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การวิจัยประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรครั งนีมีว ัตถุประสงค์ดังนี  1) เพือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ และ 2) เพือศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ การวิจัยครั งนีเป็นการวิจัยประเมินผลโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบยึดการตัดสินใจซิปป์ไอ 

(CIPPI model) ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม กลุ่มประชากรผู ้ให้ข้อมูลคือ ผู ้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บัณฑิต 

นักศึกษาปัจจุบัน ผู ้ ใช้บัณฑิต ผู ้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูพีเลี ยง และเอกสารที

เกียวข้อง เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม มีผลการวิจัยแยกตาม

องค์ประกอบการประเมินดังนี 

1) ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ในเรืองแผนการดําเนินงานของสาขาวิชา คณาจารย์ในสาขาและ

ภาควิชาควรมีการวางแผนประชุมร่วมกันเรืองการพัฒนาอาจารย์ รุ่นใหม่ สาขามีจุดแข็งคือความรู้

ความสามารถของคณาจารย์และหลักสูตรมีชือเสียงเป็นทียอมรับ ส่วนจุดอ่อนคือระดับความสามารถของ

นักศึกษาแรกเข้าไม่สูงนักเนืองจากศึกษาศาสตร์มิใช่คณะแรกๆ ทีนักเรียนสนใจ 

2) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบย่อยได้รับคะแนนการประเมินระดับมาก 

เช่น ว ัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติผู ้ เรียน/การสอบคัดเลือก อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะว่า ควร

เพิมเติมการเชือมโยงกับชุมชนในวัตถุประสงค์ นอกจากนี ย ังมีข้อเสนอแนะสําหรับองค์ประกอบย่อยอืนอีก

ได้แก่ ควรยกเลิก หรือปรับปรุงบางรายวิชาทีเนือหาซํ าซ้อน เพิมจํานวนวัสดุอุปกรณ์สําหรับการค้นคว้าเช่น 

คอมพิวเตอร์ และสิงพิมพ์ทางวิชาการ  

3) ด้านกระบวนการ (Process) ทุกองค์ประกอบย่อยของการประเมินได้รับระดับความพึงพอใจจาก

กลุ่มตัวอย่างในระดับมากถึงมากทีสุดได้แก่ พฤติกรรมผู ้สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการเรียน

การสอน แต่ก็มีข้อเสนอแนะดังนี  ควรเพิมภาระงานด้านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ควรมีเกณฑ์การ
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ประเมินทีชัดเจนและต่อเนืองในการจัดการเรียนการสอน และควรมีการประชุมร่วมกันระหว่างบุคลากรของ

คณะและสถานศึกษาเรืองการฝึกสอน  

4) ด้านผลผลิต (Product) ผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาของบัณฑิตแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรได้รับการ

ยอมรับจากประชาคมเป็นอย่างดีจากการศึกษาภาวะการมีงานทําหรือการศึกษาต่อของบัณฑิต นอกจากนี  

ผู ้ ใช้บัณฑิตย ังแสดงระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตในระดับมากอีกด้วย 

5) ด้านผลกระทบ (Impact) ผู ้ ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตในระดับ

มาก มีเพียงข้อเสนอแนะเดียวคือ บัณฑิตควรประเมินผลงานของตนเองและปรับปรุงอย่างต่อเนือง 

โดยสรุป หลักสูตรมีระดับคุณภาพหรือการมีผลผลิตตามวัตถุประสงค์ในระดับดี สมควรทีจะ

ดําเนินการต่อไป เพียงแต่ต้องปรับปรุงองค์ประกอบย่อยบางประเด็นเพือให้มีคุณภาพมากขึ น 
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Abstract 

 

A Programme Evaluation of the Bachelor of Education Degree in English,  

the Faculty of Education, Silpakorn University 

 

Researcher   : Vachira Jantarach 

Office   : The TEFL Section, Department of Curriculum and Instruction, 

     The Faculty of Education, Silpakorn University 

Sponsorship  : A research scholarship funded by The Faculty of Education,  

  Silpakorn University 

Length of completion : May 2008 – July 2011  

 

The objectives of the study “a Programme Evaluation of the Bachelor of Education Degree in 

English, the Faculty of Education, Silpakorn University” were 1) to evaluate the bachelor of education 

program in English and 2) to consider improvements to the Bachelor of Education degree in English. It 

was designed as an evaluative research based on Daniel L. Stufflebeam’s decision-making approach 

“CIPPI model.” The population who provided data included experts, lecturers, graduates, current students, 

employers/advisors, administrators to the faculty of Education, administrators to schools and school 

supervisors. Relevant documents were also collected. The instruments were interview schedules and a 

survey questionnaire. The results included the following: 

1) Context. As for the administration of the section, the lecturers working for both the section and 

the department should cooperate in order to find means of improving new-generation lecturers. Highly 

experienced and expert lecturers were the strength of the section. On the contrary, its weakness was the 

low level of students’ English proficiency. The reason might be that the education program was not the 

first choice among students on their entrance examinations.  

2) Input. According to the rating scale on the survey, the following items were scored at a high 

level: objectives of the program and students’ qualifications/entrance exam. There were, however, some 

suggestions for the evaluation of this item. First, one objective of the curriculum should state 

collaborations with local communities. Second, some courses, whose contents duplicated one another 

should be cancelled or modified. Finally, a number of the following physical factors for education should 

be increased: computers and academic print media.  
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3) Process. The samples showed their satisfaction with all of the items ranging from a high to 

highest level. Those included lecturers’ performance, practicum and teaching management. They, 

however, suggested that lecturers assign to students self-study tasks, and notify them of criteria for 

assessment, which should be precise and consistent. The staff at the Faculty of Education also needs to 

meet with those at schools for the practicum issues. 

4) Product. Having investigated the graduates’ working status or further studies, the researcher 

found that the curriculum of the B.Ed programme had been well recognized among people. Moreover,  

employers or advisors also showed their satisfaction with the graduates at a high level.  

5) Impact. The employers or advisors were satisfied with the graduates’ performance at a high 

level. They gave only one suggestion that the graduates continually conduct self-evaluations in order to 

improve their professional development.  

In conclusion, the curriculum clearly showed its value and accountability in accordance with its 

objectives. A further implementation of the curriculum was recommended on condition that some items 

should be improved.  
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 เมือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตเพือผลิตครู  ปีของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอนได้ครบกําหนด

ในปีการศึกษา  หัวหน้าภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาข์ จัติว ัตร์ เป็นผู ้ ริเริมให้ด ําเนินการประชุม

หารือเพือทําวิจัยประเมินหลักสูตรทั งหมดในสังกัดขึ นเพือนําข้อมูลทีได้มาปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์

สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศเป็นผู ้ รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษจึง

ได้ด ําเนินการตามแนวนโยบายของภาควิชา วางแผนการวิจัย และดําเนินการจนเป็นผลสําเร็จ ซึงปรากฏเป็น

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นี   

การวิจัยครั งนี ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาจันทร์ ซึงได้รับทุนในปีงบประมาณ  จึงขอขอบคุณมา ณ ทีนี เช่นกัน 

 นอกจากนี แล้วผู ้วิจัยขอขอบพระคุณความช่วยเหลือด้านวิชาการทั งค ําแนะนําและข้อเสนอแนะทั งที

เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการวางแผนระเบียบวิธีวิจัย และการพัฒนาเครืองมือจากบุคลากร

ผู ้ทรงคุณวุฒิสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ได้แก่ ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ ส่วนการตรวจสอบ

เครืองมือได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์  สมพร ร่วมสุข ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร. บํารุง โตรัตน์ 

และผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ ไพวิทยาศิริธรรม สุดท้ายนี ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างผู ้ ใช้ข้อมูลทีมีค่า

ทุกท่านเช่นกัน 

 ผู ้วิจัยหวังว่า ผลการวิจัยครั งนี จะมีประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้มีคุณภาพเป็นทียอมรับต่อประชาคมทางการศึกษา ชุมชนรอบข้าง สังคม และ

ประเทศชาติ เพือให้บรรลุจุดประสงค์ทีทุกๆ หลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  ปีนี มีร่วมกันคือ ผลิต

บัณฑิตครูทีมีคุณภาพและมีจิตสํานึกของความเป็นครู 
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ตารางที 3.2   การเก็บรวบรวมข้อมูล        46 

ตารางที .    การวิเคราะห์ข้อมูล        47 

ตารางที 4.1   จ ํานวนและร้อยละของบัณฑิตตัวอย่าง จ ําแนกตามข้อมูลทั วไป   57 

ตารางที .    ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

        การสอนภาษาอังกฤษ จ ําแนกรายด้าน 

ตารางที 4.3   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  61 

        การสอนภาษาอังกฤษ ด้านแผนการดําเนินงานของสาขาภาษาอังกฤษ 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  62 

        การสอนภาษาอังกฤษ ด้านจุดแข็ง จุดอ่อนของสาขาวิชา 

ตารางที .    ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  63 

        การสอนภาษาอังกฤษ ด้านวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

ตารางที .    ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  63 

        การสอนภาษาอังกฤษ ด้านโครงสร้างและเนือหาสาระของหลักสูตร 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

       การสอนภาษาอังกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาวิชาชีพครู  

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  66 

       การสอนภาษาอังกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

       การสอนภาษาอังกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

         การสอนภาษาอังกฤษ ด้านคุณสมบัติของผู ้ เรียนและการสอบคัดเลือก 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  69 

         การสอนภาษาอังกฤษ ด้านคุณสมบัติคณาจารย์ทีสอนในสาขาภาษาอังกฤษ  

         / อาจารย์ทีปรึกษาทางวิชาการ 
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ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตรการ  69 

สอนภาษาอังกฤษ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ว ัสดุอุปกรณ์ และ 

สิงอ ํานวยความสะดวกต่าง  ๆ

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  70 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต 

ตารางที .  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  71 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของผู ้สอน 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  71 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู ้ เรียน 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  72 

การสอนภาษาองักฤษ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์    

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  73 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  74 

การสอนภาษาองักฤษ ด้านการให้บริการและการสนับสนุน 

ตารางที .    การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตรการ   74 

สอนภาษาอังกฤษ จ ําแนกตามสถานภาพการศึกษา 

ตารางที .    การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตร    76 

การสอนภาษาอังกฤษ จ ําแนกตามเพศ 

ตารางที .    การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตร    77 

การสอนภาษาอังกฤษ จ ําแนกตามระดับคะแนนเฉลีย 

ตารางที .   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตร     

การสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม จ ําแนกตามอาชีพ 

ตารางที .23  การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตร    80 

การสอนภาษาอังกฤษ จ ําแนกตามระดับเงินเดือน 

ตารางที 4.2   จ ํานวนและร้อยละของนักศึกษาปัจจุบัน จากตัวอย่าง  คน     81 

จ ําแนกตามข้อมูลทั วไป 

ตารางที 4.25  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสม     

ของหลักสูตรการสอนภาษาองักฤษ จ ําแนกรายด้าน 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสม    86 

ของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ด้านแผนการดําเนินงานของสาขาภาษาอังกฤษ 

ตารางที 4.2   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสม     
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ของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ด้านจุดแขง็ จุดอ่อนของสาขาวิชา 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  88 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านโครงสร้างและเนือหาสาระของหลักสูตร 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

การสอนภาษาอังกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาวิชาชีพครู  

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  91 

การสอนภาษาอังกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  92 

การสอนภาษาอังกฤษ ของรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

ตารางที 4.33  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  93 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านคุณสมบัติของผู ้ เรียนและการสอบคัดเลือก 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านคุณสมบัติคณาจารย์ทีสอนในสาขาภาษาอังกฤษ  

/ อาจารย์ทีปรึกษาทางวิชาการ        

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  94 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ว ัสดุอุปกรณ์  

และสิงอ ํานวยความสะดวกต่าง ๆ                      

ตารางที .    ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านงบประมาณในการผลิตบัณฑิต 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  96 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของผู ้สอน 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู ้ เรียน 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  97 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์    

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร  98 

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของหลักสูตร   

การสอนภาษาอังกฤษ ด้านการให้บริการและการสนับสนุน 

ตารางที .   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตร     
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การสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม จ ําแนกตามปีทีเข้าศึกษา 

ตารางที .   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตร     

การสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม จ ําแนกตามเพศ 

ตารางที .   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตร     

การสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม จ ําแนกตามระดับเกรดเฉลีย 

ตารางที .   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตร     

การสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม จ ําแนกตามอาชีพในอนาคต 

ตารางที .   การเปรียบเทียบค่าเฉลียของความเหมาะสมของหลักสูตร     

การสอนภาษาอังกฤษ โดยภาพรวม จ ําแนกตามระดับเงินเดือนทีต้องการ 

ตารางที .    สถานภาพทั วไปของผู ้ใช้บัณฑิตทีตอบแบบสอบถาม     

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต  104 

ทีมีต่อบัณฑิต 

ตารางที .   ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน/การศึกษาของบัณฑิต 6 

และความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต 

ตารางที .  รายชือขึ นทะเบียนบัณฑิตประจําปีการศึกษา       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


