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา มีคาระหวาง 0.67-1.00 และ
ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับขอความใหส่ือกับประเด็นท่ีตองการสัมภาษณในเรื่อง
การใชภาษาส่ือความหมาย 

ขั้นท่ี 4  นําแบบสัมภาษณท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง คือผูบริหารและผูสอน จํานวน 2 คน 

ขั้นท่ี 5  นําแบบสัมภาษณมาจัดพิมพเปนแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณและนําไป
สัมภาษณ 
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ สําหรับมหาบัณฑิต  มีขั้นตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพเครือ่งมือ ดังนี ้

ขั้นท่ี 1  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน
หลักสูตร หลักสูตร และการสรางแบบสอบถาม เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดโครงสรางของ
แบบสอบถาม 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะหขอมูลท่ีศึกษา และนํามาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับปญหาท่ีตองการศึกษา 
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ขั้นท่ี 3 นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับจุดประสงค ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง 0.67-
1.00 และผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขขอคําถามบางขอในเรื่องการใชภาษา
ส่ือความหมาย 

ขั้นท่ี 4  นําแบบสอบถาม มาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และนําไป
ทดลองใช (Try out) กับกลุมมหาบัณฑิตท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

ขั้นท่ี 5 นําแบบสอบถาม มาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันโดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของครอนบาค  ( - Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามของมหาบัณฑิต เทากับ 0.85 

ขั้นท่ี 6  จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการนิเทศ สําหรับนักศึกษา มีขั้นตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้

ขั้นท่ี 1  ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน
หลักสูตร และการสรางแบบสอบถามเพ่ือใช เปนแนวทางในการกําหนดโครงสรางของ
แบบสอบถาม 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะหขอมูลท่ีศึกษา และนํามาสรางเปนแบบสอบถามใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับปญหาท่ีตองการศึกษา 

ขั้นท่ี 3 นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับจุดประสงค ไดคาดัชนีความสอดคลองมีคาระหวาง 0.67-
1.00 และผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขขอคําถามบางขอในเรื่องการใชภาษา
ใหส่ือความหมายและมีนัยของขอคําถามเพียงนัยเดียว 

ขั้นท่ี 4  นําแบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ และนําไป
ทดลองใช (Try out) กับกลุมนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

ขั้นท่ี  5 นําแบบสอบถามในขั้นท่ี 4 มาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันโดยใชคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค  ( - Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามของ
นักศึกษา เทากับ 0.81 

ขั้นท่ี 6  จัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
 

 4. ประเด็นในการสนทนากลุม  มีขั้นตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี ้
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ขั้นท่ี 1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ  เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน
หลักสูตร และการสนทนากลุม 

ขั้นท่ี 2 วิเคราะหขอมูลท่ีศึกษา เพ่ือนํามากําหนดโครงสรางของเครื่องมือ และขอบเขต
ของเนื้อหา 

ขั้นท่ี 3  กําหนดประเด็นการสนทนากลุม ตามขอบเขตของเนื้อหา 
ขั้นท่ี 4 นําประเด็นสนทนากลุมท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 
of Item Objective Congruence : IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหา พบวามีคาระหวาง 0.67-1.00  

ขั้นท่ี 5  จัดพิมพเปนประเด็นสนทนากลุมฉบับสมบูรณ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู ้บริหาร และผู ้สอน    

1. ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากผูบริหารคณะศึกษาศาสตร คณะกรรมการดําเนินงาน/
อาจารยประจําหลักสูตร  และผูสอน/กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ เพ่ือขอนัดหมายกําหนดเวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ  

2. สัมภาษณผูบริหารและผูสอน  มีขั้นตอนดังนี้ 
2.1    ขั้นการเตรียมการกอนการสัมภาษณ  ผูวิจัยเตรียมแบบสัมภาษณเพ่ือสงใหผูบริหาร

คณะศึกษาศาสตร คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร  และผูสอน/กรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธกอนการสัมภาษณ รวมท้ังเตรียมอุปกรณในการบันทึกการสัมภาษณ และนัด
หมายวันเวลาในการสัมภาษณ 

2.2   ขั้นดําเนินการสัมภาษณ  ผูวิจัยช้ีแจงจุดมุงหมายในการสัมภาษณ  และสัมภาษณ
ตามขอความในแบบสัมภาษณ  จากนั้นบันทึกผลการสัมภาษณดวยการจดบันทึก  เม่ือสัมภาษณ
เรียบรอยแลว ผูวิจัยกลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณ 

2.3   จัดเตรียมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและมหาบัณฑิต   

1. ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากนักศึกษาและมหาบัณฑิต เพ่ือขอความอนุเคราะหใน
การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสอบถาม 
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2. จัดเตรียมขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพสําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ ่มกับผู ้ใช้บัณฑิต  

1. ผูวิจัยทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการสนทนา (Moderator) โดยช้ีแจงประเด็นการสนทนากลุม
เกี่ยวกับความคิดเห็นตอมหาบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ โดยมีผูจดบันทึกการสนทนากลุม (Note Taker) จํานวน 1 คน และเจาหนาท่ีบริการท่ัวไป 
(Provider) จํานวน 3 คน 

2. กําหนดผูเขารวมสนทนา (Discussion) ท่ีเปนผูใหขอมูลสําคัญ(Key informants )โดย        
ผูรวมสนทนากลุมในครั้งนี้ประกอบดวยผูใชบัณฑิตท่ีเปนผูบริหารงานของมหาบัณฑิตในขณะท่ี
บัณฑิตปฏิบัติงานในชวงเก็บรวบรวมขอมูล   จํานวน15 คน โดยคัดเลือกจากผูบังคับบัญชาของ
มหาบัณฑิตซ่ึงสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับมหาบัณฑิตไดโดยการเสนอช่ือจากมหาบัณฑิต 

3. เริ่มการสนทนากลุม โดยผูวิจัยแนะนําผูเขารวมสนทนากลุม สรางบรรยากาศความเปน
กันเอง จากนั้นช้ีแจงวัตถุประสงคของการสนทนากลุมในครั้งนี้ และกลาวถึงความสําคัญของการ
ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. ดําเนินการสนทนาตามประเด็นการสนทนากลุม โดยผูวิจัยนําประเด็นในการสนทนา
กลุมใหผูเขารวมสนทนาทุกคนแสดงความคิดเห็นในแตละประเด็น  จากนั้นสรุปในแตละประเด็น
อีกครั้ง เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกัน และคอยควบคุมระยะเวลาในการสนทนากลุมใหเปนไปตาม
เวลาท่ีกําหนด 

5. เม่ือผูเขารวมสนทนากลุมแสดงความคิดเห็นครบทุกประเด็น ผูวิจัยกลาวขอบคุณและ
ปดการสนทนากลุม 

6. จัดเตรียมขอมูล เพ่ือใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล และใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1. วิเคราะหสถานภาพและขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชคาความถ่ี และรอยละ(%) 
 2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ดวยการหาคาเฉล่ีย (X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว
เทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ผูวิจัยไดใชเกณฑการประเมินคาเฉล่ียของความคิดเห็นตอหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ 2553 : 196) 
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 คาเฉล่ีย  4.50-5.00      หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย  3.50-4.49     หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ  มาก 
  คาเฉล่ีย  2.50-3.49      หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ  ปานกลาง 
  คาเฉล่ีย  1.50-2.49      หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ  นอย 
  คาเฉล่ีย  1.00-1.49      หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความคิดเห็นอยูในระดับ  นอยท่ีสุด    
 3. วิเคราะหขอคําถามปลายเปด (Open-end Questions) ผลท่ีไดจากการสัมภาษณ และผล
การสนทนากลุม  ผูวิจัยไดนํามาจัดหมวดหมูและลําดับคําตอบเพ่ือนําไปวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) และนําเสนอผลการวิเคราะหในลักษณะพรรณนาความ 



บทที  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

    การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยใชรูปแบบ
ของ  CIPP Model โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ผลการ
วิเคราะหขอมูลจําแนกเปน  6 ตอน ดังนี้ 

ตอนที 1  ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาและมหาบัณฑิต 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   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานของนักศึกษาและมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

นิเทศ  
 

 ตารางท่ี  5  ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา  
 

ข้อมูลพืนฐาน จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

 1.1  ชาย 
 1.2  หญิง 
                1.3  ไมระบุเพศ 

 
21 
65 
24 

 
19.09 
59.09 
21.82 

รวม 110 100.00 

2. ตําแหน่ง 

 2.1  ผูสอน 
 2.2  ศึกษานิเทศก 
 2.3  นักวิชาการ 
                2.4  ไมระบุตําแหนง 

 
80 
14 
5 

11 

 
72.73 
12.73 
4.55 

10.00 
รวม 110 100.00 

3. ประสบการณ์ในตําแหน่งปัจจุบัน  
               3.1  ระหวาง 1-5  ป 
               3.2  ระหวาง 6-10 ป 
               3.3  ระหวาง 11-15 ป 
               3.4  16 ปข้ึนไป 
               3.5  ไมระบุประสบการณ 

 
21 
10 
15 
57 
7 

 
19.09 
9.09 

13.64 
51.82 
6.36 

รวม 110 100.00 

4. สถานทีทํางาน 
              4.1  สํานักงานเขตพื้นท่ี 
              4.2  โรงเรียน 
              4.3   วิทยาลัย/อาชีวะ 
              4.4   มหาวิทยาลัย 
              4.5   อื่นๆ 
              4.6   ไมระบุสถานท่ีทํางาน 

 
17 
68 
3 
7 

12 
3 

 
15.45 
61.82 
2.73 
6.36 

10.91 
2.73 

รวม 110 100.00 
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จากตารางท่ี 5  พบวา นักศึกษาท้ังหมด 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 มีตําแหนงเปนผูสอนมากท่ีสุด จํานวน 80 คน คิด
เปนรอยละ 72.73  รองลงมาเปนศึกษานิเทศก จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 12.73  นักวิชาการ
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.55 และไมระบุตําแหนง จํานวน 11 คน  คิดเปนรอยละ 10.00  ผูตอบ
แบบสอบถามมีประสบการณในตําแหนงปจจุบัน 16 ปขึ้นไปมากท่ีสุด 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  และท่ีมีประสบการณ 6-10 ป มีจํานวนนอยท่ีสุดคือจํานวน 
10 คน คิดเปนรอยละ 9.09 ไมระบุประสบการณ มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.36  นอกจากนี้ 
นักศึกษาสวนใหญทํางานในโรงเรียน มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 61.82 รองลงมาอยูสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 15.45 มีสถานท่ีทํางานอ่ืนๆจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
10.91 อยูมหาวิทยาลัยจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.36  และอยูวิทยาลัย/อาชีวะ และไมระบุสถานท่ี
ทํางาน มีจํานวนเทากันคือ 3 คน คิดเปนรอยละ 2.73 
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ตารางท่ี  6   ขอมูลพ้ืนฐานของมหาบัณฑิต  
 

ข้อมูลพืนฐาน จํานวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

    ชาย 
    หญิง 
   ไมระบุเพศ 

 
10 
82 
3 

 
10.52 
86.32 
3.16 

รวม 95 100.0 

2. อายุ 

    ตํ่ากวา 30 ป 
ระหวาง 30-39 ป 
ระหวาง 40-49 ป 
50 ปข้ึนไป 
ไมระบุอายุ 

 
26 
28 
30 
9 
1 

 
27.37 
29.47 
31.58 
9.47 
1.05 

รวม 95 100.0 

3. โครงการทีเรียน 

ปกติ 
พิเศษ 
รวมมือ 
ไมระบุโครงการท่ีเรียน 

 
18 
37 
29 
11 

 
18.95 
38.95 
30.53 
11.58 

รวม 95 100.0 

  
 จากตารางท่ี  6 พบวามหาบัณฑิตสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 
86.32 เปนชายจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.52 และไมระบุเพศ มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
3.16 อายขุองมหาบัณฑิตพบวา มีอายุระหวาง 40-49 ป จํานวนมากท่ีสุดคือจํานวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 31.58 รองลงมามีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 29.47  อายตุ่ํากวา 30 ป 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 27.37 และมหาบัณฑิตท่ีอายุตั้งแต 50 ปขึ้นไป มีจํานวนนอยท่ีสุดคือ
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.47 และไมระบุอายุ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.05  นอกจากนี้ยัง
พบวามหาบัณฑิตสวนใหญเรียนในโครงการพิเศษมากท่ีสุด 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  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบท  
 

ตารางท่ี   7  ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

รายวิชา X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

วิชาบังคับ    
462 401 พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 4.64 0.54 มากท่ีสุด 
462 402 ทฤษฎีหลักสูตร 4.51 0.63 มากท่ีสุด 
462 403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 4.66 0.51 มากท่ีสุด 
462 411 การออกแบบการสอน 4.52 0.63 มากท่ีสุด 
462 412 การนิเทศการสอน 4.64 0.54 มากท่ีสุด 
462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน 4.61 0.56 มากท่ีสุด 
461 401 หลักการบริหารการศึกษา 4.05 0.90 มาก 
463 461 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษา 4.25 0.80 มาก 
464 411 พ้ืนฐานทางปรัชญาทางการศึกษา 4.12 0.82 มาก 
467 391 พ้ืนฐานทางสังคมเพ่ือการศึกษา 4.62 0.56 มากท่ีสุด 
464 451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา 4.62 0.62 มากท่ีสุด 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 4.70 0.52 มากท่ีสุด 
วิชาเลือก    
461 410 การศึกษารายบุคคล 4.30 0.75 มาก 
462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ 4.65 0.50 มากท่ีสุด 
462 414 ปญหาการนิเทศการสอน 4.56 0.60 มากท่ีสุด 
วิทยานิพนธ์    
462 430 วิทยานิพนธ 4.75 0.45 มากท่ีสุด 
วิชาภาษาต่างประเทศประจําสาขาวิชา    
466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 4.17 0.83 มาก 

รวมเฉลีย 4.49 0.63 มาก 
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จากตารางท่ี  7 มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาตางๆในสาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศวามีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.49 , S.D.= 0.63)  เม่ือจําแนกเปน
วิชาบังคับ วิชาเลือก วิทยานิพนธ และวิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา โดยในรายวิชาบังคับมี
ท้ังหมด 12 วิชา มหาบัณฑิตเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดจํานวน 9 วิชา ซ่ึงวิชาบังคับท่ี
มหาบัณฑิตเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดดังนี้ วิชา 
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร( X = 4.70 , S.D.= 0.52)  วิชา 462 403 
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร  ( X = 4.66 , S.D.= 0.51) วิชา 462 401 พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร ( X = 
4.64 , S.D.= 0.54)  วิชา 462 412 การนิเทศการสอน ( X = 4.64 , S.D.= 0.54) วิชา 467 391 พ้ืนฐานทาง
สังคมเพ่ือการศึกษา ( X = 4.62 , S.D.= 0.56)  วิชา 464 451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา ( X = 4.62 , 
S.D.= 0.62)  วิชา 462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน ( 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)  สวนวิชาบังคับท่ีมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก เรียงตามลําดับจาก
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก วิชา 463 461 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษา ( X = 4.25 , S.D.= 0.80)  วิชา  
464 411 พ้ืนฐานทางปรัชญาทางการศึกษา ( X = 4.12 , S.D.= 0.82)  และวิชา 461 401 หลักการบริหาร
การศึกษา ( X = 4.05 , S.D.= 0.90)  สําหรับวิชาเลือกมี 3 วิชา พบวา มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นวา
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 2 วิชา เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุด 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
เหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.30 , S.D.= 0.75)  นอกจากนี้ ในรายวิชาวิทยานิพนธ มี 1 วิชา คือ 
วิชา 462 430 วิทยานิพนธ  มหาบัณฑิตเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด ( 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 จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร ผูสอน และนักศึกษา มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรมีการปรับปรุงรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาบางรายวิชา และตัด
บางรายวิชา รวมท้ังบูรณาการบางรายวิชาเขาดวยกันเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการศึกษาและ
การศึกษาไทยรวมท้ังเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 แตท้ังนี้ควรมี
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จุดมุงหมายใหผูเรียนยังคงตองมีความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรและการนิเทศ  ท้ังนี้
จากการสอบถาม และสัมภาษณ มหาบัณฑิตอยางไมเปนทางการ พบวา ควรมีการปรับปรุงรายวิชา
ในหลักสูตร เนื่องจากมีบางรายวิชาท่ีมีเนื้อหาใกลเคียงกัน และรายละเอียดของเนื้อหามีความ          
ทับซอนกันบาง เชน วิชาพ้ืนฐานทางจิตวิทยาการศึกษา พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา และพ้ืนฐาน
ทางสังคมเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงท้ัง 3วิชานี้ เนนพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการสอน
และการนิเทศ  ดังนั้นควรมีการบูรณาการ ท้ัง 3 รายวิชา ใหเปนวิชาเดียวกันคือ วิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา  สําหรับวิชาปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และวิชาปฏิบัติการนิเทศการสอน 2 
รายวิชานี้ ควรปรับบูรณาการเปน 1 รายวิชาคือ วิชาฝกปฏิบัติทางดานหลักสูตรและการนิเทศ 
นอกจากนี้ในวิชาหลักการบริหารการศึกษา และวิชาทฤษฎีหลักสูตร ควรปรับบูรณาการเปน 1 
รายวิชาเชนกันคือ วิชาหลักการและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร และควรเพ่ิมรายวิชาเลือกเกี่ยวกับ   
กลยุทธการบริหารจัดการหลักสูตร  

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร และผูสอน มีความคิดเห็น
ท่ีสอดคลองกันเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร และโครงสรางของหลักสูตร โดยเห็นวา 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีวัตถุประสงคเหมาะสมท้ัง 4 
ขอ กลาวคือ เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
และการนิเทศ  เพ่ือเตรียมบุคลากรท่ีจะเปนศึกษานิเทศก  นักพัฒนาหลักสูตร ผูบริหารฝายวิชาการ
ของสถานศึกษาและอาจารยผูสอน เพ่ือสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและการพัฒนา
หลักสูตร โดยการศึกษาคนควาและวิจัย และเพ่ือพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแกผูเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ  และเม่ือพิจารณาโครงสรางของหลักสูตร พบวาโดยภาพรวมมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร แตอาจจะตองมีการปรับลดหนวยกิตในวิชาบังคับ และ
เพ่ิมหนวยกิตในวิชาเลือก ท้ังนี้ เ พ่ือใหนักศึกษาไดมีมุมมองท่ีหลากหลายเพ่ือการพัฒนา
ความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและการพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น  ดังนั้นจึงมีการพิจารณาปรับปรุง
รายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ดังตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี  8   ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เกี่ยวกับรายวิชาท่ีปรับปรุงในหลักสูตรศึกษาศาสตร       
        มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
 

ด้านบริบท                                                                                                                           

(รายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ) 

รายวิชาเดิม หน่วยกิต รายวิชาทีปรับปรุง หน่วยกิต 

หมวดวิชาพืนฐาน 

วิชาพืนฐานทางการศึกษา 

464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3 464 451 สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา 3 
463 461 พื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษา 2  

464 411 พื้นฐานทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา 
 

3 464 411 พื้นฐานทางปรัชญาทางการศึกษา 2 
467 391 พื้นฐานทางสังคมเพื่อการศึกษา 2 
464 460  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร 

3   

วิชาพืนฐานทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์  

  462 141 กลยุทธการบริหารจัดการการนิเทศ 2 
  462 142 ฝกปฏิบัติการดานการนิเทศ 3 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

วิชาบังคับเอก 

462 401 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 3 462 121 หลักการและทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร 

 
3 461 401 หลักการบริหารการศึกษา 2 

462 402 ทฤษฎีหลักสูตร 3 
462 403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 2 462 225  ฝกปฏิบัติทางดานหลักสูตรและการ

นิเทศ 
 

3 462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน  2 
462 411 การออกแบบการสอน 3 462 123 การออกแบบการสอน 3 
462 412 การนิเทศการสอน 3 462 122 การนิเทศการสอน 3 
  462 224 ระเบียบวิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตร

และการนิเทศ 
3 

วิชาเลือก 

462 429 การศึกษารายบุคคล 2 462 235 สัมมนาประเด็นและแนวโนมทาง
หลักสูตรและการนิเทศ   

2 

  462 121  หลักการและทฤษฎีการพัฒนา
หลักสูตร 

3 
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ตารางท่ี  8 (ตอ)    
ด้านบริบท                                                                                                                  

(รายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ) 
รายวิชาเดิม หน่วยกิต รายวิชาทีปรับปรุง หน่วยกิต 

วิชาเลือก (ต่อ) 

462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและ
การนิเทศ 

2 462 234 การศึกษาวิจัยดานหลักสูตรและ
การนิเทศ 

2 

462 414 ปญหาการนิเทศการสอน 2 462 233 กลยุทธการนิเทศ 2 
  462 232   กลยุทธการบริหารจัดการหลักสูตร (เพิ่ม) 

2 
  462 231 กระบวนทัศนทางหลักสูตรและการ

นิเทศ 
(เพิ่ม) 

2 
วิทยานิพนธ์ 

462 430 วิทยานิพนธ 12 462 251 วิทยานิพนธ 12 
วิชาภาษาต่างประเทศ 

466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

S 466 500 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

2 

รวมรายวิชาเดิม 48 รวมรายวิชาทีปรับปรุง 44 

 

 จากตารางท่ี  8  พบวา มีการปรับเปล่ียนรายวิชาและหนวยกิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร  
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ จําแนกเปนหมวดวิชาพ้ืนฐาน  หมวดวิชาเฉพาะดาน   
วิทยานิพนธ  และวิชาภาษาตางประเทศ จากเดิม จํานวน 48 หนวยกิต และปรับปรุงใหมเปน 39 
หนวยกิต  และ 44  หนวยกิตสําหรับนักศึกษาท่ีตองการใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก  ท้ังนี้ มี
รายละเอียดดังนี ้

หมวดวิชาพืนฐาน  

วิชาพืนฐานทางการศึกษา 

463 461 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษา  464 411 พ้ืนฐานทางปรัชญาทางการศึกษา และ                
467 391 พ้ืนฐานทางสังคมเพ่ือการศึกษา  ปรับปรุงเปน 464 411 พ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนา   

464 451 สถิตเิพ่ือการวิจัยทางการศึกษา  ควรมีการเรียนเหมือนเดิม    
464 460  วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ปรับปรุงช่ือวิชาเปน 462 224 ระเบียบ         
วิทยวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ  และกําหนดเปนรายวิชาบังคับเอก 
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 วิชาพืนฐานทางวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

 กําหนดขึ้นใหมเพ่ือใหนักศึกษาท่ีตองการใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก จํานวน 5  
หนวยกิตดังนี้ 
 462 141 กลยุทธการบริหารจัดการการนิเทศ 

462 142 ฝกปฏิบัติการดานการนิเทศ 
 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

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 การศึกษารายบุคคล  ปรับปรุงรหัสวิชาเปน 462 235 สัมมนาประเด็นและ
แนวโนมทางหลักสูตรและการนิเทศ 

462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ  ปรับปรุงรหัสวิชาเปน 462 234 
การศึกษางานวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศ 

462 414 ปญหาการนิเทศการสอน ปรับปรุงเปน 462 233  กลยุทธการนิเทศ  
นอกจากนี้ ยังพบวาในรายวิชาท่ีปรับปรุง มีการเพ่ิมรายวิชา 462 232  กลยุทธการบริหาร

จัดการหลักสูตร  และ 462 231  กระบวนทัศนทางหลักสูตรและการนิเทศ  
 
วิทยานิพนธ์ 

462 430 วิทยานิพนธ  ปรับปรุงรหัสวิชาเปน 462 251 วิทยานิพนธ 
วิชาภาษาต่างประเทศประจําสาขาวิชา 

466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ปรับปรุงช่ือวิชาเปน 466 
500ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
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ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะหขอมูลดานบริบท เกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอรายวิชา 

  
 จากตารางท่ี  9 พบวา ความคิดเห็นตอการพัฒนาหลักสูตรดานรายวิชา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X =4.14, S.D. = 0.60)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดดังนี้  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
ตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับทองถ่ินและระดับสากล ( X =4.03, S.D. = 0.79)  

จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นผูบริหารและผูสอน และการสนทนากลุม 
พบวา ควรมีการเพ่ิมเติมดานเวลาเรียน  ดานเนื้อหา และดานรายวิชาเรียนในหลักสูตร ดังนี้ 

ด้านเวลาเรียน   ผูบริหารและผูสอน เห็นวา ควรเพ่ิมเวลาเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานทาง
ปรัชญาทางการศึกษา และรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ เชนวิชาวิจัย การศึกษา
รายบุคคล  เนื่องจากเปนรายวิชาท่ีมีความสําคัญมากในทางปฏิบัติการวิจัย และในรายวิชาการศึกษา
รายบุคคล ผูสอนควรจดัเวลาใหนักศึกษาไดแลกเปล่ียนประสบการณเพ่ือเตรียมการทําวิทยานิพนธ 
และติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธทุก 2 สัปดาห และเม่ือจบการศึกษารายวิชา (Course 

ด้านบริบท 

(รายวิชา) 

X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. รายวิชาไดสงเสริมนักศึกษามีความสามารถในการวิจัยพัฒนา
หลักสูตรและการนิเทศ 

4.23 0.71 มาก 

2. รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตรและการนิเทศ 

4.21 0.67 มาก 

3. รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง 4.12 0.73 มาก 
4. รายวิชาชวยใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับ
ทองถิ่นและระดับสากล 

4.30 0.79 มาก 

5. รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ) 3.11 0.80 มาก 
รวม 4.14 0.60 มาก 
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work) แลว  ควรใหนักศึกษากําหนดแผนการทําวิทยานิพนธ เพ่ือปองกันปญหาการท้ิงชวงเวลาการ
ทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 

ด้านเนือหา  ผูบริหารและผูสอน เห็นวาควรเพ่ิมเนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีการศึกษาของไทย และ
ประวัติการศึกษาไทย โดยบูรณาการในรายวิชาพ้ืนฐานการศึกษาเพ่ีอการพัฒนา หรือพ้ืนฐานการ
พัฒนาหลักสูตร และแตละรายวิชาไมควรเนนเนื้อหาเชิงทฤษฎีมากเกินไป ควรศึกษาจากสภาพจริง 
งานวิจัยควบคูกับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

ด้านรายวิชาเรียนในหลักสูตร  ผูบริหารและผูสอน เห็นวา ควรเพ่ิมรายวิชาเทคนิคและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู  การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี หรือการใชส่ือและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน  และการพัฒนาหลักสูตร  และเปดวิชาเลือกเพ่ิมขึ้นโดยเปนรายวิชาท่ีเกี่ยวกับ
หลักสูตร การสอน หรือการนิเทศท่ีระบุเฉพาะเรื่อง หรือระดับช้ันเรียน และควรมีรายวิชาเลือก
เกี่ยวกับการพูดเพ่ือพัฒนาทักษะทางดานหลักสูตรและการนิเทศ ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาใหมีทักษะการพูดเพ่ือสามารถนําวิชาท่ีเรยีนท้ังหมดไปใชไดอยางมีคุณภาพ และควรเพ่ิม
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษใหมากขึ้น  

สําหรับมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ มีขอคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร/รายวิชา และ
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1.  การจัดโครงสรางของหลักสูตร และโครงสรางรายวิชามีความเหมาะสมและสอดคลอง
กัน รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตรสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ความเช่ียวชาญ และความชํานาญดาน
การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศเปนอยางด ี

2.  ดานความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ควรมีการปรับปรุงในบางรายวิชา เชน การนิเทศ 
ควรเนนการฝกปฏิบัติมากกวาการเรียนทฤษฎีท่ีจํากัดเฉพาะในหองเรียน ควรจะเนนการฝก
ปฏิบัติการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง และในรายวิชาปรัชญาทางการศึกษา เนื้อหาวิชาเนนทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของกับการจํา แตไมสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรได ท้ังนี้ในสวนของ
รายวิชาท่ีมีความเหมาะสมมาก คือ รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา เนื่องจากไดฝกปฏิบัติในการทํา
วิจัยซ่ึงสามารถนําไปสูการทําวิทยานิพนธได 
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ตอนที 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนําเข้า  
 

ตารางท่ี   10   ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยนําเขา เกี่ยวกับส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู 

 จากตารางท่ี  10  พบวา ความคิดเห็นตอการพัฒนาหลักสูตรดานส่ือท่ีใชในการจัดการ
เรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.56)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากจํานวน 9 ขอ และระดับปานกลางจํานวน 1 ขอ เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ีย
สูงสุดดังนี้ อาจารยใหคําแนะนําปรึกษาในการปรับพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม ( X = 4.41, 
S.D. = 0.71)  รองลงมา ในชวงระยะเวลาการศึกษาไดมีการแสวงความรูในการพัฒนาตนเอง ( X = 
4.20, S.D. = 0.72)   มีการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ ( X = 4.17, S.D. 
= 0.74)   มีการจัดการดานเวลาในช่ัวโมงเรียน โดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชวงเวลาใน
การเรียนรู ( X = 4.12, S.D. = 0.76)  มีแหลงสืบคนแสวงหาความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหา
ความรู ( X = 3.97, S.D. = 0.75)   มีทรัพยากรการเรียนรูท่ีเอ้ือและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับ
ความตองการในการพัฒนาการเรียนรู  ( X =3.86, S.D. = 0.72)  ความสะดวกในการเลือกใช

ด้านปัจจัยนําเข้า   

(สือทีใช้ในการจัดการเรียนรู)้ 

X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. มีทรัพยากรการเรียนรูท่ีเอื้อและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการ
ในการพัฒนาการเรียนรู 

3.86 0.72 มาก 

2. มีแหลงสืบคนแสวงหาความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหาความรู 3.97 0.75 มาก 

3. สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 3.77 0.84 มาก 
4. อาจารยใหคําแนะนําปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม 4.41 0.71 มาก 
5.  มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาความรูและกระบวนการคิด 

3.73 0.82 มาก 

6. มีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ 4.17 0.74 มาก 
7. ในชวงระยะเวลาการศึกษา ไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง 4.20 0.72 มาก 
8. มีการจัดการดานเวลาในช่ัวโมงเรียน โดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลา
ของชวงเวลาในการเรียนรู 

4.12 0.76 มาก 

9. ความสะดวกในการเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามา
ประกอบการเรียนรูในหองเรียน 

3.83 0.75 มาก 

10. มีหนวยงาน องคกรจากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครือ่งมือ 
เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนรู 

3.49 .84 ปานกลาง 

รวม 3.95 0.56 มาก 
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน ( X = 3.83, S.D. = 0.75) สภาพ
หองเรียนมีส่ือและวัสดุท่ีเอ้ือตอการจดัการเรียนรูท่ีหลากหลาย ( X = 3.77, S.D. = 0.84)  มีบุคลากร
ภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพ่ือพัฒนาความรูและกระบวนการ
คิด ( X = 3.73, S.D. = 0.82)   และมีหนวยงานองคกรจากภายนอกใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ 
เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนรู ( X = 3.49, S.D. = 0.84) 
 จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นผูบริหารและผูสอน มหาบัณฑิต และนักศึกษา 
และจากการสนทนากลุม พบวา ควรเพ่ิมจํานวนอาจารยผูสอนประจําสาขาใหเพียงพอ สําหรับการ
สอนและการดูแลการทําวิทยานิพนธ เนื่องจากมีนักศึกษาจํานวนมากท้ังในระดับปริญญาเอก และ
ปริญญาโท ทําใหอาจารยผูสอนตองแบงเวลาไปดูแลนักศึกษาปริญญาเอก 
 ในดานส่ือ และอุปกรณการเรียนการสอน สวนใหญเห็นวายังไมสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน ท้ังนี้อุปกรณการเรียนสวนใหญยังไมทันสมัย  เม่ือมีปญหาผูเรียนตองแกไขเอง 
ซ่ึงควรมีการใหความรูนักศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณท่ีมีอยูในหองเรียน เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาได
ถูกตองและรวดเร็ว 
 ในดานการยืมคืนวิทยานิพนธ ควรมีระบบการยืมคืนท่ีดีกวานี้ ท้ังนี้นักศึกษาสวนใหญเรียน
ในวันเสารและอาทิตย ดังนั้นควรมีการใหบริการในวันเสารและอาทิตยดวย 
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ตอนที 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ  
 

ตารางท่ี   11   ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 

  
จากตารางท่ี 11  พบวา ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาหลักสูตรดานการจัดการเรียนรู โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุก
ขอ เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดดังนี้  นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน(Interactive Communication) ( X = 4.40, S.D. = 0.83)  รองลงมา นักศึกษาไดรับ
การตอบสนองจากอาจารยเม่ือตองการไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษ( X = 4.38, S.D. = 0.83) 
สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน ( X = 4.34, S.D. = 0.77)  สาขา
หลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการเรียนรู) ท่ีดีเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูใน
ประเด็นท่ีสําคัญ ท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคล ( X = 4.33, S.D. = 0.84)นักศึกษาไดรับการกระตุน
ใหกลาซักถามเพ่ือพัฒนาความรู  ( X = 4.24, S.D. = 0.78)  ในช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับ
ปฏิสัมพันธอยางมาก ( X = 4.22, S.D. = 0.78)  ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุมสาขาวิชา

ด้านกระบวนการ 

(การจัดการเรียนรู)้ 

X  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 

1. สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน 4.34 0.77 มาก 

2. สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการเรียนรู) ท่ีดี
เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นท่ีสําคัญ ท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคล 

4.33 0.84 มาก 

3. นักศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจดัการเรียนรู 3.92 0.90 มาก 
4. นักศึกษาไดรวมวางแผนและจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 3.82 0.89 มาก 
5. ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 4.09 0.79 มาก 
6. มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศท่ีเนนการนําทรัพยากร
ทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร 

3.93 0.91 มาก 

7. นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเม่ือตองการไดรับความชวยเหลือ
เปนพิเศษ 

4.38 0.83 มาก 

8. นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรู 4.24 0.78 มาก 
9. นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน
(Interactive Communication) 

4.40 0.83 มาก 

10. ในช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับปฏิสัมพันธอยางมาก 4.22 0.79 มาก 
รวม 4.17 0.66 มาก 
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หลักสูตรและการนิเทศ ( X = 4.09, S.D. = 0.79)  มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการ
นิเทศท่ีเนนการนําทรัพยากรทองถ่ินมาพัฒนาหลักสูตร ( 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
นักศึกษา เห็นวา ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการนําเหตุการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงดาน
วิชาการในปจจุบันเชน การเปล่ียนแปลงดานหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา  นโยบายของรัฐมาให
นักศึกษาไดศึกษา  วิเคราะหจะไดทันกับเหตุการณ สอดคลองกับงานท่ีปฏิบัต ิ
 
ตารางท่ี   12   ผลการวิเคราะหขอมูลดานกระบวนการ เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการ           
                      จัดการเรียนรู 

ด้านกระบวนการ  

(การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู)้ X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาท่ีบรรลุจุดประสงคการเรียนรู
เปนปรนัย  ตรวจสอบได 4.03 0.78 มาก 

2. นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู  และปรับแผนการ
จัดการเรียนรู 

3.88 0.72 มาก 

3. การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น 4.14 0.80 มาก 
4. มีตัวบงช้ีชัดเจนของเกณฑคุณภาพท่ีพึงประสงคท่ีมีประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนรู 4.11 0.70 มาก 

5. การประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย  คณะอาจารย  และ
นักศึกษา) 4.09 0.81 มาก 

รวม 4.05 0.67 มาก 

  
  จากตารางท่ี 12 พบวา ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาหลักสูตรดานการวัดและการ

ประเมินผลการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ  พบวา อยูในระดับมากทุกขอ  เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดดังนี้ การประเมิน
กระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น ( X  = 4.14, S.D. = 0.80) รองลงมาการมีตัว
บงช้ีท่ีชัดเจนของเกณฑคุณภาพท่ีพึงประสงคท่ีมีผลในการจัดการเรียนรู ( X  = 4.11, S.D. = 0.70) 
การประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารยและคณะ  อาจารยและนักศึกษา ) ( X = 4.09,           
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S.D. = 0.81) มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาท่ีบรรลุจุดประสงคการเรียนรู เปนปรนัย
ตรวจสอบได ( X = 4.03,  S.D. = 0.78) และนักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู และ
ปรับแผนการจัดการเรียนรู  ( X = 3.88, S.D. = 0.72)  
 ข้อคิดเห็นเพิมเติม 
 จากการสัมภาษณ และการสนทนากลุม พบวา  การจัดการเรียนของสาขาวิชา มีการเรียน
ภาคทฤษฎี และฝกปฏิบัติงาน หรือการทําโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรและการนิเทศ โดยฝกงานท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง โดยเนนการ
เพ่ิมพูนทักษะทางดานหลักสูตรและการนิเทศ และไดแลกเปล่ียนเรียนรู  ประสบการณกับ
ผูปฏิบัติงานในระดับนโยบาย ทําใหมีโอกาสเขารวมกิจกรรม และฝกปฏิบัติงานในการ
ประชุมสัมมนาท่ีแตละหนวยงานจัด  นอกจากนี้ยังมีการฝกปฏิบัติในช้ันเรียน มีการฝกการจัดทํา
โครงการประชุมสัมมนาในรายวิชาฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร และฝกปฏิบัติการนิเทศการสอน  
ฝกการทําวิจัย และการสังเคราะหการวิจัย มีการสังเกตการณสอนและการนิเทศ ฝกปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินหลักสูตร  มีการเชิญวิทยากรท่ีมีความรูและ
ประสบการณ และมหาบัณฑิตท่ีเปนรุนพ่ีมาชวยใหประสบการณ 
 ผลการสัมภาษณมหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ให
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวา ควรมีการนําเหตุการณท่ีมีการเปล่ียนแปลงดาน
วิชาการในปจจุบัน เชน การเปล่ียนแปลงดานหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษา นโยบายของรัฐมาให
นักศึกษาไดศึกษา วิเคราะห จะไดทันกับเหตุการณสอดคลองกับงานท่ีปฏิบัติ   ในสวนของการ
บริหารหลักสูตร พบวา สาขาวิชาไดมีนโยบายเนนการจัดการเรียนจากการฝกปฏิบัติ (Practicum) มี
การศึกษาดูงานเพ่ือนําประสบการณมาประยุกตใชในการพัฒนางานดานหลักสูตรและการสอน 
และสาขาวิชามีระบบการติดตามการทําวิทยานิพนธโดยอาจารยท่ีปรึกษาและประธานสาขาวิชา
อยางตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาเกือบรอยเปอรเซ็นต 
 สําหรับการวัดและประเมินผล นอกจากการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชา
ท่ีครอบคลุมความรู คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการปฏิบัติงานแลว  การประเมินผลยัง
ครอบคลุมถึงการประเมินภาระงาน ช้ินงานท่ีมอบหมายใหปฏิบัติ และนําขอเสนอแนะและ
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ขอคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ซ่ึงมหาบัณฑิต
สวนใหญเสนอแนะวา การวัดและประเมินผลควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล การวัดผล
ควรตองมีความเท่ียงตรง และท่ีสําคัญตองใหนักศึกษามีสวนรวมในการวัดและประเมินผล 
 นอกจากนี้ ในดานการบริหารจัดการหลักสูตร มีประธานสาขาดูแล และบริหารจัดการ
หลักสูตร โดยหมุนเวียนการปฏิบัติงานจากคณาจารยในสาขาวิชาปละ 1 คน มีการประชุมสาขาวิชา
เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานของสาขาวิชา แสวงหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
จัดระบบขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ อํานวยความสะดวกแกนักศึกษาในดานตางๆ  มีระบบการ
ติดตามนักศึกษาเพ่ือการทําวิทยานิพนธ หลังจากจบการศึกษารายวิชา (Course work) แลว   
 
ตอนที 5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต   
 

ตารางท่ี  13  ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลผลิต  

ด้านผลผลิต  X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. มีความรูความเขาใจ และเช่ียวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ 4.69 0.76 มากท่ีสุด 
2. สามารถปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก หรือนักพัฒนาหลักสูตร หรือฝาย
วิชาการของสถานศึกษาหรือผูสอน 4.65 0.83 มากท่ีสุด 

3. สามารถศึกษาคนควาวิจัยดานการศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ 4.45 0.73 มาก 
4. มีคุณธรรมในวิชาชีพ 4.54 0.92 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.68 มากทีสุด 

  
 จากตารางท่ี 13 พบวา ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาหลักสูตรดานผลผลิตโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.58, S.D = 0.68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดดังนี้  การมีความรูความเขาใจ และ
เช่ียวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ ( X  = 4.69, S.D = 0.76) รองลงมา  การมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก หรือนักพัฒนาหลักสูตร หรือฝายวิชาการของสถานศึกษาหรือ
ผูสอน ( 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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 สําหรับขอคิดเห็นเพ่ิมเติมของมหาบัณฑิต  พบวา สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศมี
แนวปฏิบัติใหทําวิทยานิพนธ โดยพัฒนางานวิจัยจากการทํางานในสถานศึกษา โดยเนนการ
แกปญหาหรือพัฒนางาน ทําใหไดรับประโยชนจากการทําวิทยานิพนธโดยสามารถคนควาวิจัย 
พัฒนางานดานหลักสูตรและการนิเทศได  ความรูความเขาใจทางดานหลักสูตรและการนิเทศ 
รวมท้ังการวิจัย และการสอน สามารถนําไปพัฒนาเปนผลงานวิชาการ และสามารถแนะนําเพ่ือน
รวมงานเพ่ือพัฒนาผลงานวิชาการได   
 นอกจากนี้ ผูใชบัณฑิตใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวา มหาบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานเปน
ศึกษานิเทศกท่ีนําการเปล่ียนแปลง เนนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรประเภทตางๆ ท้ังหลักสูตร
ฝกอบรม หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับทองถ่ิน และสามารถนําเทคนิควิธีสอนใหมๆไปใช
ในการจัดการเรียนรู ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและรวมมือกันเรียนรู  และท่ีสําคัญคือมีคุณธรรมใน
วิชาชีพ แมวาสังคมการศึกษาปจจุบันมีการศึกษาพาณิชยเขามาเกี่ยวของ แตมหาบัณฑิตสวนใหญมี
ความเปนมืออาชีพท่ีมีคุณธรรม 
 

ตอนที 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลกระทบ   
 
 

ตารางท่ี  14  ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกบัการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับ 
      ไปใชในการปฏิบัติงาน 

  

ด้านผลกระทบ  

(การนําความรู้และประสบการณ์ทีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน) 

X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ 4.00 0.77 มาก 

2. ความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและ
การนิเทศ 

3.97 0.82 มาก 

3. นักศึกษานําความรูท่ีไดในระหวางเรียนไปปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง 4.16 0.79 มาก 
4. ประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนาความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

4.20 0.84 มาก 

รวม 4.08 0.70 มาก 
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จากตารางท่ี  14  พบวา ความคิดเห็นตอการพัฒนาหลักสูตรดานการนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.70)   
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดดังนี้ ประสบการณ
การทําวิทยานิพนธชวยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน ( X = 4.20, S.D. = 0.84) รองลงมา 
นักศึกษานําความรูท่ีไดในระหวางเรียนไปปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง ( X = 4.16, S.D. = 0.79) และ
มีความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการนิเทศ ( X = 3.97, S.D. = 
0.82)  
 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน
(มหาบัณฑิต)  สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ  และประโยชนท่ีไดจาก
การศึกษา ดังตาราง 15-17 
 

ตารางท่ี  15  ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียน (มหาบัณฑิต) 

  
จากตารางท่ี  15  พบวา ความคิดเห็นตอการพัฒนาหลักสูตรดานการพัฒนาผูเรียน

(มหาบัณฑิต) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.17, S.D. = 0.65)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 
อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ จากคาเฉล่ียสูงสุดดังนี้  การนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการ
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, 

ด้านผลกระทบ  

(การพัฒนาผู ้เรียน(มหาบัณฑิต)) 

X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. นําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 4.39 0.73 มาก 

2. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม (Collaboration and 
Interpersonal Skills) 

4.25 0.68 มาก 

3. มีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการ 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 

รวม 4.17 0.65 มาก 
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S.D. = 0.85)  มีการพัฒนาทักษะการส่ือสาร (Effective Communication) ( X = 3.99, S.D. = 0.74) 
และเปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี ( X = 3.83, S.D. = 0.82)    
 

ตารางท่ี  16   ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกับสมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน   
                      และการนิเทศ  

ด้านผลกระทบ 

(สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ) 

X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

ลําดับที 

1. ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3.88 0.69 มาก 14 
2. ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน 3.89 0.85 มาก 13 
3. ความรอบรูอยางลึกซึ้งในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 3.77 0.85 มาก 15 
4. เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

4.59 0.63 
 

มากท่ีสุด 1 
5. สามารถนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปเผยแพรตอ
บุคคลอื่น 4.05 0.83 

 

มาก 6 
6. ความสามารถในการประเมินความตองการ ความจําเปนใน
ฐานะนักพัฒนาหลักสูตร 3.97 0.73 

 

มาก 9 
7. ความสามารถในการเลือกสาระในการจัดการเรียนรู 4.15 0.63 มาก 3 
8. ความสามารถในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู 4.19 0.66 มาก 2 
9. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสนองตอความตองการ
จําเปนของผูเรียน 4.08 0.70 

 

มาก 5 
10. สามารถจัดการเรียนรูท่ีนาเช่ือถือไดวามีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 4.01 0.68 

 

มาก 8 
11. มีความกระจางชัดในหลักวิชาการประเมิน 3.96 0.72 มาก 10 
12. ในการประเมินผูเรียน มีการระบุคุณภาพพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค 

4.14 0.73 
 

มาก 4 
13. ในการประเมินกระทําในรูปแบบของคณะทํางาน (ครู/เพื่อน
ครู/นักเรียน) 4.03 0.80 

 

มาก 7 
14. จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู (Learning Style) 
ตามแนวคิดพหุปญญา 3.96 0.77 มาก 10 

15. มีทักษะ (Know how) การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 3.90 0.68 มาก 12 
รวมเฉลีย 4.04 0.56 มาก 
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 จากตารางท่ี  16 พบวา ความคิดเห็นของมหาบัณฑิตตอสมรรถนะในดานหลักสูตร การ
สอน และการนิเทศโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.56)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มหาบัณฑิตมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดในประเด็นเรื่อง การเปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม( X = 4.59, S.D. = 0.63)   สวนประเด็นอ่ืนๆ
พบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดดังนี้  ความสามารถในการ
กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ( X = 4.19, S.D. = 0.66) ความสามารถในการเลือกสาระในการ
จัดการเรียนรู ( X = 4.15, S.D. = 0.63) ในการประเมินผูเรียน มีการระบุคุณภาพพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ( X = 4.14, S.D. = 0.73) สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสนองตอความตองการ
จําเปนของผูเรียน ( X = 4.08, S.D. = 0.70) สามารถนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปเผยแพร
ตอบุคคลอ่ืน ( X = 4.05, S.D. = 0.83) ในการประเมินกระทําในรูปแบบของคณะทํางาน (ครู/เพ่ือน
ครู/นักเรียน) ( X = 4.03, S.D. = 0.80) สามารถจัดการเรียนรูท่ีนาเช่ือถือไดวามีคุณภาพและมี
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
ลึกซ้ึงในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ( X = 3.77, S.D. = 0.85)  
 

ตารางท่ี   17   ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลกระทบ เกี่ยวกับประโยชนท่ีไดจากการศึกษา 
 

ด้านผลกระทบ 

(ประโยชน์ทีได้จากการศึกษา) 
X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

ลําดับ

ที 

1. การนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน / การสอน 4.77 0.44 มากท่ีสุด 2 
2. สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอื่นได 4.64 0.59 มากท่ีสุด 4 
3. มีภาวะผูนําทางวิชาการ 4.55 0.60 มากท่ีสุด 5 
4. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.77 0.44 มากท่ีสุด 2 
5. มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา 4.91 0.29 มากท่ีสุด 1 

รวมเฉลีย 4.72 0.47 มากทีสุด 
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จากตารางท่ี  17  พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชนท่ีไดจากการศึกษาในสาขาหลักสูตร
และการนิเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.72, S.D. = 0.47)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ทุกประเด็นมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดดังนี้  มีความ
ภาคภูมิใจในสาขาวิชา ( X = 4.91, S.D. = 0.29)  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน / การสอน มีคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็น
เทากัน ( X = 4.77, S.D. = 0.44)  และ( X = 4.77, S.D. = 0.44) ตามลําดับ  สามารถนําความรูไป
ถายทอดและขยายผลใหผูอ่ืนได ( X = 4.64, S.D. = 0.59) และมีภาวะผูนําทางวิชาการ ( X = 4.55, 
S.D. = 0.60)  

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นของมหาบัณฑิตและนักศึกษา มี
ความคิดเห็นวาเปนสาขาวิชาท่ีมีประโยชนตอบุคคล  และตอการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อบุคคล   มหาบัณฑิต และนักศึกษา เห็นวา เปนสาขาวิชาท่ีมีประโยชนตอท้ัง
ผูบริหารและคร ูรวมท้ังมหาบัณฑิตและนักศึกษา มีความภาคภูมิใจในสาขาหลักสูตรและการนิเทศ         
ท่ีเรียน  คณาจารยใหความรู ความเมตตา  ดังท่ีมหาบัณฑิตกลาววา  

“ขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีไดใหความรู  ความรัก  ความใสใจในทุกๆ วินาที”  
 

“ความเอ้ืออาทร การชวยเหลือกัน  ความเปนพ่ีเปนนอง ของท้ังระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
และนักศึกษากับนักศึกษา”  

 

“เปนสาขาวิชาท่ีนอกจากไดความรูแลวยังไดความรัก” 
 

 “รูสึกภาคภูมิใจมากท่ีจบจากสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ม.ศิลปากร คณาจารยทุก
ทาน ใหความรู ความเมตตา สามารถนําความรูไปพัฒนาตนและพัฒนางานในวิชาชีพไดมาก ๆ”   

 

“อาจารยทุกทานมีความรู  ความสามารถถายทอดวิชาความรูไดอยางยอดเยี่ยม” “ความ
เขมขนของการเรียนการสอน และการทําวิทยานิพนธท่ีเปนมาตรฐานทําใหภาคภูมิใจท่ีจบจาก
ศิลปากร”  

 นอกจากนี้ยังเห็นวา เปนหลักสูตรท่ีมีความสมบูรณทางวิชาการท่ีผูเรียนสามารถเปน
มหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได    
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ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน/พัฒนางาน  มหาบัณฑิต และนักศึกษา เห็นวา เปนสาขาวิชาท่ี
สอดคลองและเหมาะสมมากท่ีสุด ในการนําความรูท่ีไดรับนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได
อยางดีและมากท่ีสุด เสนอใหเปดสอนตอไปเพราะหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกมีคุณภาพ
มาก สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานในดานการสอนและการบริหารได ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีทําให
ผูเรียนมี พ้ืนความรูกวางสามารถนําไปประยุกตใชและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดจริง  มี
ความม่ันใจในการทํางาน  และสามารถทําผลงานทางวิชาการไดอยางม่ันใจ  หลักสูตรท่ีเรียน
สามารถนําไปพัฒนางาน และใหความชวยเหลือเพ่ือนรวมงานในดานวิชาการได  

จากการสัมภาษณและสนทนากลุม พบวา การสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ทําใหมีความม่ันใจในการปฏิบัติงาน และสามารถนําความรูและประสบการณไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางดี ดังท่ีมหาบัณฑิตคนหนึ่งใหขอมูลวา 

 

“สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ในการทํางานเปนไดท้ังนักวิชาการ  นักพัฒนา
หลักสูตร ผูนิเทศ  ผูสอน  ตอนแรกคิดวาความรูท่ีมีจะสูเพ่ือนรวมงานไดหรือไม แตเม่ือทํางานแลว
สูเขาไดแนนอน”  

 

นอกจากนี้ สาขาวิชายังจัดใหมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน 
และการนิเทศทุกๆป ทําใหมีความรูและประสบการณในวิทยาการใหมๆ และไดนําเผยแพร ขยาย
ผลกับเพ่ือนรวมงาน และเปนผูนํา หรือรวมปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรและการนิเทศ โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคตะวันตก มีศึกษานิเทศก ผูสอน ผูบริหารท่ีสําเร็จการศึกษาจํานวนมากจากสาขาวิชาไป
เปนผูนําและกําลังสําคัญในวงการศึกษา และผลจากความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิตดังกลาว ไดสงผลใหมีผูสนใจมาศึกษาตอเปนจํานวนมากทุกป อยางตอเนื่อง 

ในสวนของผูใชบัณฑิต ใหขอคิดเห็นวามหาบัณฑิตท่ีจบจากสาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปฏิบัติงานไดดีมีคุณภาพ และสามารถสรางสรรคงานได และ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีความรับผิดชอบในหนาท่ีและมีนวัตกรรมในการทํางาน 



บทที  5 

สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีวัตถุประสงคการวิจัย   1) เพ่ือประเมินบริบทของหลักสูตร
ในดานวัตถุประสงค  โครงสรางของหลักสูตร และรายวิชา  2) เพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของ
หลักสูตรในดานส่ือท่ีใชในการจัดการเรียนรู  สภาพหองเรียน  จํานวนอาจารย  และส่ิงอํานวยความ
สะดวก  3) เพ่ือประเมินกระบวนการของหลักสูตรในดานการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู  การฝกปฏิบัติการ การบริหารจัดการหลักสูตร และ กระบวนการทําวิทยานิพนธ  
4) เพ่ือประเมินผลผลิตของหลักสูตรในดานความรูความเขาใจ  ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร  การออกแบบการสอน และการนิเทศ  ความสามารถในการวิจัย  และการมีคุณธรรม และ
5) เพ่ือประเมินผลกระทบของหลักสูตร ในดานความสามารถในการประยุกตใชเพ่ือการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาวิชาชีพ  ความเปนผูนํา  สมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศ  โดยผูวิจัยใช
รูปแบบการประเมิน CIPPI  Model  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  ผูบริหาร อาจารย
ผูสอนในรายวิชา จํานวน 15 คน นักศึกษาปจจุบัน จํานวน   110  คน มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
จํานวน   95  คน และผูใชบัณฑิต จํานวน 15 คน รวมจํานวนท้ังส้ิน  235  คน เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณ  แบบสอบถาม และประเด็นสนทนากลุมท่ีเปนความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   การวิเคราะหขอมูลใช
สถิติรอยละ (%)   คาเฉล่ีย  ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis)   
สรุปผลการวิจัย 
 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ          
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี ้ ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.  ดานบริบทหลักสูตร พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม และโครงสราง
หลักสูตรมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร สวนรายวิชาตางๆ มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และเห็นวาควรมีการปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รายวิชาท่ี
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มีความเหมาะสมมาก คือรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา และเห็นวา รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามี
ความสามารถในการพัฒนาและการวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ   มีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง   
มีพัฒนาทางเชาวนอารมณ(EQ) ทําใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับ
ทองถ่ินและระดับสากล  ควรเพ่ิมเวลาเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธ เทคนิคและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู  การใชส่ือและเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอน  และการพัฒนา
หลักสูตร  และเปดวิชาเลือกเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับหลักสูตร การสอน หรือการนิเทศท่ีระบุเฉพาะเรื่อง 
หรือระดับช้ันเรียน  การจัดโครงสรางของหลักสูตร และโครงสรางรายวิชามีความเหมาะสมและ
สอดคลองกันควรมีการปรับปรุงใหเนนการฝกปฏิบัติ และใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน
การพัฒนาหลักสูตรได  
 2.  ดานปจจัยนําเขา  พบวา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  มีแหลงสืบคน
แสวงหาความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหาความรู    มีทรัพยากรการเรียนรูท่ีเอ้ือและสนับสนุน
ผูเรียนและตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรู         มีความสะดวกในการเลือกใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน    สภาพหองเรียนมีส่ือและวัสดุ
ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมใน
ระบบการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและกระบวนการคิด   และมีหนวยงานองคกรจากภายนอกใหการ
สนับสนุนในการจัดการเรียนรู ควรเพ่ิมจํานวนอาจารยผูสอนประจําสาขาใหเพียงพอสําหรับการ
สอนและการดูแลการทําวิทยานิพนธ  ควรพัฒนาระบบการยืมคืนวิทยานิพนธ และควรมีการขยาย
เวลาการใหบริการยืมคืนในวันเสารและวันอาทิตย 
 3.  ดานกระบวนการ  พบวา การจัดการเรียนรู  โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  
โดยมีความคิดเห็นวา นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียนไดรับ
คําแนะนําและความชวยเหลือจากอาจารย สาขาวิชามีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน มีการจัดการ
เรียนรูท่ีดีเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นท่ีสําคัญ ท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคลไดรับการ
กระตุนใหกลาซักถามเพ่ือพัฒนาความรู  ในช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามีปฏิสัมพันธ มีการ
ปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศท่ีเนนการนําทรัพยากรทองถ่ินมาพัฒนาหลักสูตร   
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู    ดานการวัดและการประเมินผล
การจัดการเรียนรู  พบวา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  โดยมีความคิดเห็นวา การ
ประเมินกระบวนการเรียนรูมีตัวบงช้ีท่ีชัดเจนในการประเมิน  มีการประเมินความกาวหนาและ
พัฒนาการ นักศึกษามีสวนรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรูและปรับแผนการจัดการเรียนรู 
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รวมท้ังมีการประเมินจากหนวยงานสถานศึกษาภายนอก โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติการ และการทํา
วิทยานิพนธ   
 4.  ดานผลผลิต โดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมากท่ีสุด  คือมีความรูความเขาใจและ
เช่ียวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ  มีความสามารถในการปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก นักพัฒนา
หลักสูตร ฝายวิชาการของสถานศึกษา ผูสอน  มีคุณธรรมในวิชาชีพ  มีความสามารถในการศึกษา
คนควาวิจัยดานการศึกษาหลักสูตรและการนิเทศ เปนผูนําการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร
ประเภทตางๆ ท้ังหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับทองถ่ิน และสามารถนํา
เทคนิควิธีสอนใหมๆไปใชในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและรวมมือกันเรียนรู  มี
คุณธรรมในวิชาชีพ มีความเปนมืออาชีพท่ีมีคุณธรรม 
 5.  ดานผลกระทบ  พบวาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  สามารถนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน ประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และวิชาชีพของตนเอง  การนําความรูท่ีไดในระหวางเรียนไป
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และมีความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตร
และการนิเทศ  ไปพัฒนาผูเรียน   มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม  สามารถในการ
วางแผนและการจัดการ  มีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชาการ  มีการพัฒนาทักษะการส่ือสาร และ
เปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม สวนประเด็นอ่ืนๆพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  และ
เกี่ยวกับประโยชนท่ีไดจากการศึกษา มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอ่ืนได   
อภิปรายผลการวิจัย 
 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ          
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้ผูวิจัยอภิปรายผลไดดังนี ้

1.  ดานบริบทหลักสูตร พบวารายวิชาตางๆ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และเห็นวา
ควรมีการปรับปรุงรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือก รายวิชาท่ีมีความเหมาะสมมาก 
คือรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา และเห็นวา รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการ
พัฒนาและการวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสาขาวิชาใหความสําคัญของ
การปรับรายละเอียดของรายวิชาโดยเฉพาะมีการปรับคําอธิอบายรายวิชาใหเหมาะกับสภาพการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษา และใหความสําคัญกับวิธีการแสวงหาความรู โดยสอดแทรกในทุก
รายวิชา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนวลฉวี  ประเสริฐสุข  และคณะ (2551: ข - ง) ทําการวิจัย
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เรื่อง  การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  มหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีพบวา โดยกลุมมหาบัณฑิตประเมินการสอนรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติเพ่ือการ
วิจัยอยูในระดับมากเปนอันดับแรก   โครงสรางหลักสูตรรายวิชาตางๆทําให มีทักษะกระบวนการ
คิดขั้นสูง   มีพัฒนาทางเชาวนอารมณ(EQ)  ทําใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ัง
ระดับทองถ่ินและระดับสากล ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  หลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ  มีการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรท่ีชัดเจนและเหมาะสม  มีการบริหารจัดการรายวิชาใน
หลักสูตรท่ีดี  สงผลใหการดําเนินงานดานหลักสูตรมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับหลักสูตรท่ี
พัฒนาขึ้นตอบสนองตอความตองการของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางครบถวน  
กลาวคือ  เนื้อหาครอบคลุมท้ังดานหลักสูตรและการสอน  การนิเทศ  กระบวนการวิจัย  การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ  ซ่ึงสอดคลองกับ 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 คุณารักษ (2543:38) ไดกลาวถึงใน
ทํานองเดียวกันวา แผน หรือแผนการเรียนรู(Plan  for Learning)   โครงการ หรือมวลประสบการณ 
ท่ีจัดขึ้นใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู  มีการออกแบบหลากหลาย แตมีองคประกอบหลักท่ีไมแตกตาง
กัน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต  นําความรูไปสูการปฏิบัติ
ในการเรียนรูดวยตนเอง และมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  และสอดคลองกับสุนีย  ภูพันธุ  
(2546 : 16) ท่ีกลาววาหลักสูตรเปนแนวทางท่ีจะสรางความเจริญเติบโตใหแกผูเรียน และเปนเครื่อง
ช้ีใหเห็นโฉมหนาของสังคมในอนาคตและสอดคลองกับผลการวิจัยของมาเรียม  นิลพันธุ และคณะ 
(2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวาผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตรใน
ภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี
คาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ วัตถุประสงคหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2545: บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การติดตามผลและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีพบวา   รายวิชาบังคับมีความเหมาะสมสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานได ทําใหมีความรูและทักษะในศาสตรของแตละสาขา คือ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศมีความรูและทักษะในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
การนิเทศ  ในสวนของผลจากการสัมภาษณและสอบถามความคิดเห็นผูบริหาร ผูสอน มหาบัณฑิต 
และนักศึกษา  มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรมีการปรับปรุงรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาบาง
รายวิชา และตัดบางรายวิชา รวมท้ังบูรณาการบางรายวิชาเขาดวยกันเพ่ือใหสอดคลองกับบริบท
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การศึกษาและการศึกษาไทยรวมท้ังเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 แต
ท้ังนี้ควรมีจุดมุงหมายใหผูเรียนยังคงตองมีความรูความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
นิเทศ  อีกท้ังยังสอดคลองกับผลการประเมินดานความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ควรมีการปรับปรุง
ในบางรายวิชา ซ่ึงควรเนนการฝกปฏิบัติมากกวาการเรียนทฤษฎี ควรจะเนนการฝกปฏิบัติการ
แกปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง และในรายวิชาปรัชญาทางการศึกษา เนื้อหาวิชาเนนทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ
จํา แตไมสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรได ท้ังนี้ในสวนของรายวิชาท่ีมีความ
เหมาะสมมาก คือ รายวิชาการวิจัยทางการศึกษา เนื่องจากไดฝกปฏิบัติในการทําวิจัยซ่ึงสามารถ
นําไปสูการทําวิทยานิพนธได ซ่ึงสอดคลองกับสงัด  อุทรานันท  (2532 : 211 – 212 ) ท่ีกลาววา  
จุดมุงหมายของหลักสูตรควรตั้งอยูบนรากฐานทางการศึกษาอยางถูกตอง ไดแก พ้ืนฐานทางปรัชญา 
จิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู และตองตั้งอยูบนรากฐานของความจริงและสามารถ
นําไปปฏิบัติได  และสอดคลองกับผลการวิจัย ของ นพดล โปงอาย (2549) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีพบวาหลักสูตรมีความชัดเจน ความสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
และการนําไปปฏิบัติไดจริงในชีวิตประจําวัน 
             2.  ดานปจจัยนําเขา พบวา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  มีแหลงสืบคนแสวงหา
ความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหาความรู มีทรัพยากรการเรียนรูท่ีเอ้ือและสนับสนุนผูเรียนและ
ตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรูมีความสะดวกในการเลือกใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน สภาพหองเรียนมีส่ือและวัสดุท่ีเอ้ือตอการ
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาความรูและกระบวนการคิด   และมีหนวยงานองคกรจากภายนอกใหการสนับสนุน
ในการจัดการเรียนรูอาจารยมีความรูและประสบการณในการสอนการวิจัย ดูแลเอาใจใส ติดตามใน
การทําวิทยานิพนธดีมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา สาขาวิชามีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาส่ือวัสดุ 
ทรัพยากรการเรียนรู หนังสือ เอแกสาร วารสาร งานวิจัยเพ่ือใหนักศึกษาไดคนควาท้ังส่ือส่ิงพิมพ 
และส่ือออนไลน (online) มีการปรับปรุงหองเรียนสะดวกตอการฝกปฎิบัติการและการทํางานกลุม   
เชิญผูรูผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูและสอบวิทยานิพนธอยางเปนระบบและตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ และคณะ (2545: บทคัดยอ) วิจัยเรื่องการติดตามผลและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธี
สอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวา ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมในระดับปาน
กลาง การนําความรูและประสบการณไปใชในการปฏิบัติงาน การพัฒนาตน การใหคําปรึกษาและ
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การทําวิทยานิพนธ และการดําเนินงานของเจาหนาท่ีประสานงานบัณฑิตศึกษาเห็นวา เหมาะสมอยู
ในระดับมาก และสอดคลองกับผลการวิจัยของนวลฉวี  ประเสริฐสุข  และคณะ (2551: ข - ง)  ทํา
การวิจัยเรื่อง  การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  มหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีพบวา อาจารยใหเวลาปรึกษาวิทยานิพนธโดยภาพรวมอยูในเกณฑดีถึงดีมาก นอกจากนี้
ควรพัฒนาระบบการยืมคืนวิทยานิพนธ และควรมีการขยายเวลาการใหบริการยืมคืนในวันเสารและ
วันอาทิตย  มาเรียม  นิลพันธุ และคณะ (2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร                           
ท่ีมีผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ มีหองปฏิบัติการจุดเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ต ( Internet) หองทํางานแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีเหมาะสมและการบริการดานธุรการ การยื่น
คํารองลงทะเบียนตาง ๆ  และสอดคลองกับผลการวิจยั ของสุทธิลักษณ  คณานันท (2548)ท่ีทําวิจัย
เรื่องการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร สถาบัน
ราชภัฎอุตรดิตถ  และไดศึกษาในดานปจจัยเบ้ืองตน โดยมีการประเมินความเพียงพอในดานอาจารย
ผูสอน นักศึกษา สถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณและส่ือการเรียนการสอนตางๆมีความเพียงพอ จึงเปน
สวนหนึ่งท่ีจะชวยใหมีความพรอมในการใชหลักสูตร 

 3. ผลการประเมินดานกระบวนการ ในภาพรวมและรายขอ พบวา  มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงาน และให
ขอเสนอแนะตาง ๆ อยางชัดเจนเหมาะสม การจัดการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ
มาก  โดยมีความคิดเห็นวา นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน
ไดรับคําแนะนําและความชวยเหลือจากอาจารย สาขาวิชามีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน มีการ
จัดการเรียนรูท่ีดีเพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูในประเด็นท่ีสําคัญ ท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคล  ไดรับ
การกระตุนใหกลาซักถามเพ่ือพัฒนาความรูในช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามีปฏิสัมพันธ มีการ
ปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศท่ีเนนการนําทรัพยากรทองถ่ินมาพัฒนาหลักสูตร   
นักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนรู    ดานการวัดและการประเมินผล
การจัดการเรียนรู  พบวาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  โดยมีความคิดเห็นวา การประเมิน
กระบวนการเรียนรูมีตัวบงช้ีท่ีชัดเจนในการประเมิน  มีการประเมินความกาวหนาและพัฒนาการ 
นักศึกษามีสวนรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรูและปรับแผนการจัดการเรียนรู  รวมท้ังมีการ
ประเมินจากหนวยงานสถานศึกษาภายนอก โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติการ และการทําวิทยานิพนธ 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสาขาวิชาและผูสอนใหความสําคัญกับการนําหลักสูตรไปใชโดยพยายามจัด
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กระบวนการเรียนการสอนตามโครงสรางและจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว มีการประชุมสาขาวิชาเพ่ือ
ขับเคล่ือนการนําหลักสูตรไปใช สอดคลองกับแนวคิดท่ีวาการนําหลักสูตรไปใชเปนองคประกอบท่ี
สําคัญยิ่งของหลักสูตร  เปนการนําหลักสูตรไปปฏิบัติ  เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  ดังท่ี  
โบแชมป(Beauchamp  1975 : 164 )และสุมิตร  คุณานุกร(2518 : 130)ใหความสําคัญของ
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  ประเสริฐสุข  และ
คณะ (2551: ข - ง)  ทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวา กระบวนการ พบวา พฤติกรรมการสอนของอาจารยโดย
รวมอยูในระดับมาก  โดยมหาบัณฑิตมีโอกาสเรียนรูการรูจักตนเอง/ผูอ่ืนเปนอันดับแรก  สวนกลุม
นักศึกษามีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ  รวมกิจกรรมกับเพ่ือนรวมช้ันเรียน  และมีโอกาสเรียนรู
การรูจักตนเอง/ผูอ่ืนเปนอันดับแรก  การฝกปฏิบัติงานในชุมชนและการนิเทศการฝกงานโดย
รวมอยูในระดับมาก  มหาบัณฑิตไดรับการสนับสนุน  คําแนะนํา กําลังใจจากอาจารยนิเทศการ
ฝกงานเปนอันดับแรก  สวนนักศึกษาไดรับการสนับสนุน  คําแนะนํา  กําลังใจจากผูดูแลนักศึกษา
เปนอันดับแรก  ดานการใหบริการและการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของมหาบัณฑิต และใน
ดานกระบวนการทําวิทยานิพนธ  มหาบัณฑิตเห็นดวยกับกระบวนการทําวิทยานิพนธในระดับมาก  
รวมท้ังมีความพอใจและตั้งใจในการทําวิทยานิพนธในระดับมาก การฝกปฏิบัติการควรมีการ
ศึกษาวิจัยตามสภาพจริงของชุมชน  รวมท้ังเพ่ิมบทบาทการปฏิบัติงานในฐานะผูใหคําแนะนํา
ปรึกษา  สําหรับการวัดและประเมินผลจะครอบคลุมถึงการประเมินภาระงาน ช้ินงานท่ีมอบหมาย
ใหปฏิบัติ และนําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินผล   และสอดคลองกับผลการวิจัยของธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ  และคณะ (2552: ฌ - 
ญ)  ทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีพบวากระบวนการ  3 ดาน  ไดแกดานการเรียนการสอน  
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พบวา  มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ดานการวัดและประเมินผล  พบวา มีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด และดานการบริหารจัดการหลักสูตร  พบวา มีความเหมาะสมใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด และผลการวิจัยของอนุกูล  พลศิริ (2548 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาคหกรรมศาสตรเพ่ือพัฒนาชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีพบวา  กระบวนการของหลักสูตร ดานเตรียมการ การ
ดําเนินการ และการประเมินผลหลักสูตร การเตรียมการสอน เทคนิคและวิธีสอนและการวัด
ประเมินผลผูเรียนของอาจารยอยูในระดับมาก รวมท้ังสอดคลองกับผลการวิจัย  ของมัทนา            
วังถนอมศักดิ์ (2553 : ก-จ) ศึกษาเรื่องการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวาดานกระบวนการ ในภาพรวมอยู
ในระดับดี ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และ
กระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร 
  4.  ดานผลผลิต โดยภาพรวมและรายขอ อยูในระดับมากท่ีสุด  คือมีความรูความเขาใจและ
เช่ียวชาญดานหลักสูตรและการนิเทศ  มีความสามารถในการปฏิบัติงานเปนศึกษานิเทศก นักพัฒนา
หลักสูตร ฝายวิชาการของสถานศึกษา ผูสอน  มีคุณธรรมในวิชาชีพ  มีความสามารถในการศึกษา
คนควาวิจัยดานการศึกษาหลักสูตรและการนิเทศ เปนผูนําการเปล่ียนแปลงในการพัฒนาหลักสูตร
ประเภทตางๆ ท้ังหลักสูตรฝกอบรม หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับทองถ่ิน และสามารถนํา
เทคนิควิธีสอนใหมๆไปใชในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและรวมมือกันเรียนรู  มี
คุณธรรมในวิชาชีพ มีความเปนมืออาชีพท่ีมีคุณธรรม ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสาขาวิชาเนนการผลิต
นักปฏิบัติตามวิชาชีพและจัดการเรียนโดยใชการวิจัยเปนฐานและเนนการฝกปฏิบัติในหนวยงาน
ทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหสามารถนําประสบการณมาประยุกตใชจนเกิด
ประสบการณจริง ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศท่ีตองการผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการนิเทศ  เตรียมบุคลากรท่ีจะเปนศึกษานิเทศก  นักพัฒนาหลักสูตร  
ผูบริหารฝายวิชาการของสถานศึกษาและอาจารยผูสอน   สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศ
และการพัฒนาหลักสูตร  โดยการศึกษาคนควาและวิจัย และพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแกผูเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของและผลท่ีไดเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
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บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548(2548:15)ท่ีหลักสูตรปริญญาโทมุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปน
สากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ  
โดยใชกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางอิสระ รวมท้ังมี
ความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงบูรณาการศาสตรท่ีตน
เช่ียวชาญกับสาสตรอ่ืนไดอยางตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และ
เปนไปตามผลการเรียนรูดานความรูของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศท่ีกําหนดวา  1) ผูเรียน
ตองมีความรูความเขาใจหลักการทฤษฎีในเรื่องตอไปนี้ความหมาย ประเภท องคประกอบ เนื้อหา 
พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ขั้นตอนการสรางและพัฒนาสภาพปญหา 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
ทักษะในการวิจัยทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศ 4)สามารถพัฒนาเทคนิควิธี รูปแบบ 
นวัตกรรมทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศ  และสอดคลองกับผลการวิจัยของมาเรียม นิลพันธุ 
และคณะ (2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวาการประเมินดานผลผลิต ในภาพรวม
และรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาบัณฑิต มีความคิดเห็น
วาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษามีความเปนผูนําทางวิชาการ/วิชาชีพ   มีความสามารถพัฒนาหลักสูตรได  
และ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด  สวนนักศึกษา  ผูสอน/
กรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูบริหาร
คณะ คณะกรรมการดําเนินงาน/อาจารยประจําหลักสูตร มีความคิดเห็นวา บัณฑิตท่ีจบการศึกษา
ตามหลักสูตรมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ  
และคณะ(2552: ฌ - ญ)ทําการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีพบวาผลผลิตประกอบไปดวยกลุมผูให
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ขอมูล 3 กลุม  ไดแก กลุมมหาบัณฑิตมีความเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะทางดานความรู  ทักษะ  
และเจตคติ  ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมหาบัณฑิตทํางานอยู  
พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยูในระดับมากและสอดคลองกับผลการวิจัยของ      
นวลฉวี  ประเสริฐสุข และคณะ (2551: ข - ง)  ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพบวา ดานผลผลิต มหาบัณฑิตเห็น
ดวยในระดับมากเกี่ยวกับคุณลักษณะของมหาบัณฑิตในการไดรับความรูจากการศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาชุมชน  และการนําความรูทางวิชาการไปใชปฏิบัติจริง โดยคุณลักษณะท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด  
คือ มีความรูสึกภาคภูมิใจและรูสึกถึงคุณคาของตนเองมากขึน้   
 5.  ดานผลกระทบ พบวาโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก  สามารถนําความรูและ
ประสบการณท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน ประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และวิชาชีพของตนเอง  การนําความรูท่ีไดในระหวางเรียนไป
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และมีความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตร
และการนิเทศ  ไปพัฒนาผูเรียน   มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม  สามารถในการ
วางแผนและการจัดการ  มีภาวะความเปนผูนําทางดานวิชากามีการพัฒนาทักษะการส่ือสาร และ
เปนผูนําการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม สวนประเด็นอ่ืนๆพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  และ
เกี่ยวกับประโยชนท่ีไดจากการศึกษา มีความภาคภูมิใจในสาขาวิชา  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูไปถายทอดและขยายผลใหผูอ่ืนได คุณธรรม ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาผูสอนและผูเรียนมีความสัมพันธใกลชิด มีกิจกรรมวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ
สาขาวิชาท่ีใหมหาบัณฑิตและนักศึกษาปจจุบันทํากิจกรรมวิชาการทางดานหลักสูตรและการนิเทศ
รวมกัน รวมทําวิจัย เปนวิทยากรผูชวยกับคณาจารย ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศท่ีตองการผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตองมี
ความกาวหนาในวิชาชีพการนิเทศและการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษาคนควาและวิจัย และ
สามารถพัฒนาคุณธรรมในวิชาชีพแกผูเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของและเปนไปตาม
ผลการเรียนรูด้านความรู้ของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศท่ีกําหนดวาผูเรียนตอง. สามารถ
บูรณาการความรูทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวของ  
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สามารถวิเคราะหสภาพปญหา พัฒนาการและแนวโนม ทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศใน
บริบทตาง ๆ   สามารถติดตามความกาวหนาของความรูทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศนําไป
ประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดเหมาะสม  สามารถพัฒนาความรูทางดานหลักสูตร การสอน 
การนิเทศอยางตอเนื่องใชเทคนิควิธีสอน นวัตกรรมท่ีหลากหลายโดยใหความรูดานหลักการ/
แนวคิด ทฤษฎี และเนนการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ตลอดจนการประยุกตใชในสถานการณ
ตาง ๆ  ใชเทคนิควิธีสอน นวัตกรรมท่ีหลากหลายโดยใหความรูดานหลักการ/แนวคิด ทฤษฎี และ
เนนการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง ตลอดจนการประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ  และสอดคลอง
ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาคือสามารถเปนผูนําในการพัฒนางานวิชาการ กิจกรรม แผนงาน 
นโยบายโครงการทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศและมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ คือเขาใจธรรมชาติของบุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และสามารถส่ือสารกับ
บุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ปรับตัวใหเขากับบุคคลกลุมตาง ๆ ใน
สังคมได สามารถวางแผนทํางานและแกปญหาท่ีมีความซับซอนทางวิชาชีพได   มีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุม เพ่ือพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง วิชาชีพ
และศึกษานิเทศก และสามารถใชศาสตรและศิลปทางดานหลักสูตร การสอน การนิเทศ  ไป
แกปญหา ริเริ่ม พัฒนาสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
มาเรียม  นิลพันธุ และคณะ (2554 : บทคัดยอ) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีพบวาผลการประเมิน
ดานผลกระทบ ในภาพรวมและรายขอ พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยผูใชบัณฑิตมี
ความคิดเห็นในภาพรวมวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด เพ่ือพิจารณารายขอ 
พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ บัณฑิตไดนําความรูท่ีไดเรียนมาไปสรางผลงานทางวิชาการหรือ
นวัตกรรมการเรียนการสอน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตสงผลตอการดําเนินงานของ
หนวยงานไดรับผลประโยชนตรงตามท่ีคาดหมาย               
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
นิเทศ  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีขอเสนอแนะดังนี ้
 
 ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. จากผลการวิจัย พบวา ควรมีการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร เนื่องจากมีบางรายวิชาท่ีมี
เนื้อหาใกลเคียงกัน และรายละเอียดของเนื้อหามีความทับซอนกันบาง ดังนั้นสาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศควรปรับปรุงรายวิชาท่ีมีความสัมพันธทับซอน ไดแก  พ้ืนฐานดานจิตวิทยา  สังคม  
ปรัชญา  เนนวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ  และวิชาหลักการบริหาร
ทางการศึกษาควรบูรณาการกับวิชาทางดานหลักสูตรและการนิเทศ  หรือพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 2. จากผลการวิจัย พบวา ควรเพ่ิมรายวิชาเลือก ดังนั้นสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศควร
มีรายวิชาเลือกใหหลากหลาย ครอบคลุมแนวคิด กระบวนทัศนทางการศึกษา  แนวโนมของ
หลักสูตรและการนิเทศในทศวรรษหนา  และแตละรายวิชาควรเนนการฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา  
หรือจากสภาพการปฏิบัติงานทางดานหลักสูตรและการนิเทศ  และควรคงใหมีการฝกปฏิบัติงานใน
หนวยงานทางการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. จากผลการวิจัยพบวามหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา  สามารถนําความรูและประสบการณ
ไปใชในการปฏิบัติงานและทําวิจัย สามารถเปนผูนําทางดานหลักสูตรและการนิเทศได  ดังนั้นควร
มีการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการบูรณาการการสอนแบบการวิจัยเปนฐาน (Research Based 
Learning) หรือจัดการเรียนการสอนโดยใชงานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศเนนกรณีศึกษา 
 4. จากผลการวิจัย พบวา ส่ือ และอุปกรณการเรียนการสอน สวนใหญเห็นวายังไม
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ท้ังนี้อุปกรณการเรียนสวนใหญยังไมทันสมัย  ดังนั้น
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ควรมีการเพ่ิมส่ิงอํานวยความสะดวก  ส่ือ วัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย  
สะดวกตอการใชงานเอ้ือตอการเรียนรูของนักศึกษา มี wireless ท่ีสามารถเช่ือมตอใหสามารถ
คนควาได และมีจํานวนเพียงพอตอการใชงาน  และควรปรับระบบการยืม-คืนวิทยานิพนธให
สะดวกและสอดคลองกับเวลาเรียนของนักศึกษาโครงการพิเศษ 
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 5. สาขาวิชาควรเพ่ิมจํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาใหมีจํานวนมากขึ้น  เนื่องจากนักศึกษา
มีจํานวนมาก  และอาจารยมีภาระงานเพ่ิมขึ้นตองใหคําปรึกษาท้ังนักศึกษาระดับปริญญาโท  และ
ระดับปริญญาเอก  ทําใหการแบงเวลาดูแลงานนอยลงสําหรับนักศึกษาปริญญาโท 
 6. สาขาวิชาควรนําผลงานวิจัยของมหาบัณฑิตมาเผยแพรในการประชุม  สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการของสาขาวิชาท่ีจัดทุกปโดยพิจารณาหัวขอท่ีสอดคลองกับหัวขอ (Theme) ของการ
ประชุม 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

 1. ควรมีการประเมินหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศจําแนกตาม
โครงการท่ีรับเรียนระหวางโครงการปกติกับโครงการพิเศษ (พิเศษรวมกับพิเศษตามความรวมมือ) 
เพ่ือดูคุณภาพของมหาบัณฑิตวาแตกตางกันหรือไม 
 2.  ควรมีการวิจัยเพ่ือติดตามผลการใชหลักสูตรแยกกลุมเปาหมายระหวางนักศึกษาปจจุบัน
ท่ีกําลังเรียน  และมหาบัณฑิตท่ีจบแลว 
 3. ควรมีการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ  เพ่ือถอด
บทเรียนองคความรูทางหลักสูตรและการนิเทศท่ีไดจากการวิจัย   
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม  นิลพันธุ์     

 ผูชวยศาสตราจารย ระดับ  8  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร 

 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 

รายนามผู้เชียวชาญตรวจเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
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รายนามผู ้เชียวชาญตรวจเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 

1. อาจารย ดร.ประเสริฐ  มงคล   ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร 

      ขาราชการบํานาญคณะศึกษาศาสตร  

      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา  เลาเรียนดี     ผูเช่ียวชาญดานนิเทศ 

      ขาราชการบํานาญคณะศึกษาศาสตร  

      มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. รองศาสตราจารย ดร.รัตนะ บัวสนธ   ผูเช่ียวชาญดานการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

      คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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(สําหรับผูบริหาร/ผูสอน) 

แบบสัมภาษณ์ 

ความคิดเห็นทีมต่ีอหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

  

คําชีแจง 

 แบบสัมภาษณฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการทราบความคิดเห็นของผูบริหาร/ผูสอน
เกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ใน 5 ดาน ไดแก ดาน
บริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดานผลการทบ  ท้ังนี้เพ่ือนํา  มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในดานตางๆ  และเพ่ือประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนตอไป 
  
   
 

 
  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 

    ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที 1   การประเมินหลักสูตรด้านบริบท 

1.  ทานคิดวา วัตถุประสงคของหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีความเหมาะสมหรือไม
และควรมีการปรับปรุงอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...… 

2. ทานคิดวาโครงสรางของหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไมอยางไร ถาไมสอดคลอง
ควรมีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...… 

3. รายวิชาท่ีจัดในหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. ทานคิดวาหนวยกิตของแตละรายวิชา มีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุงหรือไมอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

ตอนที 2   การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า 

1. ทานคิดวาคุณสมบัติของผูสอนมีความเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอนหรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาคุณสมบัติของการรับผูเรียนในสาขาหลักสูตรและการนิเทศ มีความเหมาะสม
หรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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3. ส่ือ วัสดุอุปกรณ บรรยากาศและสถานท่ี ท่ีทางสาขาจัดให ทานคิดวามีความเหมาะสม
หรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที 3   การประเมินด้านกระบวนการ 

1. ทานคิดวาวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ                     
มีความเหมาะสมหรือไมอยางไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

3. ทานคิดวาการวัดและการประเมินผลของแตละรายวิชา ในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ         
มีวิธีการดําเนินการท่ีเหมาะสมหรือควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
อยางไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที 4   การประเมินด้านผลผลิต 

ทานคิดวาผูท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเหมาะสมกับคําวามหาบัณฑิตหรือไม อยางไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...……………………. 
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ตอนที 5   การประเมินด้านผลกระทบ 

1. ทานคิดวาผูท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีความสามารถในการ
ประยุกตใชหลักสูตรเพ่ือการปฏิบัติงาน  และการพัฒนาวิชาชีพหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวาผูท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีภาวะความเปนผูนํา  
และมีสมรรถนะในดานหลักสูตร การสอน และการนิเทศหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ 
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 (สําหรับ มหาบัณฑิต) 
แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นทีมีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

คําชีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี ้สําหรับ มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ     คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.  แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป 

  ตอนท่ี 2 การประเมินบริบทของหลักสูตร 
  ตอนท่ี 3 การประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตร 
  ตอนท่ี 4 การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ตอนท่ี 5 การประเมินผลผลิตของหลักสูตร 
  ตอนท่ี 6 การประเมินผลกระทบของหลักสูตร 
3.  โปรดพิจารณาขอคําถามและตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอเพ่ือประโยชน

ในการนําขอมูลมาวิเคราะห สําหรับประกอบการพิจารณา การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น คําตอบของทานไมมีผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอตัวทานและหนวยงาน
ของทานแตประการใด ท้ังทางตรงและทางออม 

 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง 
 

            
     

                 สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ 
           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที 1   สถานภาพและข้อมูลทัวไปของนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปัจจุบันตอบ) 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง    

ตอนที 1   สถานภาพและข้อมูลทัวไปของมหาบัณฑิต (เฉพาะมหาบัณฑิตตอบ) 
ข้อที สถานภาพและข้อมูลทัวไป สําหรับผู ้วิจัย 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 

3 
 

 
 
เพศ 
                 □ 1)  ชาย                   □ 2)  หญิง 
 
อาย ุ  
               1) ต่ํากวา 30 ป  2) 30 – 39 ป 
               3) 40 – 49 ป   4) 50 ปขึ้นไป 
 
โครงการท่ีศึกษา 
             1) ภาคปกต ิ   2) ภาคพิเศษ   3) ภาครวมมือ 

□  □   
1     2   

 
     □3 

 

 
□4 

 
 
 

□ 5 
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ตอนท ี2   บริบทของหลักสูตร 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

ข้อ บริบทของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

ด้านบริบท เกียวกับความคิดเห็นทีมีต่อรายวิชา 

 

รายวิชาไดสงเสริมนักศึกษามีความสามารถในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ...................................... 
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ……......................... 
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง……………………………………………….…. 
รายวิชาชวยใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับทองถิ่นและระดับสากล.......................... 
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ)………………………………………………. 
 

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

 
 

..........

.......... 

..........

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

 
 

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

 

 
 

..........

.......... 

..........

..........

.......... 
 

 
 

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

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

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

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

 

 
 

□ 6 
□ 7 
□ 8 
□ 9 
□ 10 

 
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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  ตอนที 3    ปัจจัยนําเข้าของหลักสูตร 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

ข้อ ปัจจัยนําเข้า 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

ด้านปัจจัยนําเข้า เกียวกับสือทีใช้ในการจัดการเรียนรู ้

 

มีทรัพยากรการเรียนรูท่ีเอื้อและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรู................... 
มีแหลงสืบคนแสวงหาความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหาความรู...................................................................... 
สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย……………………………………….…. 
อาจารยใหคําแนะนําปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม........................................................... 
มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูและกระบวนการ
คิด.......................................................................................................................................................................... 
มีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ.............................................................................. 
ในชวงระยะเวลาการศึกษา ไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง.............................................................. 
มีการจัดการดานเวลาในช่ัวโมงเรียน โดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชวงเวลาในการเรียนรู.................... 
ความสะดวกในการเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน......................... 
มีหนวยงาน องคกรจากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนรู…………. 

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

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

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

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

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

  
 
 

□ 11 
□ 12 
□ 13 
□ 14 

 
□ 15 
□ 16 
□ 17 
□ 18 
□ 19 
□ 20 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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ความคิดเห็นทีมีต่อรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เฉพาะมหาบัณฑิตตอบ) 
 
 

รายวิชา 
ระดับความคิดเห็น(เหมาะสม) 

 

สําหรับผู ้วิจัย 

 

ข้อเสนอแนะเพิมเติม 
5 4 3 2 1 

วิชาบังคับ 

462 401 พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร      □ 21  
462 402 ทฤษฎีหลักสูตร      □ 22  
462 403 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร      □ 23  
462 411 การออกแบบการสอน      □ 24  
462 412 การนิเทศการสอน      □ 25  
462 413 ปฏิบัติการนิเทศการสอน      □ 26  
461 401 หลักการบริหารการศึกษา      □ 27  
463 461 พ้ืนฐานทางจิตวิทยาเพ่ือการศึกษา      □ 28  
464 411 พ้ืนฐานทางปรัชญาทางการศึกษา      □ 29  
467 391 พ้ืนฐานทางสังคมเพ่ือการศึกษา      □ 30  
464 451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการศึกษา      □ 31  
464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร      □ 32  

 

วิชาเลือก 

461 410 การศึกษารายบุคคล      □ 33  
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รายวิชา 
ระดับความคิดเห็น(เหมาะสม) 

 

สําหรับผู ้วิจัย 
 

ข้อเสนอแนะเพิมเติม 
5 4 3 2 1 

462 428 การศึกษางานวิจัยทางหลักสูตรและการนิเทศ      □ 34  
462 414 ปญหาการนิเทศการสอน      □ 35  
วิทยานิพนธ์ 

462 430 วิทยานิพนธ      □ 36  
วิชาภาษาต่างประเทศประจําสาขาวิชา 

466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต      

 

□ 37 
 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน  ๆ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที 4    กระบวนการของหลักสูตร 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

ข้อ กระบวนการของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

ด้านกระบวนการ เกียวกับการจัดการเรียนรู ้

 

สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน...................................................................... 
สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการเรียนรู) ท่ีดีเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูใน
ประเด็นท่ีสําคัญ ท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคล............................................................................................... 
นักศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู.................................................................... 
ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ.................................................. 
มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศท่ีเนนการนําทรัพยากรทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร.......... 
นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเม่ือตองการไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษ…................................ 
นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรู............................................................................. 
นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน(Interactive Communication)............ 
ในช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับปฏิสัมพันธอยางมาก…………………………………………….... 

 

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

 

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

 
 

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

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม...................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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ตอนที 4   กระบวนการของหลักสูตร (ต่อ) 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

ข้อ กระบวนการของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ด้านกระบวนการ เกียวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู ้

 
มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาท่ีบรรลุจุดประสงคการเรียนรูเปนปรนัย  ตรวจสอบได.............. 
นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู  และปรับแผนการจัดการเรียนรู...................................... 
การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น.............................................................. 
มีตัวบงช้ีชัดเจนของเกณฑคุณภาพท่ีพึงประสงคท่ีมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู................................. 
การประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย  คณะอาจารย  และนักศึกษา).......................................... 

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

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

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

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

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

 
 

□ 48 
□ 49 
□ 50 
□ 51 
□ 52 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม......................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

156 



157 
 

ตอนที 5   ผลผลิตของหลักสูตร  

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

ข้อ ผลผลิตของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านผลผลิต 

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

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

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

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

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

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

 
 

□ 53 
□ 54 
□ 55 
□ 56 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม......................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ตอนที 6   ผลกระทบของหลักสูตร  

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

ข้อ ผลกระทบของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

ด้านผลกระทบ เกียวกับการนําความรู้และประสบการณ์ทีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ...................................................................................... 
ความสามารถในการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการนิเทศ.......................................... 
นักศึกษานําความรูท่ีไดในระหวางเรียนไปปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง........................................................ 
ประสบการณการทําวิทยานิพนธชวยพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน……………………………... 

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

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

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

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

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

 
 

□ 57 
□ 58 
□ 59 
□ 60 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม......................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ตอนที 6   ผลกระทบของหลักสูตร (ต่อ) 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

ข้อ ผลกระทบของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ด้านผลกระทบ เกียวกับการพัฒนาผู ้เรียน (มหาบัณฑิต) 

 

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

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

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

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

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

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

 
 

□ 61 
□ 62 
□ 63 
□ 64 
□ 65 
□ 66 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม......................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ตอนที 6   ผลกระทบของหลักสูตร (ต่อ) 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

ข้อ ผลกระทบของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น  
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

ด้านผลกระทบ เกียวกับสมรรถนะในด้านหลักสูตร การสอน และการนิเทศ  

ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน....................................................................................... 
ความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสอน............................................................................... 
ความรอบรูอยางลึกซึ้งในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ.......................................................................... 
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคม………………………………... 
สามารถนําความรูดานหลักสูตรและการสอนไปเผยแพรตอบุคคลอื่น……………………………………. 
ความสามารถในการประเมินความตองการ ความจําเปนในฐานะนักพัฒนาหลักสูตร………………….... 
ความสามารถในการเลือกสาระในการจัดการเรียนรู……………………………………………………… 
ความสามารถในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู……………………………………………………….. 
สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีสนองตอความตองการจําเปนของผูเรียน…………………………… 
สามารถจัดการเรียนรูท่ีนาเช่ือถือไดวามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ……………………………………... 
มีความกระจางชัดในหลักวิชาการประเมิน……………………………………………………………….. 
ในการประเมินผูเรียน มีการระบุคุณภาพพฤติกรรมท่ีพึงประสงค………………………………………… 
ในการประเมินกระทําในรูปแบบของคณะทํางาน (ครู/เพื่อนครู/นักเรียน)………………………………... 
จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู (Learning Style) ตามแนวคิดพหุปญญา……………………. 
มีทักษะ (Know how) การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู……………………………………………... 

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

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

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที 6   ผลกระทบของหลักสูตร (ต่อ) 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

ข้อ ผลกระทบของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  4 ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ด้านผลกระทบ เกียวกับประโยชน์ทีได้จากการศึกษา 

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

 
 

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

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

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

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

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

 
 

...........

...........

...........

...........

.......... 

 
 

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

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

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

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

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

 
 

..........

..........

..........

..........

.......... 

 
 

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

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

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

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

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

 
 

□ 82 
□ 83 
□ 84 
□ 85 
□ 86 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม......................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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(สําหรับนักศึกษา) 
แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นทีมีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

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

คําชีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ   คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.  แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอมูลท่ัวไป 

  ตอนท่ี 2 การประเมินบริบทของหลักสูตร 
  ตอนท่ี 3 การประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตร 
  ตอนท่ี 4 การประเมินกระบวนการของหลักสูตร 
   
3.  โปรดพิจารณาขอคําถามและตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอเพ่ือประโยชน

ในการนําขอมูลมาวิเคราะห สําหรับประกอบการพิจารณา การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น คําตอบของทานไมมีผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอตัวทานและหนวยงาน
ของทานแตประการใด ท้ังทางตรงและทางออม 

 
ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง 
 

            
     

                 สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
           คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที 1   สถานภาพและข้อมูลทัวไปของนักศึกษา  

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง    

ข้อที สถานภาพและข้อมูลทัวไป สําหรับผู ้วิจัย 

 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

 

 
เพศ 
                 □ 1)  ชาย                   □ 2)  หญิง 
 
ตําแหนง 
                 □ 1)  ผูบริหาร            □ 2)  ผูสอน  
                 □ 3)  ศึกษานิเทศก     □ 4)  อื่นๆ ระบุ.................................... 
 
ประสบการณในตําแหนงปจจุบัน (ขอ 2) 
                 □ 1)  ระหวาง 1 – 5 ป             □ 2)  ระหวาง 6 – 10 ป  
                 □ 3)  ระหวาง 11 – 15 ป         □ 4)  16 ปข้ึนไป 
                 □ 5)  อื่นๆ ระบุ...................................................................... 
 
สถานท่ีทํางาน 
                 □ 1)  สํานักงานเขตพื้นท่ี       □ 2)  โรงเรียน 
                 □ 3)  วิทยาลัย/อาชีวศึกษา     □ 4)  มหาวิทยาลัย 
          □ 5)  อื่นๆ ระบุ.................................... 

□  □   
1     2      
□ 3 

 
□ 4 

 
 

 
□ 5 
 
 

 
 

□ 6 
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ตอนท ี2   บริบทของหลักสูตร 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

ข้อ บริบทของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

ด้านบริบท เกียวกับความคิดเห็นทีมีต่อรายวิชา 

 

รายวิชาไดสงเสริมนักศึกษามีความสามารถในการวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ............................... 
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ……………… 
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดข้ันสูง………………………………………….. 
รายวิชาชวยใหผูเรียนตระหนักในความสําคัญทางวัฒนธรรมท้ังระดับทองถิ่นและระดับสากล................. 
รายวิชาไดสงเสริมใหนักศึกษามีพัฒนาทางเชาวนอารมณ (EQ)………………………………………. 

 

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

 
 

..........

.......... 

..........

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

 
 

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

 

 
 

.......

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

 

 
 

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

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

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

 

 
 

□ 7 
□ 8 
□ 9 
□ 10 
□ 11 

 
 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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                     ตอนที 3    ปัจจัยนําเข้าของหลักสูตร 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

ข้อ ปัจจัยนําเข้า 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

ด้านปัจจัยนําเข้า เกียวกับสือทีใช้ในการจัดการเรียนรู ้

 

มีทรัพยากรการเรียนรูท่ีเอื้อและสนับสนุนผูเรียนและตรงกับความตองการในการพัฒนาการเรียนรู................... 
มีแหลงสืบคนแสวงหาความรูท่ีตอบสนองตอการสืบคนหาความรู...................................................................... 
สภาพหองเรียนมีสื่อและวัสดุท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย……………………………………….…. 
อาจารยใหคําแนะนําปรึกษา ในการปรับพฤติกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสม........................................................... 
มีบุคลากรภายนอก (วิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ) เขามารวมในระบบการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูและกระบวนการ
คิด.......................................................................................................................................................................... 
มีการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ.............................................................................. 
ในชวงระยะเวลาการศึกษา ไดมีการแสวงหาความรูในการพัฒนาตนเอง.............................................................. 
มีการจัดการดานเวลาในช่ัวโมงเรียน โดยมุงเนนไมใหเกิดความสูญเปลาของชวงเวลาในการเรียนรู.................... 
ความสะดวกในการเลือกใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนํามาประกอบการเรียนรูในหองเรียน......................... 
มีหนวยงาน องคกรจากภายนอก ใหการสนับสนุนดานเครื่องมือ เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนรู…………. 

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

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

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

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

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

  
 
 

□ 12 
□ 13 
□ 14 
□ 15 

 
□ 16 
□ 17 
□ 18 
□ 19 
□ 20 
□ 21 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม....................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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ตอนที 4    กระบวนการของหลักสูตร 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

ข้อ กระบวนการของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

ด้านกระบวนการ เกียวกับการจัดการเรียนรู ้

 

สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีบรรยากาศเรียนรูแบบรวมมือกัน...................................................................... 
สาขาหลักสูตรและการนิเทศมีการจัดคณะทํางาน(การจัดการเรียนรู) ท่ีดีเพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูใน
ประเด็นท่ีสําคัญ ท้ังเปนรายกลุมและรายบุคคล............................................................................................... 
นักศึกษามีสวนรวมรับผิดชอบในการออกแบบการจัดการเรียนรู.................................................................... 
ประเด็นการเรียนรูนาสนใจและครอบคลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ.................................................. 
มีการปฏิบัติการวิจัยทางดานหลักสูตรและการนิเทศท่ีเนนการนําทรัพยากรทองถิ่นมาพัฒนาหลักสูตร.......... 
นักศึกษาไดรับการตอบสนองจากอาจารยเม่ือตองการไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษ…................................ 
นักศึกษาไดรับการกระตุนใหกลาซักถามเพื่อพัฒนาความรู............................................................................. 
นักศึกษาไดรับการกระตุนใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน(Interactive Communication)............ 
ในช้ันเรียนอาจารยและนักศึกษามีระดับปฏิสัมพันธอยางมาก…………………………………………….... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

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

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม...................................................................................................................................................................................................... 
ตอนที 4   กระบวนการของหลักสูตร (ต่อ) 

คําชีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย   หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 

 

166 



167 
 

 

ข้อ กระบวนการของหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
สําหรับ

ผู ้วิจัย 
มากทีสุด 

5 

มาก  

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย  

2 

น้อยทีสุด 

1 

 
 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ด้านกระบวนการ เกียวกับการวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู ้

 
มีการประเมินความกาวหนาของนักศึกษาท่ีบรรลุจุดประสงคการเรียนรูเปนปรนัย  ตรวจสอบได.............. 
นักศึกษาไดรวมประเมินพัฒนาการในการเรียนรู  และปรับแผนการจัดการเรียนรู...................................... 
การประเมินกระบวนการเรียนรูมิใชพิจารณาเฉพาะผลงานเทานั้น.............................................................. 
มีตัวบงช้ีชัดเจนของเกณฑคุณภาพท่ีพึงประสงคท่ีมีประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู................................. 
การประเมินในรูปแบบของคณะทํางาน (อาจารย  คณะอาจารย  และนักศึกษา).......................................... 

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

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

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

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

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

 
 

□ 32 
□ 33 
□ 34 
□ 35 
□ 36 

 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม......................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ประเด็นการสนทนากลุม่ 

ความคิดเห็นต่อหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

               สาขาวิชาหลักสูตรและนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ประเด็นการสนทนากลุ ่ม  

 

1. รายวิชาของศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
2. ครูผูสอนควรมีคุณสมบัติ และคุณลักษณะอยางไรบาง 
3. สื่อการเรียนการสอนที่ใชประกอบการสอน เหมาะสมและเพียงพอหรือไม อยางไร 
4. การจัดการเรียนการสอนที่ทานตองการใหเปน ควรมีการจัดการเรียนการสอนอยางไร 
5. การวัดและการประเมินผลที่ดําเนินการอยูเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาตาง ๆ หรือไม อยางไร 
6. การใหคําปรึกษา การทําวิทยานิพนธ และระบบการติดตามนักศึกษาเหมาะสมหรือไม อยางไร 
7. ทานสามารถนําความรูความสามารถและประสบการณที่ไดรับมาใชในการปรับปรุงการทํางานไดหรือไม อยางไร 
8. 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) 
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