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บทท่ี  1  

บทน ำ 

 
 

1. ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้แบบประเมินหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 (TQF) ขึ้นมาเพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2552: 1) โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส่วนหนึ่งก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา 

จัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แล้วท า

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อยของตัวหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอันเป็น

ประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตร ระหว่างการใช้หลักสูตร และเพ่ือตัดสินคุณภาพของ

หลักสูตรว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ตั้งแต่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2523 จนถึงปีการศึกษา 2553 

มีการประเมินหลักสูตรโดยใช้ทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพียง 7 เรื่อง (6 หลักสูตร) (สถาบันวิจัย

และพัฒนา 2553) และมีการประเมินหลักสูตรโดยใช้งบประมาณส านักวิชาการตามแนวทาง 

การประเมินหลักสูตร พ.ศ. 2535 เพียง 1 เรื่อง (2 หลักสูตร) คือการประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตร-

บัณฑิต 4 ปีและ 3 ปีต่อเนื่อง (ส านักวิชาการ 2539) 

ในการประเมินหลักสูตรมีขั้นตอนที่ส าคัญหลายขั้นตอน การสร้างเครื่องมือส าหรับ 

การประเมินถือเป็นหัวใจส าคัญในการประเมินหลักสูตร  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรมีหลาย

แบบ เช่น แบบวิเคราะห์หลักสูตร (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน) แบบประเมินหลักสูตร (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต) แบบติดตามบัณฑิต เป็นต้น (ศิริชัย  กาญจนวาสี 2553: 14) 

เครื่องมือที่สร้างขึ้นจ าเป็นต้องสร้างอย่างมีคุณภาพ มีความเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือได้ ในการสร้าง

เครื่องมือจะต้องพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินแต่ละข้อนั้นมีประเด็นส าคัญ / ตัวบ่งชี้ใด 
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ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง จากรายการข้อมูลที่ต้องการน ามาพิจารณาว่าควรเก็บข้อมูลจากแหล่งใด จึง

จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องกับความเป็นจริงแล้วจัดแยกรายการข้อมูลตามแหล่งข้อมูล เพ่ือน ามาสร้าง 

ข้อค าถามอย่างเฉพาะเจาะจง 

จากหลักการ เหตุผล และข้อมูลข้างต้น และผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นตรงกันว่า ควรมีแบบประเมิน

มาตรฐานกลางเพ่ือเป็นเครื่องมือในการประเมินหลักสูตร ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกหลักสูตร เนื่องจากใช้

ระบบการเรียนการสอนทางไกล สามารถประเมินในประเด็นต่างๆ ร่วมกันได้ เช่น ปรัชญา 

วัตถุประสงค์ การบริหารหลักสูตรเหมือนกัน  สามารถใช้แนวทางการประเมินร่วมกันได้ ก่อให้เกิด

ความสะดวก ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินได้ และที่ส าคัญคือท าให้

ประหยัดงบประมาณ เวลา และบุคลากรในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตามธรรมชาติของแต่ละหลักสูตร

มีความแตกต่างกัน จึงควรมีความยืดหยุ่นโดยก าหนดเป็นกรอบแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้แต่ละหลักสูตร

สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสาระของศาสตร์นั้นๆ (สุนทรี  เฉลิมพงศธร และคนอ่ืนๆ 2537: 

44) ประกอบกับ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 (TQF) สาขาวิชาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คณะกรรมการกลุ่มผลิต (และบริหาร) ชุดวิชา ต้องจัดท ารายงานตามแบบ มคอ. 3-7 ราย 

ภาคการศึกษา และรายปีการศึกษา ในแต่ละรายวิชา และรายหลักสูตร ซึ่งถือเป็นภาระงานหนัก  

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีหลักสูตรที่เปิดสอน 68 หลักสูตร มีหลักสูตรที่

เปิดสอนและอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องประเมินทุกๆ 5 ปี จ านวน 2 หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 จ านวน  

7 หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 9 หลักสูตร  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 หลักสูตร และปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หลักสูตร (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 

ในฐานะที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอนรับผิดชอบในการประสานงานการประเมิน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โดยใช้กระบวนการวิจัยและได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ได้แบบประเมินหลักสูตรที่เหมาะสม มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นแบบประเมิน

ฉบับมาตรฐานกลางที่สาขาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของศาสตร์นั้นๆ และ
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เพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แบบประเมิน

หลักสูตรดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือการใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับนี้จัดท าขึ้น 

  

2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้แบบประเมินหลักสูตร   
2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้

เป็นคู่มือการใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
2.2 เพ่ือให้ส านักวิชาการมีเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการประเมินหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

3.  ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้แบบประเมินหลักสูตร   
3.1  คู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือการใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

เท่านั้น 
 3.2  คู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประกอบการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

4. นิยำมศัพท์ 
กำรประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ใน

การตัดสินเกี่ยวกับตัวหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด 
และผู้เรียนเกิดคุณลักษณะครบถ้วนตามความคาดหวังของหลักสูตร และเป็นที่ยอมรับของสังคม
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรจะน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจใน 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

มคอ.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร  หมายถึง การรายงานผลประจ าปีโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูล
ทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆ ที่มี สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าว  
จะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา / คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา และแจ้งสภาวิชาการทราบ และใช้เป็น
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ข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลใน 
การรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย  

คณะกรรมกำรประเมินหลักสูตร  หมายถึง คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้ งซึ่ ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประเมิน จ ำนวน 3-5 คน  เป็นกรรมการ (หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กร
วิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่ำงน้อย 1 คน)  อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประเมิน จ ำนวน 3-5 คน เป็นกรรมการ โดยต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ 
อย่ำงน้อย 2 คน อาจารย์ประจ าสาขาวิชา  (ควรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญใน
หลักสูตรนั้นๆ) จ ำนวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
ส านักวิชาการ จ ำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ  สาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าทีป่ระเมินหลักสูตร ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาอาจเสนอแต่งตั้ง
เป็นกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ทั้งประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรตามความเหมาะสมด้วยก็ได้  
 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  หมายถึง  คณะกรรมการที่สภาวิชาการแต่งตั้ งซึ่ ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน เป็น  
กรรมการ (หากมีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งอาจารย์อ่ืนภายในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการเพ่ิมเติมได้
ตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร) มีเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา จ านวน 1 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะใหม่ต้องมีกรรมการ
เดิมไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร / อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้นๆ อาจารย์แต่ละคน  
จะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ระดับปริญญาโท อาจก าหนดให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาเอกในแขนงวิชา หรือ
วิชาเอกเดียวกันได้อีก 1 หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือในระดับ
บัณฑิตศึกษา  อาจก าหนดให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตร  โดยต้อง
เป็นหลักสูตรที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว   
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับแขนงวิชา หรือวิชาเอก  
ที่เปิดสอน อย่ำงน้อย 5 คน โดย 
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ อย่างน้อย 3 คน ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มิได้ท าหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
  หลักสูตรระดับปริญญาโท / ประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ อย่างน้อย 3 คน ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มิได้
ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็น  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน 
 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า  มคอ.7 รายงานผล 
การด าเนินการของหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แก่ ส านักวิชาการ ส านัก
คอมพิวเตอร์ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา ส านักทะเบียนและวัดผล ส านักบัณฑิตศึกษา  สถาบันวิจัย
และพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่ 
 

5.  ประโยชนท์ี่ได้รับ 
  5.1 ท าให้คณะกรรมการประเมิน/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ว่าควรท าอะไรก่อนหลัง ควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด กับใคร ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิด
ความสับสน แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน 

5.2 ท าให้คณะกรรมการประเมิน/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถประเมินหลักสูตรไดท้ันเวลาที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.3 ท าให้ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการมีแนวทางในการท าความเข้าใจ
และใช้ในการตอบค าถามในการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น ช่วยเสริมสร้าง 
ความมั่นใจในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ เป็นหลักฐานอ้างอิงในการประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
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แนวคิดในการประเมินหลักสูตร 

 
การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอย่าง

เป็นระบบเพ่ือใช้ในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  อันจะเป็นผลในการน าหลักสูตรไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  

1.  ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินหลักสูตรดังนี้ 

สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam et al.1995)  กล่าวว่า  การประเมินหลักสูตร คือ 
กระบวนการหาข้อมูล เก็บข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินหาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม 

บอร์กและไวท์ (Borg & White cited in Sowel 1996) กล่าวถึงการประเมินหลักสูตรว่า 
เป็นการก าหนดคุณภาพและประสิทธิภาพ หรือคุณค่าของหลักสูตร เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน  
การตัดสินใจเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

ใจทิพย์   เชื้อรัตนพงษ์ (2539)  ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่าเป็น 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินหาข้อบกพร่องหรือปัญหาเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไข
ส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือตัดสินคุณค่าของหลักสูตรนั้นๆ  

วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2546)  ได้ให้ความหมายการประเมินหลักสูตรไว้ว่า การประเมินหลักสูตร 
หมายถึง การรวบรวมและศึกษาข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรว่า มีข้อดี 
จุดอ่อนในเรื่องใด รวมทั้งผลการใช้หลักสูตร และตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณค่าบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2546)  ได้อธิบายความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ว่า การ
ประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  แล้วท า 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย ของตัวหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร และเพ่ือตัดสินคุณภาพของ
หลักสูตร ว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 

จากความหมายข้างต้น  พอสรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  อันประกอบด้วยกระบวนการออกแบบหลักสูตร 
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พัฒนาหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้  ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลที่สามารถน ามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 

2.  ความส าคัญของการประเมินหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตรมีความส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ (บุญศรี  พรหมมาพันธุ์ 2545 : 37)  

2.1 ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร ท าให้ทราบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด 

2.2 เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสอนของผู้สอน 
เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน ท าให้ทราบข้อดี ข้อบกพร่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จึงสามารถน ามาวางแผนการเรียนการสอนได้ 

2.3 เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบของหลักสูตร 
เช่น จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เนื้อหาการวัดผล ฯลฯ ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกันหรือไม่ 
สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขได้ในระหว่างการปฏิบัติ 

2.4 ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรใช้หลักสูตรต่อไป หรือควรยกเลิกการใช้
หลักสูตรเพียงบางส่วน หรือยกเลิกท้ังหมด 

2.5 ท าให้ทราบคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร 

2.6 เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหารหลักสูตร การนิเทศก ากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

3.  แนวคิดการประเมินหลักสูตร 
ศิริชัย  กาญจนวาสี (อ้างถึงในสุรางค์  ณรงค์ศักดิ์สกุล 2547) ได้น าเสนอเกี่ยวกับแนวคิด 

การประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้ ในการประเมินหลักสูตรนั้น ผู้ประเมินสามารถออกแบบการประเมินโดย
พิจารณาแนวคิดของการประเมินหลักๆ 4 แนวทาง เพ่ือเลือกทางเลือกใดทางหนึ่งจากแต่ละแนวทาง
มาประสานเข้าด้วยกันเป็นแนวคิดหลักของการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
 3.1 การประเมินความก้าวหน้า หรือการประเมินสรุปรวม (Formative V.S. Summative 
Evaluation) 

การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินในขณะด าเนินการใช้
หลักสูตรหรือเป็นการประเมินระหว่างทาง เพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับปรับปรุงกระบวนการบริหาร
และการใช้หลักสูตร ส่วนการประเมินสรุปรวม (Summative  Evaluation) เป็นการประเมินผลสรุป
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รวมของหลักสูตร หรือการประเมินเมื่อครบวงจรของหลักสูตร เพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับตัดสิน
ผลส าเร็จของหลักสูตร 

3.2 การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ หรือการประเมินอย่างเป็นทางการ  (Informal V.S. 
Formal Evaluation) 

การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Evaluation) เป็นการประเมินที่ไม่มีแบบแผนที่
เคร่งครัด การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามความสะดวกอย่างง่ายๆ เช่น การพูดคุยกันอย่างไม่เป็น
ทางการ สอบถามอย่างไม่มีโครงสร้าง ไม่มีรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน ข้อสรุปมักเกิดขึ้นตาม
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัว ส่วนการประเมินอย่างเป็นทางการ (Formal Evaluation) เป็น
การประเมินที่มีระเบียบแบบแผน มีวัตถุประสงค์ การสร้างเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล การสรุปผลตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน และการรายงานด้วยลายลักษณ์อักษร 

3.3 การประเมินผลทั้งหมด หรือการประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย  (Goal-Free V.S. Goal-
Based Evaluation) 
 การประเมินผลทั้งหมด (Goal – Free  Evaluation) เป็นการประเมินที่ครอบคลุมผลที่
เกิดขึ้นจริงทั้งหมด  (Total Effects) ซึ่งประกอบด้วยผลทางตรง และผลทางอ้อม หรือผลกระทบ  
โดยไม่ได้ยึดติดกับจุดมุ่งหมายเดิมของหลักสูตร ส่วนการประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย (Goal – Based 
Evaluation) เป็นการประเมินผลตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ว่าผลผลิตที่ได้บรรลุส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด 

3.4 การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก หรือการประเมินโดยผู้ประเมินภายใน  (External 
V.S. Internal Evaluator) 

การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator)  เป็นการประเมินโดยใช้ผู้ประเมินที่
เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้อยู่ภายในสังกัดของหน่วยงาน หรือสถาบันนั้น ส่วนใหญ่เป็นนักประเมินที่
เชี่ยวชาญจากภายนอกท่ีเป็นกลาง ส่วนการประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator)  เป็น
การประเมินโดยใช้ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลภายในสังกัดของหน่วยงาน หรือสถาบันนั้น  ซึ่งเป็น  
ผู้ประเมินที่อยู่ใกล้ชิดและเห็นกระบวนการใช้หลักสูตรมาโดยตลอด 

จากแนวคิดของการประเมินทั้ง 4 แนวทาง ผู้ประเมินสามารถเลือกขั้วใดขั้วหนึ่งของแต่ละ
แนวทาง เพ่ือรวมเป็นแนวคิดหลักของการประเมินหลักสูตร 

 

4.  วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร 
ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์ (2545: 128 ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

4.1 เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตร โดยพิจารณาว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่หลักสูตรต้องการหรือไม่ ช่วยให้ผู้เรียนบรรจุวัตถุประสงค์เพียงใด 
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4.2 เพ่ือตัดสินใจ การวางเค้าโครง และรูปแบบหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงาน 
การสอนตามหลักสูตร การบริหารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้หรือไม่ 
มีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

4.3 เพ่ือวัดผลผลิต คือ พิจารณาว่าผู้เรียนตามหลักสูตรนั้นมีคุณภาพอย่างไร ตรง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้หรือไม่ 

4.4 เพ่ือหาความต้องการที่จ าเป็น เพ่ือเลือกแนวทางการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่ม สถาบัน โดยประเมินเพ่ือให้ได้ทางเลือกก่อนจะมีตัวหลักสูตร 

4.5 เพ่ือหาความเป็นไปได้เพ่ือน าหลักสูตรไปใช้ โดยประเมินระหว่างใช้และ 
ใช้หลักสูตรเสร็จแล้ว 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรจะมี 3 ระยะ คือ ระยะ 
การประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้ ระยะการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร และระยะหลังการใช้
หลักสูตรแล้ว โดยแต่ละระยะมีวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรแตกต่างกันไป ดังนี้ 
 4.5.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรฉบับร่าง ถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ซึ่ งบางครั้งจะเรียกว่า เป็น 
การวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือหาข้อสรุปในการตัดสินใจโดยพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1)  ความเป็นมาของหลักสูตร มีการวางแผนการสร้างโดยศึกษาลักษณะความ
ต้องการบัณฑิต แนวโน้มด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

2)  ลักษณะของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับใด 
3)  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  ในแง่ความชัดเจน ประเมินได้ใน 

เชิงรูปธรรม 
4)  รูปแบบการบริหารหลักสูตร เกี่ยวโยงกับบุคลากรใดบ้าง และหน่วยงานใดที่ต้อง

เกี่ยวข้องบ้าง 
5)  มีทรัพยากรหรือปัจจัยอะไรบ้าง ที่จ าเป็นต้องใช้ 
6)  มีโครงสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร 
7)  มีการจัดการประเมินผลอย่างไร 
8)  มีการก าหนดเกณฑ์ ในการตัดสินใจไว้ชัดเจนหรือไม่ 
การหาข้อสรุปถึงความเป็นไปได้ของหลักสูตรหลังจากประเมินตามประเด็นต่างๆ 

แล้ว การสรุปเป็นภาพรวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1 ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร โดยพิจารณาความจ าเป็นและเหตุผล

ที่ส าคัญในการจัดท าหลักสูตร ความเป็นไปได้ทางวิชาการ ความพร้อมทางการบริหารหลักสูตร ความ
พร้อมทางด้านทรัพยากร ด้านก าลังคน ด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ 
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ประเด็นที่ 2 ด้านการวิเคาะห์ผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ข้อดี-ข้อเสีย       
ประเด็นที ่3 การศึกษาประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการด าเนินงานตามหลักสูตร

ที่ก าหนดไว้ 
หากพิจารณาทั้ง 3 ประเด็นแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม คุ้มทุน และเป็นประโยชน์

แล้ว ก็ควรจะน าหลักสูตรนั้นไปทดลองใช้ 
 4.5.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร เพ่ือการประเมินว่า
การด าเนินกิจกรรมตามหลักสูตรที่วางแผนไว้นั้นใช้ได้จริง เรียกว่าการประเมินแบบ Formative โดย
ตรวจสอบ ดังนี้ 
 1)  ระบบการบริหารหลักสูตร มีการวางแผนการใช้หลักสูตรหรือไม่ 
 2)  มีการท าความเข้าใจ ท าการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างการใช้หลักสูตร 
 3)  มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน ให้การใช้หลักสูตรด าเนินไปได้ 
 4)  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวที่หลักสูตรก าหนดไว้ทั้งด้าน 
การสอน การวัดและประเมินผล 
 5)  มีการหาจุดเด่น จุดด้อยของการด าเนินการและหาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และพยายามแก้ไข ปรับปรุง หรือไม่ 
 4.5.3  วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตรแล้ว เพ่ือเป็น
การตรวจสอบความส าเร็จของหลักสูตรว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นการประเมิน
รวมทั้งระบบที่เรยีกว่า Summative โดยประเมินดังนี้ 
 1)  เอกสารหลักสูตร 
 2)  คู่มือผู้สอน 
 3)  เอกสารต่างๆ 
 4)  บุคลากรที่เก่ียวข้องในการใช้หลักสูตร 
 5)  ลักษณะการใช้หลักสูตร 
 6)  การบริหารหลักสูตร 
 7)  กระบวนการเรียนการสอน 
 8)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 9)  การติดตามผลของผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินในขั้นนี้ควรมี 2 ระยะ คือระยะเมื่อจบหลักสูตรแล้ว และระยะ 
ภายหลังจากจบหลักสูตรไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น (generation) ของหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี 2543) 
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5.  ขอบเขตของการประเมินหลักสูตร 
บุญศรี  พรหมมาพันธุ์  (2545: 37-38) ได้เสนอขอบเขตของการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้  

 5.1 การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ วิธีการวัด และประเมินผล มี
ความสอดคล้อง เหมาะสม ครอบคลุม และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หลักสูตรที่
สร้างข้ึน เหมาะกับผู้เรียนหรือไม่ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและผู้เรียนเพียงใด 
  การประเมินเอกสารหลักสูตร มักใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและวิธีการใช้ให้
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องด าเนินการประเมิน 
  5.2 การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้
ดีกับสถานการณ์จริงเพียงใด การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท าอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค
หรือไม่ อย่างไร เพ่ือจะได้แก้ไขปรับปรุง และสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การประเมินผู้สอน โดยทั่วไปนิยมประเมินในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   5.2.1 การประเมินผู้สอน โดยค านึงคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน เทคนิค
การถ่ายทอดความรู้ การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ การเตรียมการสอน และการใช้อุปกรณ์การสอน 
   5.2.2 การประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนในด้านทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน เจตคติ ความสามารถทางสติปัญญา ความสนใจในการเรียน ความพร้อม ความ
พึงพอใจ อารมณ์ และความสามารถในการปรับตัว ตลอดจนทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ 
   5.2.3 การประเมินกระบวนการเรียนการสอน โดยพิจารณาความก้าวหน้า
ของผู้เรียน ซึ่งเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยการวางแผนการสอนที่ดี  
การจัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาวิชาให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้  การประเมินติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะๆ 
   5.2.4 การประเมินวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน โดย
พิจารณาจากประโยชน์ ความทันสมัย ความเหมาะสม ความหลากหลายของสื่อ ฯลฯ 
  การประเมินการใช้หลักสูตรอาจประเมินเพียงบางส่วนของการใช้หลักสูตร เช่น 
ประเมินเฉพาะประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนหรือประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
หรืออาจท าการประเมินการใช้หลักสูตรทั้งหมดก็ได้ ส าหรับวิธีการประเมินนิยมใช้การสังเกต  
การสัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถามให้ผู้ใช้หลักสูตรเป็นผู้ตอบ 
  5.3 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร เป็นการตรวจสอบสัมฤทธิผลทางวิชาการ 
(Academic achievement) ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และสัมฤทธิผลด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 
บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 
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  การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร สามารถประเมินผู้เรียนขณะศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษา หรือท าการประเมินติดตามผลว่าผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ใน  
การปฏิบัติงานและประสบความส าเร็จในการท างานหรือศึกษาต่อหรือไม่ เพียงใด มีความรู้ ทักษะ 
เพียงพอที่จะด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือไม่ ซึ่งวิธีการประเมินท าได้หลายวิธี เช่น สอบถาม
ผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ร่วมงาน ฯลฯ 
  5.4 การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการตรวจสอบภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด
เ พ่ือมองเห็นภาพได้ชัดเจนว่าองค์ประกอบของหลักสูตรซึ่ ง เป็นสิ่ งที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  
มีองค์ประกอบส่วนใดที่มีอุปสรรค ปัญหา จะได้ปรับปรุงแก้ไข 
  การประเมินระบบหลักสูตร ส่วนใหญ่จะประเมินครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
   5.4.1 ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ปรัชญาการศึกษา เป็นต้น 
   5.4.2 ประเมินปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาสาระหลักสูตร เงิน
งบประมาณ อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
   5.4.3 ประเมินกระบวนการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น กระบวนการจัด
ตารางสอน การประเมินผู้สอน ผู้เรียน กระบวนการจัดการงบประมาณ และกระบวนการจัด
เนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
   5.4.4 ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ หรือผลกระทบของหลักสูตร เป็น 
การตรวจสอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิผลหรือไม่ และในระยะยาวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน 
อย่างไร 
   5.4.5 การติดตามผล (follow up) ของหลักสูตรหรือผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 
 

6. รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 
กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล และคณะ (2547: 9 - 12) ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้ 

6.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ 
แฮมมอนด์ (Hammond) ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรในรูป 3 มิติ ดังนี้ 
มิติที่ 1 มิติด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวแปรที่ส าคัญที่ควรค านึงใน

การประเมินหลักสูตร 5 ตัว คือ การจัดชั้นเรียน เนื้อหาวิชา วิธีการ สิ่งอ านวยความสะดวกและ
งบประมาณ 

มิติที่ 2 มิติด้านสถาบัน ประกอบด้วยตัวแปรส าคัญที่ควรค านึงในการประเมิน
หลักสูตรคือ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ครอบครัว และชุมชน 
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มิติที่ 3 มิติด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ตัวแปรที่ส าคัญที่ควรค านึงในการประเมิน
คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านเจตพิสัย และด้านทักษะพิสัย   

6.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของครอนบาค 
แนวคิดการประเมินของครอนบาค มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือตัดสินใจ โดยที่ผลการ

ประเมินจะน าไปสู่การตัดสินใจ 3 ประการคือ 
 6.2.1 เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรโดยการตัดสินว่าวัสดุอุปกรณ์การสอนใด

และวิธีสอนใดเป็นที่น่าพอใจ หรือไม่ มีส่วนใดที่ควรปรับปรุง 
 6.2.2 เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับตัวบุคคล ผลจากการประเมินจะช่วยตัดสินว่า

จะวางแผนการสอนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
 6.2.3 เพ่ือจัดระบบในการบริหารงาน ผลจากการประเมินจะช่วยตัดสินว่า

ควรจะจัดระบบบริหารอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
ส าหรับแนวทางในการประเมิน ครอบบาคได้เสนอให้ประเมินสิ่งต่อไปนี้ คือ 
 1)  การศึกษากระบวนการ 
 2)  การติดตามผล 
  3)  การวัดเจตคต ิ
  4)  การวัดความสามารถท่ัวไป 
โดยมีรายละเอียดในประเด็นการประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
(1) การศึกษากระบวนการ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าในระหว่างที่มีการเรียน

การสอนครูด าเนินการสอนอย่างไร และนักเรียนท ากิจกรรมต่างๆ อย่างไร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

(2) การติดตามผล เป็นการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร ผลที่ได้จากการ
ติดตามผลนี้จะใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการวางแผนหลักสูตรใหม่ต่อไป 

(3) การวัดเจตคต ิเป็นการวัดความเชื่อของผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งการวัดนี้อาจวัดได้โดย การใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม            

(4)  การวัดความสามารถทั่วไป เป็นการวัดความสามารถของผู้เรียน สามารถวัดได้
หลายวิธี การใช้แบบทดสอบมาตรฐานก็เป็นวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์มาก แต่ถ้าต้องการวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ก็อาจใช้วิธีการสังเกตจากการท างานกลุ่มก็ได้ 

6.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค 
แนวคิดการประเมินหลักสูตรของสเตค ได้เสนอให้ประเมินองค์ประกอบต่อไปนี้คือ 
 6.3.1 สิ่งที่มีอยู่ก่อน 
 6.3.2 กระบวนการ 
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 6.3.3 ผลผลิต 
โดยมีรายละเอียดในประเด็นการประเมินแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 1) สิ่งที่มีอยู่ก่อน เป็นการประเมินสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนที่

เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตของหลักสูตร เช่น ลักษณะของผู้เรียน ลักษณะของผู้สอน เนื้อหาสาระ 
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

 2) กระบวนการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
ผู้สอนกับผู้สอน ผู้เรียนกับบุคลากรอ่ืน ผู้เรียนกับวัสดุหลักสูตร สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน บางคนเรียก
กระบวนการว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 3) ผลผลิต เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเรียนการสอนไป
แล้ว เช่น ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคต ิและทักษะของผู้เรียน เป็นต้น 

ในการประเมินองค์ประกอบทั้ง 3 สเตคได้เสนอแนวทางในการรวบรวมข้อมูล        
2 ลักษณะ คือ ข้อมูลที่เป็นการบรรยาย และข้อมูลที่เป็นการตัดสิน ส าหรับข้อมูลที่เป็นการบรรยาย 
จะใช้ในการบรรยายสภาพของแต่ละองค์ประกอบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นสิ่งที่คาดหวังและ
สิ่งที่ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจริง ในการบรรยายแต่ละส่วนจะท าให้ทราบว่า องค์ประกอบต่ างๆ มี 
ความสัมพันธ์กันหรือไม่เพียงใด ในขณะเดียวกันก็จะบรรยายให้เห็นว่า แต่ละองค์ประกอบมีความ  
สอดคล้องกันระหว่างสภาพที่เป็นจริง กับสภาพที่คาดหวังหรือไม่เพียงใดด้วย ส่วนข้อมูลที่เป็นการ  
ตัดสินนั้นเป็นการน าเอาข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละองค์ประกอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
หรือมาตรฐานขององค์ประกอบนั้นๆ ซึ่งในการเปรียบเทียบอาจเปรียบเทียบกับมาตรฐานสัมบูรณ์ 
หรือมาตรฐานสัมพันธ์ก็ได้ 

มาตรฐานสัมบูรณ์  เป็นมาตรฐานที่ตั้ งขึ้นตามความคิดเห็นของบุคคล เช่น 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

มาตรฐานสัมพันธ์ เป็นมาตรฐานที่ยึดเอาลักษณะของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมา
เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ 

6.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 
สตัฟเฟิลบีม ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ซิปป์โมเดล 

ค าว่า ซิปป์ หรือ CIPP มาจากอักษรของค าในภาษาอังกฤษ 4 ค า คือ Context Input Process และ 
Product 

รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม เน้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ 4 ประเภท คือ 
 6.4.1 การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 
 6.4.2 การตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้าง 
 6.4.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานต่อ 
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 6.4.4 การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
จากรูปแบบการตัดสินใจทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวนั้น สตัฟเฟิลบีมได้ก าหนดรูปแบบ

การประเมิน ซึ่งมี 4 รูปแบบ คือ การประเมินสภาวะแวดล้อม การประเมินปัจจัยเบื้องต้น  
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต 

  1) การประเมินสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมินขั้นพ้ืนฐานที่สุด มีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ โดยมุ่งอธิบายหรือบรรยายสภาพแวดล้อมที่มุ่งหวังและ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง วิธีที่ใช้ในการประเมินสภาวะแวดล้อม มีหลายวิธี เช่น  

 (1) วิธีการวิเคราะห์มโนมติหรือความคิดรวบยอด เพ่ือก าหนดหรือระบุขอบเขต
ของสภาวะแวดล้อม 

 (2) วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งใช้ในการก าหนดความต้องการจ าเป็นที่ยัง
ค้นไม่พบ และ 

 (3) วิธีวิเคราะห์ส่วนที่เป็นมโนมติหรือความคิดรวบยอด และข้อมูลเชิงประจักษ์
กับการใช้ทฤษฎีและความคิดเห็นของผู้มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยในการตัดสินใจในปัญหา
เบื้องต้นที่ต้องแก้ไข    

 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น เป็นการประเมินที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าหรับใช้ในการก าหนดวิธีการน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบรรลุผล 
สิ่งที่ต้องประเมินมีดังนี้  คือ (1) ความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบ (2) กลยุทธ์ที่จะให้
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบรรลุผล (3) การออกแบบเพื่อน ากลยุทธ์ไปใช้ในการด าเนินการใช้หลักสูตร 

 3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ว่าบรรลุผล
ส าเร็จเพียงใด เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
กระบวนการมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือหาข้อบกพร่องในระหว่างการน าหลักสูตรไป
ใช้ 2) เพ่ือหาข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 3) เพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ในขณะที่ใช้หลักสูตร 

 4) การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณาว่าหลักสูตร
บรรลุผลหรือไม่ ซึ่งอาจไม่จ าเป็นต้องประเมินเมื่อน าหลักสูตรไปใช้จนครบวงจร แต่อาจจะประเมินใน
ระหว่างที่ด าเนินการใช้หลักสูตรอยู่ก็ได้ วิธีการประเมินผลผลิตโดยทั่วไปอาจกระท าโดย (1) ก าหนด
จุดมุ่งหมายในรูปของนิยามเชิงปฏิบัติการ (2) ก าหนดเกณฑ์การวัดให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  
(3) เปรียบเทียบผลการวัดกับเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดได้โดยใช้หลักเหตุผลและใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตประกอบ 
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7.  การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร 
 7.1 การก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินหลักสูตร 
 การก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินหลักสูตรมีวิธีการด าเนินงานโดยขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่มาดังนี ้(กาญจนา วัธนสุนทร 2545: 65 – 70) 

    7.1.1 การก าหนดตัวบ่งชี้จากจุดมุ่งหมายของการประเมิน จุดมุ่งหมายของ 
การประเมินนั้นอาจมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เช่น อาจได้จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ประเมิน 
อาจได้จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะประเมิน เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะได้จากแหล่งข้อมูลใด จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หรืออย่างน้อยต้องวัดผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรตามกาลเทศะของการประเมินที่จะท า การก าหนดตัวบ่งชี้จากจุดมุ่งหมายการประเมินเป็นวิธี
ที่ง่ายและตรงไปตรงมาท าได้โดย 
 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายการประเมินให้ครบถ้วนอาจแบ่งจุดมุ่งหมายการประเมิน
ออกเป็นประเด็นย่อยๆ เพ่ือง่ายต่อการก าหนดตัวบ่งชี้ 
 2) ก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ือตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในการประเมินที่ง่ายที่สุดอาจท าโดย
การก าหนดตัวแปรที่จะวัดเพ่ือให้สามารถตอบต่อวัตถุประสงค์การประเมินที่ก าหนดลักษณะ  
การก าหนดตัวบ่งชี้อาจอยู่ในรูปของการนิยามตัวแปรที่ต้องการประเมินตามที่ก าหนดในวัตถุประสงค์ 
หรืออาจระบุตัวแปรที่สะท้อนถึงความส าเร็จจากวัตถุประสงค์ 

  7.1.2  การก าหนดตัวบ่งชี้จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน การก าหนดตัวบ่งชี้
จากผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินเป็นการสนับสนุนการประเมินแบบมีส่วนร่วมในระดับหนึ่งขั้นตอน 
การด าเนินงานคือ 

1) ระบุว่าผู้เกี่ยวข้องในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้มีผู้ใดบ้าง ผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญคือ  
ผู้ที่ต้องการใช้ผลการประเมินไปปรับปรุงหรือตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ทั้งผู้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
หลักสูตร ผู้บริหารหลักสูตร และผู้ที่ออกแบบหลักสูตรในด้านต่างๆ นอกจากนั้นยังอาจมีผู้เกี่ยวข้องที่
เป็นผู้ใช้หลักสูตรในระดับผู้เรียน ผู้ใช้ประโยชน์จากผู้ที่จบหลักสูตร เช่น สถานประกอบการระดับ
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น 
  2) ผู้ประเมินน าเสนอจุดมุ่งหมายการประเมินและประเด็นประเมิน (ถ้ามีอยู่แล้ว) ใน
ขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่อาจได้ทั้งประเด็นประเมินและ / หรือค าถามเชิงประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง 
 3) ระบุตัวบ่งชี้จากประเด็นประเมินหรือค าถามเชิงประเมินโดยพิจารณาว่ามีตัวบ่งชี้
อะไรบ้างที่จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาตอบปัญหาหรือค าถามเชิงประเมิ นเกี่ยวกับ
หลักสูตร 
  7.1.3  การก าหนดตัวบ่งชี้จากประสบการณ์ของผู้ประเมิน  ส าหรับตัวบ่งชี้ 
การประเมินในบางครั้งอาจได้จากประสบการณ์ของผู้ประเมินในการประเมินหลักสูตรอ่ืนๆ มาก่อน 
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อาจเป็นประสบการณ์อันเนื่องมาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากทฤษฎี ผสมผสานกับประสบการณ์อันได้
จากการได้ท าการประเมินแผนงานโครงการหรือหลักสูตรอ่ืนๆ มาบ้างแล้ว การก าหนดตัวบ่งชี้จาก
ประสบการณ์ของผู้ประเมินส่วนใหญ่ปัญหามักจะเกิดจากการที่ประสบการณ์อาจยังไม่มากพอที่จะท า
ให้ได้ตัวบ่งชี้ที่พอเพียงหรือที่ครอบคลุมสิ่งที่มุ่งประเมินทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ผู้ประเมิน ภูมิ
หลังทางการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเนื้อหาหรือหลักการ
ของหลักสูตรที่จะประเมินโดยตรง จึงอาจต้องการการช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอ่ืนๆ ที่จะช่วย
พิจารณาให้ปรับหรือเพ่ิมเติมให้ก าหนดตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นการก าหนดตัวบ่งชี้จาก
ประสบการณ์ของผู้ประเมินจึงอาจด าเนินงานดังนี้ 

1) ผู้ประเมินวิเคราะห์หลักสูตรที่มุ่งประเมินและบริบทต่างๆ ของการประเมิน 
หลักสูตร เช่น ระยะเวลาผู้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นต้น 

2)  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินและท ารายการประเด็นที่ควรประเมิน 
3)  ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สามารถให้ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและประเด็นประเมิน 
4)  น าเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและปรับปรุง 

  7.1.4  การก าหนดตัวบ่งชี้จากรูปแบบประเมิน รูปแบบประเมินต่างๆ ที่น าเสนอ
นั้นนอกจากจะน าเสนอแนวคิดแล้วยังได้มีการน าเสนอประเด็นประเมินที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การก าหนดตัวบ่งชี้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ประเมินยังค่อนข้างใหม่ต่อการประเมิน
และไม่ต้องการยึดเฉพาะวัตถุประสงค์ของสิ่งที่มุ่งประเมินเพียงอย่างเดียว ดังนั้นขั้นตอนของ 
การก าหนดตัวบ่งชี้จากรูปแบบประเมินมีดังนี้ 

1)  วิเคราะห์หลักสูตรที่มุ่งประเมินและก าหนดจุดมุ่งหมายในการประเมิน 
   2) ศึกษารูปแบบการประเมินนิยามของการประเมินในแต่ละรูปแบบรวมทั้ง
จุดมุ่งหมายในการใช้รูปแบบ 

3) ก าหนดประเด็นการประเมินโดยอิงจากประเด็นในรูปแบบที่วิเคราะห์ว่าเหมาะสม 
กับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน 

4) ก าหนดตัวบ่งชี้จากประเด็นการประเมินจากรูปแบบ 
 7.1.5  การก าหนดตัวบ่งชี้จากหลักการ ทฤษฎี หรือรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร

หรือส่วนประกอบของหลักสูตรที่มุ่งประเมินนั้น ในบางครั้งอาจจัดท าขึ้นโดยมีหลักการ ทฤษฎี หรือ
รูปแบบบางอย่างอยู่เบื้องหลัง อาจเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ อาจต้องการหลักการของรูปแบบบาง
ประการทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ตัวอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบัน คือการพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้ เทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เป้าหมายคือการใช้เทคโนโลยีนี้โดยยึดทฤษฎีการเรียนรู้บางทฤษฎี ในกรณีนี้
ตัวบ่งชี้ควรได้มาจากการวิเคราะห์ทฤษฎี และจุดมุ่งหมาย รวมถึงสมรรถนะของเทคโนโลยีที่น ามาใช้
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ได้ครอบคลุมด้วย ในกรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของการประเมิน



18 

 

โดยทั่วไปว่าต้องการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งถ้าผู้ประเมินไม่มีความสามารถหรือ
ความรู้ในหลักสูตรที่มุ่งประเมิน จะต้องน าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ เข้ามาช่วยด้วย  ขั้นตอน 
การก าหนดตัวบ่งชี้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
 1) วิเคราะห์หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ศึกษาจุดมุ่งหมาย วิธีการพัฒนาเนื้อหา
องค์ประกอบต่างๆ และทฤษฎีเบื้องหลังในการพัฒนาหลักสูตร 
 2)  ศึกษาทฤษฎีที่น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งประเมิน 
 3)  ระบุรายการลักษณะความมุ่งหมายวิธีการของทฤษฎีที่น ามาใช้ 
 4) ระบุประเด็นที่ต้องศึกษาในการที่จะตอบค าถามเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อเมื่อ
เปรียบเทียบกับทฤษฎี 
  5)  ก าหนดตัวบ่งชี้ที่สามารถให้ข้อมูลตอบค าถามในประเด็นต่างๆ 

  7.1.6  การก าหนดตัวบ่งชี้จากงานวิจัยและมาตรฐานต่างๆ ที่มีผู้พัฒนาขึ้นจาก
งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรก็เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการหรือการวางแผนด าเนินงานทั่วๆ ไป 
นั่นคือมักจะมีหลักการและทฤษฎีในการจัดท าขึ้น ดังนั้น จึงอาจมีการก าหนดตัวบ่งชี้ส าคัญๆ เป็น
มาตรฐานในการประเมินคุณภาพอยู่บ้าง และในขณะเดียวกันหลักสูตรหรือโครงการบางอย่างเป็นสิ่งที่
มีการประเมินกันมานานและความต้องการในการใช้ตัวบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้ในการ
ประเมินในกรณีที่มีการน าหลักสูตรหรือโครงการไปใช้ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมทั้งที่เหมือนและไม่
เหมือนกัน บางครั้งต้องการการเปรียบเทียบเพ่ือการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
บางครั้งมีผู้ประเมินหลายทีมต้องการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเดียวกัน ดังนั้นในปัจจุบันจึงมี 
การวิจัยเพื่อก าหนดตัวบ่งชี้ในด้านต่างๆ ขึ้นมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบ่งชี้ในด้านสังคม 

 นอกจากจะมีการวิจัยเพ่ือก าหนดตัวบ่งชี้แล้ว ยังมีงานประเมินและงานวิจัยเป็น
จ านวนมากที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินและการวัดคุณภาพของหลักสูตรไว้งานวิจัยเหล่านี้
เป็นงานที่มีประโยชน์ในการที่ผู้วิจัยจะสามารถน ามาใช้ในการประเมินให้เหมาะสมกับงานของตน 

 ปัญหาในการน าตัวบ่งชี้ในงานวิจัยมาใช้คือ การน าตัวบ่งชี้มาใช้ไม่เหมาะสม อาจโดย
ไม่ได้ศึกษาแนวคิดเบื้องหลัง นอกจากนั้นอาจมีการน าตัวบ่งชี้มาใช้ตามงานวิจัยที่ศึกษาโดยไม่มี 
การประยุกต์ให้เหมาะกับงานประเมินของตน เป็นต้น 

 ขั้นตอนในการก าหนดตัวบ่งชี้จากงานวิจัยมีดังนี้ 
  1) วิเคราะห์หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ศึกษาจุดมุ่งหมาย วิธีการพัฒนาเนื้อหา
องคป์ระกอบต่างๆ และทฤษฎีเบื้องหลังในการพัฒนาหลักสูตร 
  2) ศึกษางานประเมินและงานวิจัยหลักสูตรเพ่ือจัดท ารายการประเด็นประเมินและ
ตัวบ่งชี้ที่พบและท่ีใช้ในการวิจัยและประเมิน 
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 3) วิเคราะห์ความสอดคล้องในประเด็นประเมินและตัวบ่งชี้ที่จัดท ารายการไว้กับ
จุดมุ่งหมายและธรรมชาติของหลักสูตรที่มุ่งประเมิน 
 4) ก าหนดประเด็นและตัวบ่งชี้การประเมินจากรายการที่จัดท าโดยเลือกตัวที่มีความ
สอดคล้องเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการประเมิน 

  7.1.7  การก าหนดตัวบ่งชี้แบบบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ใน
ความเป็นจริงนั้นการจะพัฒนาตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต้องท าซ้ าๆ และใช้เวลานาน 
เนื่องจากตัวบ่งชี้การประเมินนั้นนัยหนึ่งจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีเรื่องของการเมืองเข้า
มาเก่ียวข้องและไม่สามารถใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ในบางครั้งมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่
ใช้แหล่งในการพิจารณาหลายแหล่งและจากการวิเคราะห์ในเชิงของวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งความ
เหมาะสมถูกต้องในแง่อ่ืนๆ เป็นที่ยอมรับว่ามีความครอบคลุมประเด็น แต่ถ้ามีประเด็นประเมินที่
ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหารหรือระดับนโยบายเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางที่ไม่ต้องการจากผลการ
ประเมินแล้วแม้ว่าประเด็นประเมินและตัวบ่งชี้นั้นจะมีคุณภาพในการให้สารสนเทศในการประเมินที่
เป็นประโยชน์แต่ก็อาจไม่เหมาะสมในแง่ของการเมือง เป็นต้น การพัฒนาตัวบ่งชี้ ที่ดีอาจต้องการ
การบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน การพัฒนาตัวบ่งชี้จึงอาจมีขั้นตอนดังนี้ (Shavelson, 
Richard J., Lorraine M. McDonnell & Jeannie Oakes RAND; 1991 อ้างถึ งใน กาญจนา  วัธนสุนทร  
2545: 70) 

 ขั้นที่หนึ่ง พิจารณาองค์ประกอบหรือโครงสร้างและตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่จะ
สามารถก ากับติดตามหรือประเมินได้ โดยการศึกษาจากวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง เช่น จากการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านตัวบ่งชี้ทางสังคม และการวิจัยทางการศึกษา เป็นต้น อาจท าให้ได้รูปแบบ
ของระบบการศึกษาขึ้นมาว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆ อะไรบ้าง และตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่วัดได้ในแต่ละ
ส่วนประกอบมีอะไรบ้าง เช่น อาจประกอบไปด้วย 

 ตัวป้อน ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ทางการศึกษา เช่น คน งบประมาณ 
 กระบวนการ ได้แก่ ระบบต่างๆ ที่จะสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เด็กจะได้รับใน

โรงเรียน เช่น การจัดการภายในโรงเรียน คุณภาพของหลักสูตร เป็นต้น 
 ผลผลิตสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนส าหรับเด็กที่มาจากภูมิ

หลังที่ต่างกัน 
 จากนั้นท ารายการตัวบ่งชี้เท่าที่จะเป็นได้โดยพิจารณาถึงโครงสร้างและความ

เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
 ขั้นที่สอง เลือกตัวบ่งชี้ที่มีความหมายและส าคัญต่อสิ่งที่ต้องการวัด อาจอิงรูปแบบที่

ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการประเมิน ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ และอาจ
ต้องก าหนดเกณฑ์ในการที่จะเลือกตัวบ่งชี้ที่ไม่ส าคัญออกจากรายการ ในขั้นนี้ควรจะให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่ง
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ต้องการใช้ผลการประเมินในองค์ประกอบต่างๆ ของระบบมาช่วยพิจารณา จากนั้นประเมินตัวบ่งชี้
และด าเนินการประเมินต่อไป ตัวบ่งชี้ที่ดีในการประเมินหลักสูตรควรมีลักษณะดังนี้ 

1) สะท้อนถึงองค์ประกอบส าคัญทางการเรียนการสอน 
2) มีความเท่ียงและตรง 
3) มีประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย 
4) วัดได้สังเกตได้โดยค านึงถึงอรรถประโยชน์ความเป็นไปได้และค่าใช้จ่าย 
5) มีความพอเพียงในด้านเทคนิคและประโยชน์ 

 7.2 การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร (กาญจนา  วัธนสุนทร  2545: 72-74) 
เกณฑ์ หมายถึง ระดับที่แสดงความส าเร็จของการด าเนินงานหรือผลที่ได้ ซึ่งอาจเป็นผลผลิต 

(Product) ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งบรรลุเป้าหมาย (Goal) 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีอยู่สองประเภทคือ เกณฑ์สัมบูรณ์ กับเกณฑ์สัมพัทธ์ซึ่งอาจ

เปรียบเทียบได้กับการก าหนดเกณฑ์แบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 
  7.2.1  เกณฑ์สัมบูรณ์ คือเกณฑ์ท่ีก าหนดในลักษณะของระดับคุณภาพที่ก าหนด

ว่าควรมี ควรเป็น หรือควรเกิดขึ้น หรือมีขึ้นอันเป็นผลจากหลักสูตรที่มุ่งประเมิน อาจจะเป็นเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นเองเฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง หรือใช้เกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเป็นสากล 

  7.2.2  เกณฑ์สัมพัทธ์ การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากโครงการกับสิ่งที่มีอยู่เดิม 
กับผลที่เกิดในกรณีไม่มีหลักสูตรที่มุ่งประเมิน หรือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรที่มุ่งประเมิน
กับผลที่เกิดในหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันที่เป็นที่ยอมรับว่าประสบความส าเร็จ อาจเป็นการเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ใช้หลักสูตรที่มุ่งประเมินและหลักสูตรอ่ืน หรืออาจเปรียบเทียบในแง่เวลา 
เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดผลที่ต้องการ เป็นต้น 
    การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรมีความส าคัญต่อทั้งผู้ประเมินและผู้
ต้องการใช้ผลจากการประเมินหลักสูตร ส่วนใหญ่อาจพิจารณาจากหลักสูตรที่มุ่งประเมินก่อนว่ามีการ
ระบุเกณฑ์ที่ต้องการไปถึงไว้แล้วหรือไม่ ถ้ามีอยู่แล้วอาจใช้เป็นเกณฑ์ประเมินได้เลย อย่างไรก็ตามมิใช่
ว่าเกณฑ์ที่มีอยู่ในหลักสูตรที่มุ่งประเมินจะเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ เนื่องจาก
คุณภาพของเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นแต่แรกอาจไม่เหมาะสม อาจไม่มีความชัดเจน อาจเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้น
โดยปราศจากหลักการ อาจเป็นเกณฑ์ที่สูงไปหรือต่ าเกินไป อาจต้องมีการปรับเนื่องจากมีการปรับปรุง
ส่วนของหลักสูตรบางส่วนที่ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ เป็นต้น ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ประเมิน
ในการที่จะก าหนดเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรมีที่มาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ (กาญจนา วัธนสุนทร, 2545: 73 – 74) 
 1) ตัวบ่งชี้ในการประเมิน ตัวบ่งชี้ในการประเมินที่ก าหนดไว้แล้วจะเป็นแหล่งที่
ส าคัญในการก าหนดเกณฑ์ประเมิน ผู้ประเมินจะเริ่มจากการก าหนดตัวแปรที่ต้องวัด และก าหนด
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เกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าสารสนเทศได้จากการวัด การพิจารณาตัวบ่งชี้ในการประเมินจะท าให้ผู้
ประเมินสามารถก าหนดตัวบ่งชี้ได้ครอบคลุมส าหรับทุกตัวบ่งชี้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาตัวบ่งชี้เป็น
เพียงการจัดท ารายการเกณฑ์ที่ต้องก าหนดหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมเป็นอันดับแรก จากนั้นต้อง
พิจารณาการก าหนดตัวเกณฑ์แต่ละตัวต่อไป 
 2) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาและการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน
เป็นแหล่งที่อาจช่วยในการก าหนดเกณฑ์การประเมินหลักสูตรได้เนื่องจากอาจประยุกต์ใช้ทั้ง
ประสบการณ์ของตน และหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญในที่นี้อาจ
หมายรวมถึงผู้ที่น าหลักสูตรไปใช้ ได้แก่ ผู้สอน และผู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตรในระดับต่างๆ 
 3) ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน เช่นเดียวกับการก าหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ 
การประเมินอาจได้มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน เกณฑ์ที่ได้มาจากผู้เกี่ยวข้องจะช่วย
ให้ลดปัญหาในด้านการเมืองในการก าหนดเกณฑ์ลงได้ และในขณะเดียวกัน ผู้ประเมินอาจต้องพบ
ปัญหาในการต้องจัดล าดับหรือจัดท าเกณฑ์ในการเลือกเกณฑ์อีกครั้ง ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน 
 4) การคาดหวังเชิงปริมาณ / เชิงคุณลักษณะ ความคาดหวังในเชิงปริมาณหรือเชิง 
คุณลักษณะจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการปรับหลักสูตรอันเนื่องมาจากการที่ยังไม่
พอใจในผลที่ได้จากหลักสูตรเดิมที่เคยมี การประเมินหลักสูตรใหม่อาจได้เกณฑ์ในการประเมินจาก
การเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากหลักสูตรเก่าในแง่ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นควรสูงกว่า หรือเป็น
ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิดขึ้นในการใช้หลักสูตรเก่า เป็นต้น เกณฑ์ในท านองนี้อาจเป็นเกณฑ์สัมพัทธ์
หรือสัมบูรณ ์
 5) ใช้เกณฑ์หรือปกติวิสัยที่มีอยู่แล้ว เกณฑ์หรือปกติวิสัยที่มีอยู่แล้วอาจได้มาจาก 
  (1) จากการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการประเมินหลักสูตร 
  (2) จากการที่มีผู้ใช้ในการประเมินหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน 
 6) จากการเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 7) จากการศึกษาเอกสารบันทึกเก่ียวกับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน (Evaluator’s  
Programme Description – EPD) ซึ่งมีวิธีดังนี้ 
 (1) ศึกษา เอกสาร บันทึก หรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึง
รายงานการก ากับติดตาม และประเมินที่เคยท ามา 
 (2) สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน อาจเป็นผู้ที่พัฒนา
หลักสูตร ผู้ที่ใช้หลักสูตร เป็นต้น 
 (3) จัดท าเกณฑ์ข้ึนจากการศึกษาและสัมภาษณ์ 
 (4) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา จนได้ผลสรุปที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย 



 

บทท่ี 3 

การประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรไว้ใน

ระบบและกลไกการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.

2554 และฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ มีภารกิจสนับสนุนการประเมินหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือให้ได้แบบประเมินหลักสูตรที่เหมาะสม มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นแบบ

ประเมินฉบับมาตรฐานกลางที่สาขาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของศาสตร์

นั้นๆ  และเพ่ือให้คณะกรรมการประเมิน/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้แบบ

ประเมินหลักสูตรดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงน าเสนอรายละเอียดการประเมินหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งออกเป็นดังนี้ 

 1. กระบวนการประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 2. กรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 3. แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 4. ขอบเขต / ข้อจ ากัดในการน าแบบประเมินหลักสูตรไปใช้ 

 5. ความเชื่อมโยงการน าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการจัดท า มคอ.7 รายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. กระบวนการประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (ส านักวิชาการ 2554) 
 การประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีรายละเอียดในการน าเสนอ   
5 ประเด็น ได้แก่ 
 1.1 แนวทางการประเมินหลักสูตร 
 1.2 ขัน้ตอนการประเมินหลักสูตร 
 1.3 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 1.4 หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 1.5 หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 รายละเอียดของแต่ละประเด็นมีดังนี้ 
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 1.1 แนวทางการประเมินหลักสูตร 
 สกอ. ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมิน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี 
เพ่ือให้เนื้อหาสาระต่างๆ ของหลักสูตรมีความทันสมัยซึ่งแนวทางในการประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี 2 แนวทาง ดังนี้ 
  1.1.1 ประเมินหลักสูตร โดยการจัดสัมมนา หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
  1.1.2 ประเมินหลักสูตรในรูปแบบการวิจัย  
 
 1.2 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 
  1.2.1 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร (ทุก 5 ปี) 
   1) สาขาวิชาส ารวจหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ต้องประเมิน   
   2) สาขาวิชาบรรจุหลักสูตรที่จะประเมินเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยโดยด าเนินการผ่านกองแผนงาน 
   3) เมื่อหลักสูตรต่างๆ ได้รับความเห็นชอบให้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
แล้วให้สาขาวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
    ( 1 )  พิ จารณ าสรรห าผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกและคณ าจารย์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการประเมินหลักสูตร  
    (2) ประสานงานกับส านักวิชาการเพ่ือขอรายชื่อผู้แทนส านักวิชาการ (บุคลากร
จากฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน) ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการใน
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
    (3) เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง  
   4) ในการประเมินหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรพิจารณาก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินหลักสูตรนั้นๆ ก าหนดขอบเขตของประเด็นการประเมิน วิธีการ
ประเมินหลักสูตร และเกณฑ์ในการพิจารณาผลการประเมิน 
    (2) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจัดท าโครงการประเมินหลักสูตรพร้อม
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ก. กรณีจัดสัมมนา หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group) เสนอโครงการเพ่ือขอใช้
งบประมาณของสาขาวิชา ข. กรณีท าวิจัย เสนอโครงการเพ่ือขอใช้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    (3) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรด าเนินการประเมินหลักสูตร โดยการจัด
สัมมนา หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือวิจัยประเมินหลักสูตร และจัดท ารายงานผล 
การประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
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     (4) คณะกรรมการประจ าสาขาวิชาให้ความเห็นชอบและเสนอสรุปผลรายงาน 
การประเมินหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
    (5 ) สภาวิชาการพิจารณาผลการประเมินหลักสูตรและเสนอความเห็ นต่อ                 
สภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆ 
    (6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินหลักสูตรบรรจุใน มคอ.7
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร และใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร 
    (7) ส านักวิชาการรวบรวมและสรุปผลการด าเนินการประเมินหลักสูตรสาขาวิชา
ต่างๆ เสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบและพิจารณาผลการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรมีขั้นตอนการด าเนินงานในภาพรวม ดังแผนภูมิที่ 1 



25 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 

สาขาวิชา 
บรรจุหลกัสูตรเข้าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีของมหาวทิยาลัย 

สาขาวิชา 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

ต่อสภาวิชาการ 

คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร 
พิจารณาก าหนดแนวทาง ขอบเขต และวิธกีารประเมนิหลักสตูร 

กรณีประเมินหลกัสูตรโดยการจัดสัมมนา 

หรือสนทนากลุม่ (Focus Group)  

คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรจัดท าโครงการ 

โดยขอใช้งบประมาณของสาขาวิชา 

กรณีประเมินหลกัสูตรโดยการวิจัย  

คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรจัดท าโครงการวจิัย 

โดยขอใช้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพฒันา 

คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร 
ด าเนนิการและจัดท ารายงานผลการประเมนิหลักสูตร 

เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
 เสนอผลการประเมนิหลักสูตรตอ่สภาวิชาการ 

 

สภาวิชาการ 
 พิจารณาผลการประเมินหลกัสูตรและ 
เสนอความเห็นตอ่สภามหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
น าผลการประเมนิหลักสูตรบรรจุในรายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7) 

และใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร 

สาขาวิชา 
 ส ารวจหลกัสูตรทีอ่ยู่ในเกณฑ์ประเมิน 
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 1.3 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 ในการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรต่อ
มหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ดังนี้ 
  1.3.1 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ 
  1.3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรที่
ประเมิน จ านวน 3-5 คน  เป็นกรรมการ (หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการอย่างน้อย 1 คน) หากสาขาวิชาพิจารณาเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมากกว่า
จ านวนดังกล่าว ให้เสนอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเหตุผลประกอบ 
  1.3.3 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประเมิน 
จ านวน 3-5 คน เป็นกรรมการ โดยต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ อย่างน้อย 2 คน 
  1.3.4 อาจารย์ประจ าสาขาวิชา  (ควรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความ
เชี่ยวชาญในหลักสูตรนั้นๆ) จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  1.3.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  ส านักวิชาการ จ านวน 1 คน และ
เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชาอีก 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาอาจเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ชุดเดียวกับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่ทั้งประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตาม  
ความเหมาะสมด้วยก็ได้  
 
 1.4 หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตร คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
  1.4.1 พิจารณาก าหนดแนวทาง ขอบเขต และวิธีการประเมินหลักสูตร  
  1.4.2 จัดท าโครงการประเมินหลักสูตร และรายละเอียดงบประมาณเสนอคณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา (กรณี Focus Group) หรือสถาบันวิจัยและพัฒนา (กรณีท าวิจัย) 
  1.4.3 ด าเนินการประเมินหลักสูตรตามวิธีการที่ก าหนด 
  1.4.4 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
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 1.5 หน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตรมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรที่จะประเมิน จัดประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตร จัดท าร่างโครงการประเมินหลักสูตร
และรายงานการประเมินหลักสูตร ปรับแก้ไขข้อมูลตามมติคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและ
คณะกรรมการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม ประสานงานและอ านวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการประเมินหลักสูตรและท าหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
มอบหมาย โดยรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของกรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ดังนี้  
 1.5.1 หน้าที่ของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
      1)  ประสานงานกับประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพื่อด าเนินการ ดังนี้ 
        (1)  ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการ 
        (2)  ก าหนดวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 
      2)  ตรวจรายงานการประชุม 
  3)  จัดท าเอกสาร เช่น ร่างโครงการประเมินหลักสูตรเสนอของบประมาณสาขาวิชา หรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่างรายงานการประเมินหลักสูตร เป็นต้น      
  4)  ประสานงานและด าเนินการเพื่อให้การประเมินหลักสูตรส าเร็จลุล่วง 
  5)  เสนอรายงานการประเมินหลักสูตร ที่คณะกรรมการประเมินหลักสูตรเห็นชอบแล้วต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) คณะกรรมการ
ประจ าสาขาวิชา ส านักวิชาการ และสภาวิชาการ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจ าสาขาวิชาด้วยก็ได้โดยประสานงานการจัดพิมพ์และตรวจร่างกับเจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจ
สาขาวิชาที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 6)  ด าเนินการตามที่ประธานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรมอบหมายโดยประสานงาน
กับผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.5.2 หน้าทีข่องผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 1)  เจ้าหน้าที่งานเลขานุการกิจสาขาวิชา รับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี้ 
      (1) ประสานงานกับกรรมการและเลขานุการในการก าหนดวันประชุม วาระการ
ประชุม และประสานงานกับคณะกรรมการเพ่ือนัดหมายวันประชุม รวมทั้งจองห้องประชุม 
         (2) จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ  และ
จัดท าแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 
  (3) จัดพิมพ์และพิสูจน์อักษรร่างหลักสูตร   
           (4) จัดท าหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบวาระการประชุมส่งให้
คณะกรรมการ           
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  (5) ติดต่อกับคณะกรรมการเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งสรุปแจ้ง
กรรมการและเลขานุการก่อนการประชุมแต่ละครั้ง 
   (6) ประสานงานระหว่างการประชุม เช่น ประสานงานด้านอาหาร อาหารว่าง 
เครื่องดื่ม ประสานงานด้านเอกสาร ติดตามกรรมการภายในและภายนอก เป็นต้น       
   (7) มอบเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการ (ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) พร้อมทั้งให้
กรรมการลงนามในหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม ลงนามการเข้าประชุม และส่งหลักฐานการจ่ายเงิน
ทดรองจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กองคลัง 
  2)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ส านักวิชาการ รับผิดชอบงานต่างๆ  
ดังนี้ 
  (1) จัดท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการประเมินหลักสูตร 
  (2) จัดท าหนังสือขออนุญาตต้นสังกัดผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  (3) จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
สกอ. และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ประธาน หรือกรรมการและเลขานุการเพ่ือใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  (4) จดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 
  (5) ตรวจร่างโครงการประเมินหลักสูตร  รายงานการประเมินหลักสูตร ในเบื้องต้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศต่างๆ ที่เก่ียวกับหลักสูตร 
  (6) จัดท าหนังสือขอบคุณคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเมื่อการประเมินหลักสูตรแล้วเสร็จ 

 
2. กรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มี  
2 แนวทางคือ ประเมินหลักสูตร โดย 1) การจัดสัมมนา หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group) หรือ  
2) การวิจัย  แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ในการประเมิน
หลักสูตรได้ทั้งสองแนวทาง โดยสาขาวิชาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของศาสตร์
นั้นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการประเมิน/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตรควรก าหนดกรอบในการพัฒนาแบบ
ประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีก่อน  โดยเลือกชนิดตัวบ่งชี้  สิ่งที่มุ่งประเมิน และตัวบ่งชี้ให้
เหมาะสมกับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน แล้วจึงสร้างแบบประเมินหลักสูตรให้เหมาะสมกับหลักสูตรต่อไป  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้        
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(ตัวอย่าง) กรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

1. ปัจจัย 1. หลักสูตร        
น าเข้า  1.1 วัตถปุระสงค ์ 1.1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน       
 ของหลักสูตร 1.1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
      

  1.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา / บณัฑิต 

      

  1.1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

      

  1.1.5 สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชพี (ถ้าม)ี       
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  1.2 โครงสร้าง
หลักสูตรและ
เนื้อหาวิชา 
 
 

1.2.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร       
 1.2.2 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์

ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา 
      

 1.2.3 ความเหมาะสมของชุดวชิาที่จัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร 

      

  1.2.4  ระดับความยากของชุดวชิา       
  1.2.5 ความเปน็ประโยชน์ของเนื้อหาต่อการท างาน       
 2. ความพร้อม

ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 

2.1 จ านวนของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร / 
วิชาชีพ (ถ้ามี) 

      

 2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

     ตัวชี้วัด 2.2 (สกอ.) 

  2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

     ตัวชี้วัด 2.3 (สกอ.) 
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  2.4 การมีส่วนร่วมในประชุมเพือ่วางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

      

  2.5 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

     KPI หลักสูตรข้อ 8 

  2.6 การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ / 
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     KPI หลักสูตรข้อ 9 

 3. เอกสารการสอน 3.1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน 
อ่านเข้าใจได้งา่ย 

      

  
 

3.2 การจัดล าดับเนื้อหาเอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

      

 3.3 กิจกรรมท้ายเร่ืองกระตุ้นการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา 
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  3.4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียน
ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 

      

  3.5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

      

  3.6 การท าแบบประเมนิตนเองและท า
กิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับแนวตอบ 

      

  3.7 ความสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้       
  3.8 การได้ใช้เทคโนโลยีในการศกึษาค้นคว้า

เพิ่มเติม 
      

  3.9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย 
สอดคล้องกับเร่ืองที่เรียน 

      

  3.10 สื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาไดง้่ายขึ้น 
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

2. กระบวน 
การ 

1. การบริหาร
หลักสูตร 

1.1 มีการจัดโครงสร้างและการบริหาร
หลักสูตรอย่างเป็นระบบทีช่ัดเจน 

      

 
 

 1.2 มีระบบและกลไกในการบรหิารหลักสูตรที่
ชัดเจน (มคอ.2-7) 

      

 1.3 มีแผนการบริหารหลักสูตรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

      

  1.4 มีการด าเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจน       
  1.5 มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน

หลักสูตรไปปรบัปรุงหลักสูตร 
      

  1.6 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร       
  1.7 ความพึงพอใจของนักศึกษา / บัณฑิตต่อ

การบริหารหลักสูตร 
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

   1.7.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

      

   1.7.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เรียน 

      

   1.7.3 มีกระบวนการที่เอ้ือให้บัณฑิตสามารถ
สอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 

      

 2. การจัดการ
เรียนการสอน 

2.1 มีการวางแผนผลิต / ปรบัปรุงชุดวิชาใน
การผลิตสื่อการสอนที่ชัดเจน 

      

  2.2 คณะกรรมการผลิตและบรหิารชุดวิชามี
บทบาทส าคัญในกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 

      

  2.3 มีสื่อที่หลากหลายโดยสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับการน าเสนอเนื้อหาและผู้เรียน 
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  2.4 การน าเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน       
  2.5 มีการน าเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่

หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
      

  2.6 มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่
เหมาะสม 

      

  2.7 มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การวิจัย 
/ การอ้างอิง / ประสบการณ์ในแผนการสอน 

      

  2.8 มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

      

  2.9 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
สอนเสริม (ถ้ามี) 

     ส านักบริการ 

  2.10 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ฝึกปฏิบัติ (ถา้มี) 

     ส านักบริการ 
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  2.11 มีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญในกิจกรรมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

     ตัวชี้วัด 2.6 (สกอ.) 

   2.11.1 การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / 
แบบฝึกปฏบิัต ิ

      

   2.11.2 การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษา
ทางการเรียนการสอนผ่านช่องทางตา่งๆ เชน่ 
โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น 

      

   2.11.3 การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ 
/ เข้ม / เข้มพิเศษ / ผ่านInternet) 

      

   2.11.4 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ       
   2.11.5 การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพ 
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

   2.11.6 การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา       
    2.11.7 กิจกรรมประจ าชุดวิชา       
  2.12 มีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน

กิจกรรมการเรียนการสอนดังตอ่ไปนี้ 
     ตัวชี้วัด 2.6 (สกอ.) 

   2.12.1 การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / 
แบบฝึกปฏบิัต ิ

      

   2.12.2 การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษา
ทางการเรียนการสอนผ่านช่องทางตา่งๆ เชน่ 
โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น 

      

   2.12.3 การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ 
/ เข้ม / เข้มพิเศษ / ผ่านInternet) 

      

   2.12.4 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ       
   2.12.5 การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ       
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

   2.12.6 การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา       
   2.12.7 กิจกรรมประจ าชุดวิชา       
 3. การวัดและ

ประเมินผล 
3.1 มีระบบและกลไกที่ก ากับดแูลการวัดและ
ประเมินผล 

      

 การศึกษา 3.2 การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี) 

      

  3.3 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่หลากหลาย 
เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม มีการจัดสอบตาม
ความพร้อม (Walk-in Exam) มีการประเมิน
จากกิจกรรมประจ าชุดวชิา เป็นต้น 

      

  3.4 มีการประเมินผลตรงตามวตัถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา 
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  3.5 การแจ้งก าหนดการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 

      

  3.6 การแจ้งผลการสอบตรงตามก าหนดเวลา       
 4. การบริการ

การศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 
 

4.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ       
  4.1.1 การลงทะเบียนเรียนผา่นสื่อ / 

เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ไปรษณีย์ 
Internet เป็นต้น 

      

   4.1.2 การจัดส่งเอกสาร       
   4.1.3 การให้บริการตอบค าถามนักศึกษา       
   4.1.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร (ถา้เคยใช้บริการ) 
      

   4.1.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา       
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

   4.1.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนยส์ารสนเทศ 
Call center 

      

   4.1.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

      

3. ผลผลิต 1. คุณภาพของ
บัณฑิตตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ 
มหาวิทยาลยัสุโข
ทัยธรรมาธิราช 

      ตัวบ่งชี้ 2.2 (สมศ.2) และ 
KPI หลักสูตร ข้อ 12 

 1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม       
 1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต        
 1.1.2 มีความขยันหมั่นเพียร       
 1.1.3 มีความพอเพียงและมีวินัย       
 1.1.4 มีเจตคติที่เหมาะสม       
  1.1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี       
  1.1.6  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ       
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  1.2 ด้านความรอบรู้และประสบการณ์       
  1.2.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา       
  1.2.2  มีความรู้รอบในศาสตร์ทีเ่ก่ียวข้อง       
  1.2.3  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้

สู่การใช้ประโยชน ์
      

  1.3 ด้านความคิดและแก้ปัญหา       
  1.3.1 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ       
  1.3.2  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปญัหา       
  1.3.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
  1.3.4 มีความสามารถในการน าความรู้ไปสู่การ

ปฏิบัติงานได้อย่างดี  
      

  1.4 ด้านความรับผดิชอบ       
  1.4.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง       
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  1.4.2  มีความรับผิดชอบต่อองค์กร        
  1.4.3  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมทุกระดับ 
      

  1.4.4  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ       
  1.5 ด้านมนุษยสัมพันธ์       
  1.5.1  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น       
  1.5.2  มีความสามารถท างานรว่มกับผู้อื่นได้

เป็นอย่างด ี
      

  1.5.3  เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี       
  1.6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี       
  1.6.1 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี        
  1.6.2 มีความสามารถในการใชภ้าษาไทย       
  1.6.3 มีความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ       
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  1.6.4 มีความสามารถในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

      

  1.6.5 มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์
และน าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ 

      

  1.7 ด้านทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

      

  1.7.1  มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง        
  1.7.2 เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง       
  1.7.3 มีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร       
 2. คุณภาพของ

บัณฑิตดา้นอ่ืนๆ 
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ยที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 

     KPI หลักสูตรข้อ 11 

  2.2 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

     KPI หลักสูตร ข้อ 11 
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ชนิดตัว
บ่งชี ้

สิ่งที่มุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้  

แบบประเมินส าหรับ 
แบบ
บันทึก
ข้อมูล 

หมายเหตุ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต 

ผู้บังคับ 
บัญชา / 

ผู้ใช ้
บัณฑิต 

  2.3 การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน      ตัวบ่งชี้ 2.1 (สมศ.1) 
  2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาใน

หลักสูตร 
     มคอ.7 ข้อ 3 

  2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (จ านวนและร้อยละ
ของนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตรในแต่ละปี) 

     มคอ.7  หมวด 4  ข้อ 1 
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3. แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เมื่อคณะกรรมการประเมิน/ปรับปรุง/บริหารหลักสูตรก าหนดกรอบในการพัฒนาแบบ

ประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้แล้วจึงน ามาสร้างแบบประเมินหลักสูตรให้เหมาะสมกับหลักสูตร 
ในส่วนของกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่กล่าวในหัวข้อที่ 2   เมื่อน ามา
สร้างแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แบบประเมินหลักสูตรดังนี้ 
 3.1 แบบสอบถามส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 3.2 แบบสอบถามส าหรับนักศึกษา 
 3.3 แบบสอบถามส าหรับบัณฑิต 
 3.4 แบบสอบถามส าหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต 
 3.5 แบบบันทึกข้อมูล 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดีของท่าน 

(ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่าน
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตร  ข้อมูลที่ ได้จะน าไปใช้เพ่ือการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงหรือตาม
ความคิดเห็นของท่าน 
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี  3  ตอน  คือ 

ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน 

 
 3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 

5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (  )  หรือเติมข้อความในช่องว่าง  ตามความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
1.  เพศ    (    ) ชาย      (    ) หญิง 
2.  อายุ………….…..ปี 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 (    )  ปริญญาโท 
 (    )  ปริญญาเอก 
 (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………….. 
4.  ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 (    )  อาจารย์ 
 (    )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (    )  รองศาสตราจารย์ 
 (    )  ศาสตราจารย์ 
5.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน)  
 จ านวน ………………..ปี (เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือนให้นับเป็นปี) 
6.  ภาระหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 (    )  เป็นคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 
 (    )  เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (    )  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (    )  เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา / ปรับปรุงชุดวิชา 
 (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................  
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับ
ภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ตอบสนองความ
ต้องการของ

ตลาดแรงงานและ
สังคม 

สอดคล้องกับ
เกณฑ์ขององค์กร
วิชาชีพ (ถ้าม)ี 

ข้อที ่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1                      
2                      
3                      

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
.......................................................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................................................ 
 
 2.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

2. หมวดวิชาแกน 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

3. หมวดวิชาเฉพาะ 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 
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 2.3 เนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใด (มีรายละเอียดค าอธิบายชุดวิชาแนบท้ายแบบสอบถาม)  และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ชุดวิชาในหลักสูตร 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

เหมาะสมที่จะจัด
ไว้ในโครงสร้าง

หลักสูตร 
ข้อคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            
 ---ชุดวิชา---            
2 หมวดวิชาแกน            
 ---ชุดวิชา---            
3 หมวดวิชาเฉพาะ            
 ---ชุดวิชา---            

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
 2.4  ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ล าดับ

ที ่
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

1 การมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

      

2 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน (ถ้ามี)  

      

3 การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ / 
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน 
 3.1  การบริหารหลักสูตร /การจัดการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร  / การจัดการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผลใน

ระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้มีความเหมาะสมหรือมีคุณภาพ
ในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริหารหลักสูตร        
1 มีการจัดโครงสร้างและการบริหาร

หลักสูตรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน  
      

2 มีระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตรที่ชัดเจน (มคอ. 2-7) 

      

3 มีแผนการบริหารหลักสูตรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว  

      

4 มีการด าเนินการตามแผนงานอย่าง
ชัดเจน  

      

5 มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตร 

      

6 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร        
 การจัดการเรียนการสอน        
7 มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาใน

การผลิตสื่อการสอนที่ชัดเจน 
      

8 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชามี
บทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

      

9 มีสื่อท่ีหลากหลายโดยสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับการน าเสนอเนื้อหาและ
ผู้เรียน 

      

10 การน าเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและ
ชัดเจน 
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
11 มีการน าเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่

หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
      

12 มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่
เหมาะสม 

      

13 มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การ
วิจัย / การอ้างอิง / ประสบการณ์ใน
แผนการสอน 

      

14 มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

      

 การวัดและประเมินผล       
15 มีระบบและกลไกท่ีก ากับดูแลการวัด

และประเมินผล 
      

16 การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี) 
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 3.2 การด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าท่านได้วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านทางกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องค าตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละ
กิจกรรม  

กิจกรรม 

การวิเคราะห์ศักยภาพ
ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

น าผลการวิเคราะห์
ไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / แบบฝึก
ปฏิบัติ  

    

2. การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรยีนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น โทรศัพท์ / Internet    เป็นต้น  

    

3. การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / 
เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet)  

    

4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ      
5. การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ      
6. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา      
7. กิจกรรมประจ าชุดวิชา     
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ส าหรับนักศึกษา) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของ
ท่าน  
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผล

การศึกษา / การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  
 3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 

5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 
   
   
 
 

                       
 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดียิ่งของท่าน 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) หรือเติมข้อความ 
 ในช่องว่าง  ตามความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 
1. เพศ           (    ) ชาย      (    ) หญิง 
2. อายุ…………..ปี 
3.   รหัสนักศึกษา..............................................................................................................  
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน 
     (    )   มัธยมศึกษาตอนต้น      (    )   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     (    )   ปวช. (    )   ปวส. 
 (    )   ปวท. (    )   ปริญญาตรี 
  (    )   ปริญญาโท (    )   ปริญญาเอก  
  (    )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
5.  อาชีพ 
 (    )   ไม่ได้ประกอบอาชีพ (    )   รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ 
 (    )   พนักงานรัฐวิสาหกิจ (    )   ธุรกิจส่วนตัว 
 (    )   พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน (    )  เกษตรกร 
     (    )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความชัดเจน 
ตอบสนองความต้องการ

ของนักศกึษา 

ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและ

สังคม 
ข้อที ่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1                 
2                 
3                 
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ..................... 
 
 2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

2. หมวดวิชาแกน 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

3. หมวดวิชาเฉพาะ 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

 
 2.3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร  
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใด (มีรายละเอียดค าอธิบายชุดวิชาแนบท้ายแบบสอบถาม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับที่ ชุดวิชาในหลักสูตร 
เหมาะสมที่จะจัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร  

เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
และพัฒนาความรู้ของ

นักศึกษา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                
 ---ชุดวิชา---           
2 หมวดวิชาแกน           
 ---ชุดวิชา---           
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ล าดับที่ ชุดวิชาในหลักสูตร 
เหมาะสมที่จะจัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร  

เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
และพัฒนาความรู้ของ

นักศึกษา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3 หมวดวิชาเฉพาะ           
 ---ชุดวิชา---           

  
 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
..................................................................................................................................................... ........... 
................................................................................................................................................................ 
 
 2.4  เอกสารการสอน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ

ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน 

อ่านเข้าใจได้ง่าย 
      

2 การจัดล าดับเนื้อหาเอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

      

3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

      

4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลัง
เรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 

      

5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

      

6 ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับแนวตอบ 

      

7 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้       
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติม 
      

9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย 
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 

      

10 สื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา /การ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา /การบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้ 
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริหารหลักสูตร       
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้ 
      

 1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

      

 1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียน 
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 1.3 มีกระบวนการที่เอ้ือให้บัณฑิต

สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 
      

 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่

หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม 
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walk - 
in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจ าชุดวิชา เป็นต้น 

      

3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา 

      

4 การแจ้งก าหนดการสอบตรงตามก าหนดเวลา       
5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม

ก าหนดเวลา 
      

 การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย        
6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้  

      

 6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ / 
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอรธ์นาคาร 
ไปรษณีย์ Internet เป็นตน้ 

      

 6.2 การจัดส่งเอกสาร       
 6.3  การให้บริการตอบค าถามนักศึกษา       
 6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ) 
      

 6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา       
 6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์

สารสนเทศ Call Center 
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ส าหรับบัณฑิต) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่านมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์หลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของท่าน  
 2.  แบบสอบถามทั้งหมดมี  4  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / เอกสารการสอน 
  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา 
/ การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 
 3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 

5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 
  
 
 
 

 
 
      
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดียิ่งของท่าน 
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ตอนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่อง (  )  หรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความ 
                เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1.   เพศ           (    )  ชาย      (    )  หญิง 
2.   อายุ………….…..ปี 
3.   รหัสนักศึกษา.............................................................................................................. 
4.  ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา............................................................................ ........... 
5.  อาชีพ 
 (    )  ไม่ได้ประกอบอาชีพ (    )  รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ 
 (    )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ (    )  ธุรกิจส่วนตัว 
 (    )  พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน (    )  เกษตรกร 
     (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 

 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / เอกสารการสอน 
 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความชัดเจน 
ตอบสนองความต้องการ

ของบัณฑิต 

ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและ

สังคม 
ข้อที ่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1                 
2                 
3                 

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................................... ................. 
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2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

2. หมวดวิชาแกน 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

3. หมวดวิชาเฉพาะ 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

  
 2.3 เนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร 
ค าชี้แจง  1. โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสม

มากน้อยเพียงใด (มีรายละเอียดค าอธิบายชุดวิชาแนบท้ายแบบสอบถาม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ชุดวิชาในหลักสูตร 
เหมาะสมที่จะจัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร  

ระดับความยาก 
ของชุดวิชา 

เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานและพัฒนาความรู้

ของบัณฑิต 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป      

               

 ---ชุดวิชา---                
2 หมวดวิชาแกน                
 ---ชุดวิชา---                
3 หมวดวิชาเฉพาะ                
 ---ชุดวิชา---                

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
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2.4  เอกสารการสอน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ

ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน 

อ่านเข้าใจได้ง่าย 
      

2 การจัดล าดับเนื้อหาเอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

      

3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

      

4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลัง
เรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 

      

5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

      

6 ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับแนวตอบ 

      

7 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้       
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติม 
      

9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย 
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 

      

10 สื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา / การ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา / การบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้ 
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริหารหลักสูตร       
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้ 
      

 1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

      

 1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียน 

      

 1.3 มีกระบวนการที่เอ้ือให้บัณฑิต
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 

      

 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่

หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม 
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walk -
in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจ าชุดวิชา เป็นต้น 

      

3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา 

      

4 การแจ้งก าหนดการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 

      

5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย        
6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้  

      

 6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ / 
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร 
ไปรษณีย์ Internet เป็นต้น 

      

 6.2 การจัดส่งเอกสาร       
 6.3  การให้บริการตอบค าถามนักศึกษา       
 6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ) 
      

 6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา       
 6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์

สารสนเทศ Call center 
      

 6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 4   ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วมี

คุณลักษณะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต       
 1.2  มีความขยันหมั่นเพียร      
 1.3  มีความพอเพียงและมีวินัย      
 1.4  มีเจตคตทิี่เหมาะสม      
 1.5  มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี      
 1.6  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ      
2 ด้านความรอบรู้และประสบการณ์       
 2.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา      
 2.2  มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง      
 2.3  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์ 
     

3 ด้านความคิดและแก้ปัญหา       
3.1  มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ      
3.2  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา      
3.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
3.4  มีความสามารถในการน าความรู้ไปสู่ 
การปฏิบัติงานได้อย่างดี  

     

4 ด้านความรับผิดชอบ       
 4.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง      
 4.2  มีความรับผิดชอบต่อองค์กร       
 4.3  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ      
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ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 4.4  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ      
5 ด้านมนุษยสัมพันธ์        

5.1  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน      
5.2  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี      
5.3  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      

6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี       
 6.1  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านการ

พูด อ่าน เขียนที่ด ี 
     

 6.2  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย       
 6.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ      
 6.4  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     

 6.5  มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ 

     

7 ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  

     

7.1  มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได ้      
7.2  มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

7.3  มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร      
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ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดีของท่าน 

(ส าหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ท่ีได้รับการประเมิน) 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่าน
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตร  ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงหรือตามความ
คิดเห็นของท่าน 
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี  4  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง 
              ประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตอนที่   4  ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 
5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง  ตามความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
1.  เพศ           (    )  ชาย      (    )  หญิง 
2.  อายุ………….…..ปี 
3.  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน..........................................................................  
4.  อาชีพ 
 (    )  รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ  (    )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (    )  ธุรกิจส่วนตัว (    )  พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
     (    )  เกษตรกร                            (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
5.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต (ผู้รับประเมิน) 
 (    ) น้อยกว่า 6 เดือน             (    ) 6 เดือนถึง 1 ปี 
 (    ) มากกว่า 1 ปี 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ 

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดแรงงานและสังคม 
ข้อที่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 
1       
2       
3       

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. .................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านว่า 
หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต       
 1.2  มีความขยันหมั่นเพียร      
 1.3  มีความพอเพียงและมีวินัย      
 1.4  มีเจตคตทิี่เหมาะสม      
 1.5  มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี      
 1.6  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ      
2 ด้านความรอบรู้และประสบการณ์       
 2.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา      
 2.2  มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง      
 2.3  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์ 
     

3 ด้านความคิดและแก้ปัญหา       
3.1  มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ      
3.2  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา      
3.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
3.4  มีความสามารถในการน าความรู้ไปสู่ 
การปฏิบัติงานได้อย่างดี  

     

4 ด้านความรับผิดชอบ       
 4.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง      
 4.2  มีความรับผิดชอบต่อองค์กร       
 4.3  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ      
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ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 4.4  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ      
5 ด้านมนุษยสัมพันธ์        

5.1  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน      
5.2  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี      
5.3  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      

6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี       
 6.1  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านการพูด 

อ่าน เขียนที่ด ี 
     

 6.2  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย       
 6.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ      
 6.4  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     

 6.5  มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ 

     

7 ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  

     

7.1  มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได ้      
7.2  มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

7.3  มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร      
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ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และให้

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
1.  ท่านเห็นว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วมีความรู้และทักษะ 
การท างานเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับใด       
  (     )  มากท่ีสุด (     )  มาก 
 (     )  ปานกลาง (     )  น้อย 
  (     )  น้อยที่สุด 
 
2. ตามความคิดเห็นของท่านบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาใน
ด้านใดบ้าง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านจะสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่ท่านรู้จักมาเรียนที่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือไม่ 
 (     )  สนับสนุน (     )  ไม่สนับสนุน 
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แบบบันทึกข้อมูล 
 

ค าชี้แจง  แบบบันทึกข้อมูลนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สิ่งท่ีมุ่ง
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 

ความพร้อม
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร /
วิชาชีพ (ถ้ามี) 

มคอ.2 ส านัก
วิชาการ 

 

 
ตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

สิ่งท่ีมุ่ง
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 

การจัดการ
เรียน 
การสอน 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การสอนเสริม (ถ้ามี)  

ส านักบริการ
การศึกษา 

 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี) 

ส านักบริการ
การศึกษา 

 

 
ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สิ่งท่ีมุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ส านักวชิาการ) 
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สิ่งท่ีมุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
 2. ความพึงพอใจของบัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ส านักวชิาการ)  

 

 3. การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 4. ร้อยละของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร  

มคอ.7 ข้อ 3 / ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(จ านวนและร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่านตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรใน
แต่ละปี)  

มคอ.7 หมวด 4 ข้อ 1 
/ ส านักคอมพิวเตอร์ 

 
 

 

4. ขอบเขต / ข้อจ ากัดในการน าแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีไปใช ้
 4.1  หลักสูตรที่ควรประเมิน ควรเป็นหลักสูตรที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น 
หรือเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมาแล้วครบตามระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรที่ก าหนดให้นักศึกษาแต่
ละรุ่นได้ศึกษา 

4.2  การน าแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้ในการประเมิน
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินหลักสูตรควรพิจารณาคัดเลือกสิ่งที่มุ่ง
ประเมินและตัวบ่งชี้เพ่ือใช้ในการประเมินหลักสูตรตามบริบทของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ และตาม
ความเหมาะสมด้านข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นว่าจะสามารถเก็บรวบรวมเพ่ือใช้ส าหรับการประเมิน
หลักสูตรในครั้งนั้นหรือไม่ 
 4.3 การก าหนดผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักศึกษาเพ่ือประเมินแบบสอบถามส าหรับนักศึกษาควร
เลือกจากนักศึกษาปีที่ 3- 4 ที่ได้มีการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว จึงจะท าให้
นักศึกษาสามารถตอบแบบสอบถามได้ไม่คลาดเคลื่อน 
 4.4 แบบบันทึกข้อมูลมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ส านัก
วิชาการ ส านักบริการการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นต้น หากหน่วยงานต่างๆ ไม่เก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วไม่จ าแนกข้อมูลเป็นรายหลักสูตรก็จะท าให้ผลการประเมินหลักสูตร
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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5.  ความเชื่อมโยงการน าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการจัดท า มคอ.7 รายงาน 
ผลการด าเนินการของหลักสูตร 

มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร หมายถึง การรายงานผลประจ าปีโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูล
ทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆ ที่มี สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรจากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพัฒนา 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะ
ส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา / คณะกรรมการประจ าสาขาวิชา และแจ้งสภาวิชาการทราบ และใช้เป็น
ข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการ
รับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย 

มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มีความส าคัญต่อการเปิดสอนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ระบุว่าเมื่อมีการ
เปิดสอนหลักสูตร ต้องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
(ใน มคอ. 2 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หรือ KPI หลักสูตร 12 ข้อ) ซึ่งจะต้องมีคะแนน
เฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี สกอ. จึงจะเผยแพร่หลักสูตรต่อสาธารณชน กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี หรือน้อยกว่า ให้พิจารณาผล KPI ของปีแรกท่ีเปิดสอน  

เช่น  - ปริญญาตรี 4 ปี เปิดสอนปี 2555 ปีที่เผยแพร่ 2557  
       - ปริญญาโท 2 ปี เปิดสอนปี 2555 ปีที่เผยแพร่ 2556  
หากปีใดมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552  สกอ. อาจพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้นจนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้ปรับปรุง 
ตามเงื่อนไขของ สกอ. 

การประเมินหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการรายงาน มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร ดังนี้  

ข้อ 1  การประเมินจากผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) 
ข้อ 2  การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (อธิบายกระบวนการประเมินและเมื่อมีผู้ส าเร็จ

การศึกษา หรือเมื่อครบตามหลักสูตร โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจาก
ภายนอก) 
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ข้อ 3  การประเมินคุณภาพหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 KPI หลักสูตรข้อที่ 12  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 



บทท่ี  4 

แบบรายงานผลการประเมินหลักสูตร 

การจัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตรถือว่าเป็นงานส าคัญของการประเมินหลักสูตรที่

จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีความถูกต้อง การจัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตรที่ดี    

ผู้ประเมินต้องมีความรู้ใน 2 เรื่องคือ มีความรู้ในสิ่งที่ประเมิน กล่าวคือจะต้องวิเคราะห์ท าความรู้จัก

แผนงานและโครงการหรือเป้า (target) ที่มุ่งประเมินให้เข้าใจอย่างชัดเจนและจะต้องมีความรู้ในเรื่อง

ระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมิน 

(สมคิด พรมจุ้ย 2552)  ในบทนี้ผู้เขียนขอเสนอแบบรายงานผลการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้ 
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Template 
แบบรายงานผลการประเมินหลักสูตร.....(ระบุชื่อหลักสูตร)............................. 

................................................................ 
ประจ าปีการศึกษา................. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

สาขาวิชา........................................... 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน 
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ค าน า 
 
 

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

ลงนาม....................................... 
(...............................................) 

ผู้ประเมิน 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
 
2. ผลการประเมิน  
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................. ..............................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
3.  ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงหลักสูตร  
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า . XX 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร........................................................................................................ .... 
สารบัญ................................................................................................. .................................... 
สารบัญตาราง.................................................................................................................. ......... 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของการประเมินหลักสูตร . 

ส่วนที่ 2 วิธีการประเมินหลักสูตร . 

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตร . 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงหลักสูตร . 

 

ภาคผนวก 

 เครื่องมือที่ใช่ในการประเมินหลักสูตร . 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของการประเมินหลักสูตร 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 
...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................. ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
3. ขอบเขตของการประเมิน (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
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ส่วนที่ 2  วิธีการประเมินหลักสูตร 
 
1. การก าหนดประชากร / กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................ 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
............................................................................................................................. ................................... 
........................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตร  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตร 

1.1 หลักสูตร................................................... มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช น าเสนอ
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.1.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.1   จ านวนและร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  ( n = ...)            
 - ชาย         
 - หญิง   
อายุ  (n = ...)            
 - ต่ ากว่า 30 ป ี   
 - 31-40  ปี   
 - 41-50  ปี   
 - 51-60  ปี   
 - 61 ปีขึ้นไป   
วุฒิการศึกษาสูงสุด (n = ...)   
 - ปริญญาตร ี   
 - ปริญญาโท   
 - ปริญญาเอก   
ต าแหน่งทางวิชาการ (n = ...)   
 - อาจารย ์   
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์   
 - รองศาสตราจารย ์   
 - ศาสตราจารย ์   
ประสบการณใ์นการปฏิบัตหินา้ที่เกี่ยวกับหลักสูตร (n = ...)   
 - 0 - 5 ปี   
 - 6 – 10 ปี   
 - 11 – 15 ปี   
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
 - 16 – 20 ปี   
 - 21 ปีขึ้นไป   
ภาระหน้าที่ที่รับผดิชอบเกี่ยวกบัหลักสูตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 - คณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร    
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 - คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิา / ปรับปรุงหลักสูตร   

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า … 

 
   2) นักศึกษา 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  (n = …)            
 - ชาย         
 - หญิง   
อายุ  (n = ...)            

-  - ต่ ากว่า 30 ป ี   

-  - 31-40  ปี   

-  - 41-50  ปี   

-  - 51 ปีขึ้นไป   
สาขาวิชาที่เข้าศึกษา (n = ...)            
 - ศึกษาศาสตร ์   
วุฒิการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน (n = ...)            
 - มัธยมศึกษาตอนต้น   
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย   
 - ปวช.   
 - ปวส.   
 - ปวท.   
 - ปริญญาตร ี   
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
 - ปริญญาโท   
 - ปริญญาเอก   
อาชีพ (n = ...)            
 - ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ   
 - รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ   
 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 - ธุรกิจส่วนตัว   
 - พนักงาน / ลูกจา้งเอกชน   
 - เกษตรกร   
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ... 
 
   3) บัณฑิต 
ตารางท่ี 4.3  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  (n = ...)   
 - ชาย         
 - หญิง   
อายุ  (n = ...)   
 - ต่ ากว่า 30 ป ี   
 - 31-40  ปี   
 - 41-50  ปี   
 - 51-60  ปี   
 - 61 ปีขึ้นไป   
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (n = ...)   
 - ปี 2554   
 - ปี 2555   
 - ปี 2556   
สาขาวิชาที่เข้าศึกษา (n = ...)   
 - ศึกษาศาสตร ์   
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ (n = ...)   
 - ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ   
 - รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ   
 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 - ธุรกิจส่วนตัว   
 - พนักงาน / ลูกจา้งเอกชน   
 - เกษตรกร   
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า .... 
 

 

   4) ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  (n = ...)            
 - ชาย         
 - หญิง   
อายุ  (n = ...)            
 - ต่ ากว่า 30 ป ี   
 - 31-40  ปี   
 - 41-50  ปี   
 - 51-60  ปี   
 - 61 ปีขึน้ไป   
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน (n = ...)            

- ผู้อ านวยการโรงเรียน   
- รองผู้อ านวยการโรงเรียน   
- ครู   
- เจ้าหน้าที่การเงิน   
- ธุรกิจส่วนตัว   
- ประธานกรรมการ   
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
- ปลัดอบต.   
- ผู้จัดการสาขา   

อาชีพ (n = ...)            
 - ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ   
 - รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ   
 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 - ธุรกิจส่วนตัว   
 - พนักงาน / ลูกจา้งเอกชน   
 - เกษตรกร   
ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานร่วมกับบัณฑิต (n = …)            
 - น้อยกว่า 6 เดือน   
 - 6 เดือน ถึง 1 ปี   
 - มากกว่า 1 ป ี   
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ... 
 
 
  1.1.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า 
  1) หลักสูตร 
   (1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.5  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา 

/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ภาพรวม 
 

วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (n=…) 

นักศึกษา 
(n=...) 

บัณฑิต 
(n=…) 

ผู้บังคับบญัชา / 
ผู้ใช้บัณฑิต(n=…) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ระบุ
วัตถุประสงค์
เป็นข้อๆ ตาม 
มคอ.2 
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วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (n=…) 

นักศึกษา 
(n=...) 

บัณฑิต 
(n=…) 

ผู้บังคับบญัชา / 
ผู้ใช้บัณฑิต(n=…) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

             
             
             
ค่าเฉลี่ยรวม             

 
 จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ... 
 
ตารางท่ี 4.6  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (n=…) 

นักศึกษา 
(n=...) 

บัณฑิต 
(n= ...)  

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ 
ตาม มคอ.2 

         

          
          
          
          

ค่าเฉลี่ยรวม          

 
 จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ... 
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ตารางท่ี 4.7   ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร

(n=…) 

X  S.D. ความหมาย 
ระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ตาม มคอ.2    
    
    
    
    

ค่าเฉลี่ยรวม    

 จากตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า ... 
 
 
ตารางท่ี 4.8 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

นักศึกษา 
(n=…) 

บัณฑิต 
(n=…) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ตาม มคอ.2       
       
       
       
       

ค่าเฉลี่ยรวม       

 จากตารางที่ 4.8 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า … 
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ตารางท่ี 4.9 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา / 
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 

 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (n=…) 

นักศึกษา 
(n=…) 

บัณฑิต 
(n=…) 

ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้
บัณฑิต (n=…) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

ระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ตาม 
มคอ.2 

            

             
             
             
             

ค่าเฉลี่ยรวม             

 

 จากตารางที่ 4.9 เมื่อพิจารณาในภาพรวม ...  
 
 
ตารางท่ี 4.10   ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

(n=…) 

X  S.D. ความหมาย 

ระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ตาม มคอ.2    

    
    
    
    

ค่าเฉลี่ยรวม    

 
 จากตารางที่ 4.10 เมื่อพิจารณาภาพรวม พบว่า … 
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X

 (2) โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
ตารางท่ี 4.11  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต เกี่ยวกับ

โครงสร้างหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (n=…) 
ความ 
หมาย 

นักศึกษา(n=…) ความ 
หมาย 

บัณฑิต 

(n=…) 
ความ 
หมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
1. หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป … ชุดวิชา 
(จ านวน … หน่วยกิต) 

         

2. หมวดวิชาชีพ ... ชุด
วิชา (จ านวน … หน่วย
กิต) 

         

3. หมวดวิชาเฉพาะ … 
ชุดวิชา (จ านวน ... 
หน่วยกิต) 

         

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
... ชุดวิชา (จ านวน ... 
หน่วยกิต) 

         

ค่าเฉลี่ยรวม          

 
 จากตารางที่ 4.11 เมื่อพิจารณาในภาพรวม ... 
    
 
ตารางท่ี 4.12 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา 
 

ชุดวิชาในหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(n=…) 

 
S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         
ระบุช่ือชุดวิชา    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
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X

ชุดวิชาในหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(n=…) 

 
S.D. ความหมาย 

…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
หมวดวิชาชีพ    
ระบุช่ือชุดวิชา    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
หมวดวิชาเฉพาะ     
ระบุช่ือชุดวิชา    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………………………………………………    

ค่าเฉลี่ยรวม    

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า … 
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ตารางท่ี 4.13 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และบัณฑิต เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร 

 

ชุดวิชาในหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
(n=...) 

บัณฑิต 
(n=...) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            
ระบุช่ือชุดวิชา       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
หมวดวิชาชีพ       
ระบุช่ือชุดวิชา       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
หมวดวิชาเฉพาะ        
ระบุช่ือชุดวิชา       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       

ค่าเฉลี่ยรวม       

 
 จากตารางที่ 4.13 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า …. 
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ตารางท่ี 4.14 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
หลักสูตร ด้านระดับความยากของชุดวิชา 

 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
นักศึกษา (n=…) บัณฑิต(n=…) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            
ระบุช่ือชุดวิชา       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
หมวดวิชาชีพ       
ระบุช่ือชุดวิชา       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
หมวดวิชาเฉพาะ        
ระบุช่ือชุดวิชา       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………………       

ค่าเฉลี่ยรวม       

 
 จากตารางที่ 4.14 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า … 
 
 
 



96 
 

ตารางท่ี 4.15   ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับ เนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
หลักสูตร ด้านการเป็นประโยชน์ต่อการท างานและพัฒนาความรู้ของนักศึกษา/บัณฑิต 

 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
นักศึกษา (n=…) บัณฑิต (n=…) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            
ระบุช่ือชุดวิชา       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
หมวดวิชาชีพ       
ระบุช่ือชุดวิชา       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
หมวดวิชาเฉพาะ        
ระบุช่ือชุดวิชา       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       
………………………………………………………………………       

ค่าเฉลี่ยรวม       

 
 จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า … 
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 2) ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.16 จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 
ความพร้อมของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
คณาจารย์ 

จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มคอ.2 ส านัก
วิชาการ 

 จ านวน … คน  

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า …  
 
ตารางท่ี 4.17  จ านวนและร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา (n = …)   
 - ปริญญาโท   
 - ปริญญาเอก   
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า … 
  
ตารางท่ี 4.18 ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 

(n=…) ความหมาย 

X  S.D. 
1. การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

   

2. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

   

3. การได้รับการพัฒนาทางวชิาการ / วิชาชีพอย่างน้อยปลีะหนึง่ครั้ง    
ค่าเฉลี่ยรวม    

 จากตารางที่ 4.18 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า … 
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 3)  เอกสารการสอน 
ตารางท่ี 4.19   ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเอกสารการสอน 

รายการ 
นักศกึษา (n=…) 

ความหมาย 
บัณฑิต (n=…) 

ความหมาย 
X  S.D. 

X  S.D. 

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระ
ชัดเจน อ่านเข้าใจได้งา่ย 

      

2. การจัดล าดับเนื้อหาเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

      

3. กิจกรรมท้ายเร่ืองกระตุ้นการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

      

4. แบบประเมินผลตนเองก่อน – 
หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 

      

5. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้
เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

      

6. ท าแบบประเมินตนเองและท า
กิจกรรมท้ายเร่ืองก่อนตรวจ
ค าตอบกับแนวตอบ 

      

7. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชไ้ด้       
8. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

      

9. สื่อประกอบการเรียนการสอน
ทันสมัยสอดคล้องกับเร่ืองที่เรียน 

      

10. สื่อประกอบการเรียนการ
สอนท าให้เข้าใจเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชาไดง้่ายขึ้น 

      

ค่าเฉลี่ยรวม       
 จากตารางที่ 4.19 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า …. 
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 1.1.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ 
  1)  การบริหารหลักสูตร 
ตารางท่ี 4.20  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับ 

การบริหารหลักสูตร 
 

รายการ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร(n=…) ความ 

หมาย 

นักศึกษา
(n=..) 

ความ 
หมาย 

บัณฑิต
(n=…) 

ความ 
หมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
1. มีการจัดโครงสร้างและ
การบริหารหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบที่ชัดเจน 

         

2. มีระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสตูรที่ชัดเจน 

         

3. มีแผนการบริหารหลักสูตร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

         

4. มีการด าเนินการตาม
แผนงานอย่างชัดเจน 

         

5. มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมิน 

         

6. ความพึงพอใจในการ
บริหารหลักสตูร 

         

7. ความพึงพอใจต่อการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

         

8. ความพึงพอใจต่อการจัด
โปรแกรมการศึกษาที่
สอดคล้องกับคณุสมบัติของ
ผู้เรยีน 

         

9. มีกระบวนการที่เอื้อให้
บัณฑิตสามารถสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ  

         

ค่าเฉลี่ยรวม          
 จากตารางที่ 4.20 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า … 
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  2)  การจัดการเรียนการสอน    
ตารางท่ี 4.21 ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 

รายการ 
ความคิดเห็น (n=…) 

ความหมาย 
X  S.D. 

1. มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาในการผลิตสื่อการสอน
ที่ชัดเจน 

   

2. คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชามีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

   

3. มีสื่อที่หลากหลายโดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการ
น าเสนอเนื้อหาและผู้เรียน 

   

4. การน าเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน    

5. มีการน าเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอน 

   

6. มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่เหมาะสม    

7. มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การวิจัย / การอ้างอิง / 
ประสบการณ์ในแผนการสอน 

   

8. มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ    

ค่าเฉลี่ยรวม    

  จากตารางที่ 4.21 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า … 
 
ตารางท่ี 4.22 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมและการฝึกปฏิบัติภาค...............

ปีการศึกษา ..................... 
 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 
การจัดการเรียน 
การสอน 

1. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการสอนเสริม  

ส านักบริการ
การศึกษา 

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

 2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการฝึกปฏิบัติ  

ส านักบริการ
การศึกษา 

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

จากตารางที่ 4.22 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมของหลักสูตร…… ภาค...........  
ปีการศึกษา ............ พบว่า …. 
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ตารางที่  4.23 
 

จ านวนและร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

กิจกรรม 

การวิเคราะห์ศักยภาพท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  

จ านวน 
(n) 

ไม่ปฏิบัต ิ ปฏิบัติ ความ 
หมาย 

จ านวน 
(n) 

ไม่มีการน าผล
วิเคราะห์ไปใช้ในการ

ปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

มีการน าผลวิเคราะห์ 
ไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

ความ 
หมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / แบบฝึกปฏิบัต ิ             
2. การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรียนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น 

            

3. การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ /  
ผ่าน Internet) 

            

4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ             
5. การอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชพี             
6. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา             
7. กิจกรรมประจ าชุดวิชา             

ค่าเฉลีย่รวม             

 จากตารางที่ 4.23 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า … 
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  3) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ตารางท่ี 4.24 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

รายการ 
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร (n=…) 
ความ 
หมาย 

นักศึกษา(n=…) ความ 
หมาย 

บัณฑิต 
(n=…) 

ความ 
หมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
1. มีระบบและกลไกท่ีก ากับดูแลการวัดและประเมินผล          
2. การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดให้ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4  

         

3. มีการประเมินผลผู้เรยีนโดยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม มีการ
จัดสอบตามความพร้อม (Walk - in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรมประจ า
ชุดวิชา เป็นต้น 

         

4. มีการประเมินผลตรงตามวตัถุประสงค์และครอบคลมุเนื้อหา          
5. การแจ้งก าหนดการสอบตรงตามก าหนดเวลา          
6. การแจ้งผลการสอบตรงตามก าหนดเวลา          

ค่าเฉลี่ยรวม          

  จากตารางที่ 4.24 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ... 
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 4)  การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี 4.25   ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ ยวกับการบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 

รายการ 
นักศึกษา (n=…) 

ความหมาย 
บัณฑิต(n=…) 

ความหมาย 
X  S.D. 

X  S.D. 
1. การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ / 
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์
ธนาคาร ไปรษณีย์ Internet เปน็ตน้ 

      

2. การจัดส่งเอกสาร       
3. การให้บริการตอบค าถาม
นักศึกษา 

      

4. การให้บริการของศูนย์บริการ
ร่วมแบบครบวงจร (ถา้เคยใช้
บริการ) 

      

5. การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา       
6. การติดต่อสื่อสารกับศูนย์
สารสนเทศ Call Center 

      

7. การให้บริการของศูนย์วิทย-
พัฒนามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

      

ค่าเฉลี่ยรวม       

 
 จากตารางที่ 4.25 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า … 
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2.1.4 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต น าเสนอ 2 ส่วนคือ 
 1) คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

ตารางท่ี 4.26   ความคิดเห็นของบัณฑิต และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

รายการ 
บัณฑิต 
(n=…) ความหมาย 

ผู้บังคับบัญชา / 
ผู้ใช้บัญฑิต (n=…) ความหมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม        
1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจรติ        
1.2  มีความขยันหมั่นเพียร       
1.3  มีความพอเพียงและมีวินัย       
1.4  มีเจตคติที่เหมาะสม       
1.5  มีวัฒนธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรมอันด ี

      

1.6  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ       
2. ด้านความรอบรู้และประสบการณ์        
2.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา       
2.2  มีความรู้รอบในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง       
2.3  มคีวามสามารถในการประยุกต์
ความรูสู้่การใช้ประโยชน ์

      

3. ด้านความคิดและแก้ปัญหา        
3.1  มคีวามสามารถในการคิดเชิงระบบ       
3.2  มีความสามารถในการตดัสินใจ
และแก้ปัญหา 

      

3.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        
3.4  มีความสามารถในการน าความรู้
ไปสู่การปฏิบตัิงานได้อยา่งดี  

      

4. ด้านความรับผิดชอบ        
4.1  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง       
4.2  มีความรับผดิชอบต่อองค์กร        
4.3 มีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม
และสังคมทุกระดับ 

      

4.4  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ       
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รายการ 
บัณฑิต 
(n=…) ความหมาย 

ผู้บังคับบัญชา / 
ผู้ใช้บัญฑิต (n=…) ความหมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

5. ด้านมนุษยสัมพันธ ์        
5.1  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอืน่       
5.2  มีความสามารถท างานร่วมกบั
ผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างด ี

      

5.3  เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี       
6. ด้านการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี       
6.1  มีความสามารถในการตดิต่อ 
สื่อสารด้านการพูด อ่าน เขียนท่ีดี  

      

6.2  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย       
6.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ       
6.4  มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และ Internet มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

      

6.5  มีความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษาวเิคราะห ์

      

7. ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และ
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  

      

7.1  มีความสามารถในการศึกษาด้วย
ตนเองได้  

      

7.2  มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

      

7.3  มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร       
ค่าเฉลี่ยรวม       

 
 จากตารางที่ 4.26 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ... 
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2) คุณภาพของบัณฑิตด้านอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 4.41  คุณภาพของบัณฑิตด้านอ่ืนๆ 

 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นการ

ประเมิน 
แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 

คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1. ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

ฝ่าย
ประสบการณ์
วิชาชีพ (ส านัก
วิชาการ) 

รายละเอียดดังตารางที่ 
......... 

2. ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพ
หลักสูตร  

ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ส านัก
วิชาการ) 

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

3. การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหนา้ที่
การงาน  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

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

4. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาใน
หลักสูตร  

มคอ.7 ข้อ 3 / 
ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

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

 5. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
(จ านวนและร้อย
ละของนักศึกษาที่
สอบผ่านตาม
แผนการศึกษาของ
หลักสูตรในแต่ละปี)  

มคอ.7 หมวด 4 
ข้อ 1 / ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

 รายละเอียดดังตารางที่ 
…….. 

 
 จากตารางที่ 4.41 การรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลของหลักสูตร... ภาค.... ปี
การศึกษา .......  1) ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า ... 
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ตารางท่ี 4.42   ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร.....ภาค..................
ปีการศึกษา ................. 

 

รายการ 
ความคิดเห็น (n=…) 

X  S.D. ความหมาย 
1. การจัดหลักสูตร       
   1.1 หลักสูตรมีความทันสมัย    
   1.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา    
   1.3 หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมและชุดวิชามีการบูรณาการ     
   1.4 หลักสูตรกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้และสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิต    
   1.5 หลักสูตรกระตุ้นให้เกิดการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ    
   1.6 ความพึงพอใจโดยรวมของหลักสูตร    
2.  การประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาหลักสูตรนี้    
   2.1 หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ    
ที่ดีต่อการศึกษาระบบทางไกล    
   2.2 หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับ    
    จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ    
   2.3 หลักสูตรสร้างความตระหนักให้รับผิดชอบต่อสังคม    

ค่าเฉลี่ยรวม    
(ที่มา : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ 25... ค่าคะแนนในการประเมิน ต่ ากว่า 1.80 = น้อยที่สุด        
1.81 - 2.60 = น้อย  2.61-3.40 = ปานกลาง  3.41-4.20 = มาก  4.21 = มากขึ้นไป) 
 

จากตารางที่ 4.42 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า …. 
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ตารางท่ี 4.43  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  
ภาค........ปีการศึกษา ................... 

 

รหัสวิชา-ช่ือชุดวิชา 
ลง

เรียน 
สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ 

การกระจายระดับ
คะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ H S U 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              
ระบุช่ือชุดวิชา         
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
หมวดวิชาชีพ         
ระบุช่ือชุดวิชา         
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
หมวดวิชาเฉพาะ          
ระบุช่ือชุดวิชา         
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           
.................................................................           

ผลรวมเฉลี่ย         
(ท่ีมา :  มคอ.7 หมวด 4 ข้อ 1 ส านักคอมพิวเตอร์  25....) 
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 จากตารางที่ 4.43  การรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลของหลักสูตร... ภาค.... ปี
การศึกษา ...........  มีนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 
จ านวน ..... คน สอบผ่าน จ านวน .....  คน คิดเป็นร้อยละ .... 
 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร พบว่า ... 
 

2.1.5 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นค าถามปลายเปิดของแบบสอบถาม 
    

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

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

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

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

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

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงหลักสูตร 
 

4.1 สรุปผลการประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดีของท่าน 

ภาคผนวก 
 

(ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่าน
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตร  ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เพ่ือการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงหรือตาม
ความคิดเห็นของท่าน 
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี  3  ตอน  คือ 

ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน 

 
 3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 

5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (  )  หรือเติมข้อความในช่องว่าง  ตามความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
1.  เพศ    (    ) ชาย      (    ) หญิง 
2.  อายุ………….…..ปี 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 (    )  ปริญญาโท 
 (    )  ปริญญาเอก 
 (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………….. 
4.  ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 (    )  อาจารย์ 
 (    )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (    )  รองศาสตราจารย์ 
 (    )  ศาสตราจารย์ 
5.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน)  
 จ านวน ………………..ปี (เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือนให้นับเป็นปี) 
6.  ภาระหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 (    )  เป็นคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 
 (    )  เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (    )  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (    )  เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา / ปรับปรุงชุดวิชา 
 (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................  
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับ
ภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ตอบสนองความ
ต้องการของ

ตลาดแรงงานและ
สังคม 

สอดคล้องกับ
เกณฑ์ขององค์กร
วิชาชีพ (ถ้าม)ี 

ข้อที ่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1                      
2                      
3                      

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 
 2.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

2. หมวดวิชาแกน 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

3. หมวดวิชาเฉพาะ 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

 
 



113 
 

 2.3 เนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใด (มีรายละเอียดค าอธิบายชุดวิชาแนบท้ายแบบสอบถาม)  และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ชุดวิชาในหลักสูตร 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

เหมาะสมที่จะจัด
ไว้ในโครงสร้าง

หลักสูตร 
ข้อคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            
 ---ชุดวิชา---            
2 หมวดวิชาแกน            
 ---ชุดวิชา---            
3 หมวดวิชาเฉพาะ            
 ---ชุดวิชา---            

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 2.4  ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ล าดับ

ที ่
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

1 การมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

      

2 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน (ถ้ามี)  

      

3 การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ / 
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน 

 3.1  การบริหารหลักสูตร /การจัดการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร  / การจัดการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผลใน

ระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้มีความเหมาะสมหรือมีคุณภาพ
ในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริหารหลักสูตร        
1 มีการจัดโครงสร้างและการบริหาร

หลักสูตรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน  
      

2 มีระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตรที่ชัดเจน (มคอ. 2-7) 

      

3 มีแผนการบริหารหลักสูตรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว  

      

4 มีการด าเนินการตามแผนงานอย่าง
ชัดเจน  

      

5 มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตร 

      

6 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร        
 การจัดการเรียนการสอน        
7 มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาใน

การผลิตสื่อการสอนที่ชัดเจน 
      

8 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชามี
บทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

      

9 มีสื่อท่ีหลากหลายโดยสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับการน าเสนอเนื้อหาและ
ผู้เรียน 

      

10 การน าเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน       
11 มีการน าเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่

หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
12 มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่

เหมาะสม 
      

13 มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การ
วิจัย / การอ้างอิง / ประสบการณ์ใน
แผนการสอน 

      

14 มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

      

 การวัดและประเมินผล       
15 มีระบบและกลไกท่ีก ากับดูแลการวัด

และประเมินผล 
      

16 การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี) 
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 3.2 การด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลไปใช้ใน  
การปรับปรุงการเรียนการสอน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าท่านได้วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านทางกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องค าตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละ
กิจกรรม  

กิจกรรม 

การวิเคราะห์ศักยภาพ
ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

น าผลการวิเคราะห์
ไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / แบบฝึกปฏิบัติ      
2. การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรยีนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น โทรศัพท์ / Internet    เป็นต้น  

    

3. การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / 
เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet)  

    

4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ      
5. การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ      
6. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา      
7. กิจกรรมประจ าชุดวิชา     
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ส าหรับนักศึกษา) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของ
ท่าน  
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผล

การศึกษา / การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  
 3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 

5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 

   
   
 
 

                       
 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดียิ่งของท่าน 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) หรือเติมข้อความ 
 ในช่องว่าง  ตามความเป็นจริงเก่ียวกับตัวท่าน 
1. เพศ           (    ) ชาย      (    ) หญิง 
2. อายุ…………..ปี 
3.   รหัสนักศึกษา................................................................. ............................................. 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน 
     (    )   มัธยมศึกษาตอนต้น      (    )   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     (    )   ปวช. (    )   ปวส. 
 (    )   ปวท. (    )   ปริญญาตรี 
  (    )   ปริญญาโท (    )   ปริญญาเอก  
  (    )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
5.  อาชีพ 
 (    )   ไม่ได้ประกอบอาชีพ (    )   รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ 
 (    )   พนักงานรัฐวิสาหกิจ (    )   ธุรกิจส่วนตัว 
 (    )   พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน (    )  เกษตรกร 
     (    )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความชัดเจน 
ตอบสนองความต้องการ

ของนักศกึษา 

ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

และสังคม 
ข้อที ่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1                 
2                 
3                 
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 
 2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

2. หมวดวิชาแกน 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

3. หมวดวิชาเฉพาะ 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

 
 2.3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร  
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใด (มีรายละเอียดค าอธิบายชุดวิชาแนบท้ายแบบสอบถาม)  และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับที ่ ชุดวิชาในหลักสูตร 
เหมาะสมที่จะจัดไว้ 

ในโครงสร้างหลักสูตร  
เป็นประโยชน์ต่อการท างานและ

พัฒนาความรู้ของนักศึกษา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                
 ---ชุดวิชา---           
2 หมวดวิชาแกน           
 ---ชุดวิชา---           
3 หมวดวิชาเฉพาะ           
 ---ชุดวิชา---           
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 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................... ..................... 
 
 2.4  เอกสารการสอน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ

ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน 

อ่านเข้าใจได้ง่าย 
      

2 การจัดล าดับเนื้อหาเอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

      

3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

      

4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลัง
เรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 

      

5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

      

6 ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับแนวตอบ 

      

7 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้       
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติม 
      

9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย 
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 

      

10 สื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา /การ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา /การบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้ 
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริหารหลักสูตร       
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้ 
      

 1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

      

 1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียน 

      

 1.3 มีกระบวนการที่เอ้ือให้บัณฑิต
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 

      

 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่

หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม 
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walk - 
in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจ าชุดวิชา เป็นต้น 
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์

และครอบคลุมเนื้อหา 
      

4 การแจ้งก าหนดการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 

      

5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 

      

 การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย        
6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้  

      

 6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ / 
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอรธ์นาคาร 
ไปรษณีย์ Internet เป็นตน้ 

      

 6.2 การจัดส่งเอกสาร       
 6.3  การให้บริการตอบค าถามนักศึกษา       
 6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ) 
      

 6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา       
 6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์

สารสนเทศ Call Center 
      

 6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ส าหรับบัณฑิต) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่านมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์หลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของท่าน  
 2.  แบบสอบถามทั้งหมดมี  4  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / เอกสารการสอน 

  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผล
การศึกษา / การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

  ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 
5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 
  

 
 
 
 
 
      

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดียิ่งของท่าน 
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ตอนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่อง (  )  หรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความ 
                เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1.   เพศ           (    )  ชาย      (    )  หญิง 
2.   อายุ………….…..ปี 
3.   รหัสนักศึกษา.............................................................................................................. 
4.  ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา....................................................................................... 
5.  อาชีพ 
 (    )  ไม่ได้ประกอบอาชีพ (    )  รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ 
 (    )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ (    )  ธุรกิจส่วนตัว 
 (    )  พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน (    )  เกษตรกร 
     (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 

 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร/เอกสารการสอน 

 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ 

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร มีความชัดเจน 
ตอบสนองความต้องการ

ของบัณฑิต 

ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

และสังคม 
ข้อที ่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1                 
2                 
3                 

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................
................................................................................ ................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

2. หมวดวิชาแกน 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

3. หมวดวิชาเฉพาะ 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

  
 2.3 เนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร 
ค าชี้แจง  1. โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสม

มากน้อยเพียงใด (มีรายละเอียดค าอธิบายชุดวิชาแนบท้ายแบบสอบถาม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ชุดวิชาในหลักสูตร 
เหมาะสมที่จะจัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร  

ระดับความยาก 
ของชุดวิชา 

เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานและพัฒนาความรู้

ของบัณฑิต 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป      

               

 ---ชุดวิชา---                
2 หมวดวิชาแกน                
 ---ชุดวิชา---                
3 หมวดวิชาเฉพาะ                
 ---ชุดวิชา---                

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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2.4  เอกสารการสอน 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ
ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน 

อ่านเข้าใจได้ง่าย 
      

2 การจัดล าดับเนื้อหาเอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

      

3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

      

4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลัง
เรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 

      

5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

      

6 ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับแนวตอบ 

      

7 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้       
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติม 
      

9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย 
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 

      

10 สื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา / การ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา / การบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้ 
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริหารหลักสูตร       
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้ 
      

 1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

      

 1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียน 

      

 1.3 มีกระบวนการที่เอ้ือให้บัณฑิต
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 

      

 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่

หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม 
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walk -
in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจ าชุดวิชา เป็นต้น 

      

3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา 

      

4 การแจ้งก าหนดการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 

      

5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย        
6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้  

      

 6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ / 
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร 
ไปรษณีย์ Internet เป็นต้น 

      

 6.2 การจัดส่งเอกสาร       
 6.3  การให้บริการตอบค าถามนักศึกษา       
 6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ) 
      

 6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา       
 6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์

สารสนเทศ Call center 
      

 6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่  4   ความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วมี

คุณลักษณะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต       
 1.2  มีความขยันหมั่นเพียร      
 1.3  มีความพอเพียงและมีวินัย      
 1.4  มีเจตคตทิี่เหมาะสม      
 1.5  มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี      
 1.6  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ      
2 ด้านความรอบรู้และประสบการณ์       
 2.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา      
 2.2  มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง      
 2.3  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์ 
     

3 ด้านความคิดและแก้ปัญหา       
3.1  มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ      
3.2  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา      
3.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
3.4  มีความสามารถในการน าความรู้ไปสู่ 
การปฏิบัติงานได้อย่างดี  

     

4 ด้านความรับผิดชอบ       
 4.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง      
 4.2  มีความรับผิดชอบต่อองค์กร       
 4.3  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ      
 4.4  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ      
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ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5 ด้านมนุษยสัมพันธ์        
5.1  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน      
5.2  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี      
5.3  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      

6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี       
 6.1  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้าน 

การพูด อ่าน เขียนที่ดี  
     

 6.2  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย       
 6.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ      
 6.4  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     

 6.5  มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ 

     

7 ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  

     

7.1  มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได ้      
7.2  มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

7.3  มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร      
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ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดีของท่าน 

(ส าหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต) 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่าน
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตร  ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงหรือตามความ
คิดเห็นของท่าน 
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี  4  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง 
              ประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตอนที่   4  ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 
5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง  ตามความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
1.  เพศ           (    )  ชาย      (    )  หญิง 
2.  อายุ………….…..ปี 
3.  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน..........................................................................  
4.  อาชีพ 
 (    )  รับราชการ / พนักงานราชการ/ ลูกจ้างราชการ  (    )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (    )  ธุรกิจส่วนตัว (    )  พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
     (    )  เกษตรกร                            (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
5.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต (ผู้รับประเมิน) 
 (    ) น้อยกว่า 6 เดือน             (    ) 6 เดือนถึง 1 ปี 
 (    ) มากกว่า 1 ปี 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดแรงงานและสังคม 
ข้อที่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 

1       
2       
3       

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................... ............................. 
................................................................................................................................................................ 
 



133 
 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านว่า 
หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต       
 1.2  มีความขยันหมั่นเพียร      
 1.3  มีความพอเพียงและมีวินัย      
 1.4  มีเจตคตทิี่เหมาะสม      
 1.5  มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี      
 1.6  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ      
2 ด้านความรอบรู้และประสบการณ์       
 2.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา      
 2.2  มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง      
 2.3  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์ 
     

3 ด้านความคิดและแก้ปัญหา       
3.1  มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ      
3.2  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา      
3.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
3.4  มีความสามารถในการน าความรู้ไปสู่ 
การปฏิบัติงานได้อย่างดี  

     

4 ด้านความรับผิดชอบ       
 4.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง      
 4.2  มีความรับผิดชอบต่อองค์กร       
 4.3  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ      
 4.4  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ      
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ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5 ด้านมนุษยสัมพันธ์        
5.1  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน      
5.2  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี      
5.3  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      

6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี       
 6.1  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านการพูด 

อ่าน เขียนที่ด ี 
     

 6.2  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย       
 6.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ      
 6.4  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     

 6.5  มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ 

     

7 ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  

     

7.1  มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได ้      
7.2  มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

7.3  มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร      
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ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และให้

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
1.  ท่านเห็นว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วมีความรู้และทักษะ 
การท างานเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับใด       
  (     )  มากท่ีสุด (     )  มาก 
 (     )  ปานกลาง (     )  น้อย 
  (     )  น้อยที่สุด 
 
2. ตามความคิดเห็นของท่านบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาใน
ด้านใดบ้าง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
................................................................... ........ ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านจะสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่ท่านรู้จักมาเรียนที่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือไม่ 
 (     )  สนับสนุน (     )  ไม่สนับสนุน 
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แบบบันทึกข้อมูล 
 

ค าชี้แจง  แบบบันทึกข้อมูลนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สิ่งท่ีมุ่ง
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 

ความพร้อม
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร /
วิชาชีพ (ถ้ามี) 

มคอ.2 ส านัก
วิชาการ 

 

 
ตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

สิ่งท่ีมุ่ง
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 

การจัดการ
เรียน 
การสอน 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การสอนเสริม (ถ้ามี)  

ส านักบริการ
การศึกษา 

 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี) 

ส านักบริการ
การศึกษา 

 

 
ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สิ่งท่ีมุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
 

ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ส านัก
วิชาการ) 
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สิ่งท่ีมุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
 2. ความพึงพอใจของบัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ส านัก
วิชาการ) 

 

 3. การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

 4. ร้อยละของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร  

มคอ.7 ข้อ 3 / 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(จ านวนและร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่านตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรใน
แต่ละปี)  

มคอ.7 หมวด 4 
ข้อ 1 / ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
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        นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์  (2539)  “การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ”  กรุงเทพมหานคร  
        อลีนเพรส 
รัชนี  พลแสน  (2556)  “คู่มือการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
รัชนี  พลแสน  (2557)  “รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”  นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์  (2545)  “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน”      
        ในประมวลสาระชุดวิชาการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน หน่วยที่ 3 หน้า 128   
        นนทบุรี  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
        สาขาวิชาศึกษาศาสตร์   
วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2546)  “การประเมินหลักสูตร”  ในประมวลสาระชุดวิชาพัฒนาหลักสูตรและ     
        วิทยวิธีทางการสอน หน่วยที่ 8 หน้า 15   นนทบุรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
        สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2545)  “แนวคิดการประเมินหลักสูตร” อ้างใน  สุรางค์  ณรงค์ศักดิ์สกุล   
        (2547)  “การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล”   
        วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตร   
        การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2546)  “การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ” (เอกสารอัดส าเนา)   
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ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2553)  “การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ”  สืบค้นเมื่อวันที่ 27   
        สิงหาคม 2555 จาก  www.edu.tsu.ac.th › Home › บทความทางวิชาการ › ศิริชัย กาญจนวาสี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553) “ข้อมูลการประเมินหลักสูตรโดยใช้ 
        ทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2553” 
สมคิด พรมจุ้ย  (2552)  “การเขียนรายงานการประเมินโครงการ”  โรงพิมพ์จตุพรดีไซน์  นนทบุรี 
สุรางค์  ณรงค์ศักดิ์สกุล  (2547)  “การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ 
        การศึกษาทางไกล”  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
        ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สุนทรี  เฉลิมพงศธร  และคนอ่ืนๆ  (2537)  “รายงานวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
        ภายนอก ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” 
        นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2552)  “เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการการ
 อุดมศึกษา  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
 2552”  ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 
ส านักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2539)   “รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนและปีการศึกษา 
        ที่ครบเกณฑ์การประเมินหลักสูตร (5 ปี)” 
________ (2554)  “ระบบและกลไกการพัฒนา ปรัปรุงและบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
        พ.ศ.2554” (เอกสารอัดส าเนา)   
 

http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/
http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=70
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4Q6QUoAjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.tsu.ac.th%2Fmajor%2Feva%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26id%3D46%26Itemid%3D79&ei=hiCVU-61BMT88QXW_YLQAQ&usg=AFQjCNHfU3pLrJVn9llCdHMS6vZYCC-z2g&bvm=bv.68445247,d.dGc


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2.  สรุปจ านวนหลักสูตรและปีการศึกษาที่ครบเกณฑ์การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร   
3.  รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนและปีการศึกษาที่ครบเกณฑ์การประเมินหลักสูตร (5 ปี) 

 
 



ตัวอย่าง 

แบบรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

1 สิงหาคม  2556 
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ค าน า 
 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 เป็นส่วนหนึ่งของ
การทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่พัฒนาขึ้นโดย
ใช้กระบวนการวิจัย (วิจัยสถาบัน) การประเมินฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจาก  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง    
ทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน ผู้ประเมินขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

 
 
  

 
ลงนาม....................................... 

(รัชนี  พลแสน) 
   ผู้ประเมิน 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1.  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

เพ่ือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 
2.  ผลการประเมิน  

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 ด าเนินการประเมิน
หลักสูตรโดยใช้เครื่องมือประเมินหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยใช้กระบวนการวิจัย (วิจัยสถาบัน)  ผู้ให้
ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 12 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.3 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 จ านวน 300 คน  ได้รับ
แบบสอบถามคืน จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2555 จ านวน 29 คน ได้รับแบบสอบถามคืน  จ านวน  13 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.8  และ
ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 29 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 
12  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.4  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดในทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 3 ข้อ คือ 
การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet 
เป็นต้น การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet) และการฝึกปฏิบัติ
เสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 66.7 เท่าๆ กัน และบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบ
วงจร  ( X  = 3.36 S.D. = 1.21)  การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา  ( X  = 3.38 S.D. = 1.04)  และการ
ติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ Call Center ( X  = 3.46 S.D. =1.13) และมาจากความคิดเห็นที่
หลากหลาย 
3.  ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  
 ควรน าจากผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
  3.1  ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระของชุดวิชา 27102 เทคโนโลยีทางการสอน และ 27103 สื่อ
การศึกษาพัฒนสรร ให้ชุดวิชามีความยากน้อยลง    

3.2  ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.72) แตม่าจากความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.24) ทุกข้อ 
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3.3 การจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการวิเคราะห์
ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ในด้านการแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรียนการ
สอนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม 
/ เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet) และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ ให้อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด  

3.4 การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร  การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา และการติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ 
Call Center ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 ของผู้ตอบแบบสอบถาม .156 
ตารางที่ 3.5  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต  
 และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ภาพรวม .158 
ตารางที่ 3.6 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต  
 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจน .159 
ตารางที่ 3.7  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย .161 
ตารางที่ 3.8 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต .162 
ตารางที่ 3.9 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต  
 และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม .163 
ตารางที่ 3.10 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ .165 
ตารางที่ 3.11 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต  
 เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร .166 
ตารางที่ 3.12 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา .167 
ตารางที่ 3.13 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และบัณฑิต เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 
 ของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้าง 
 หลักสูตร .169 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 

 
ตารางที่ 3.14 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา 
 ในหลักสูตร ด้านระดับความยากของชุดวิชา .171 
ตารางที่ 3.15  ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา 
 ในหลักสูตร ด้านการเป็นประโยชน์ต่อการท างานและพัฒนาความรู้ของ 
 นักศึกษา / บัณฑิต .174 
ตารางที่ 3.16 จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร .176 
ตารางที ่3.17 จ านวนและร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับ 
 ปริญญาเอก .177 
ตารางที่ 3.18 ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับความพร้อมของ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร .177 
ตารางที่ 3.19 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเอกสารการสอน .178 
ตารางที่ 3.20  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับ 
 การบริหารหลักสูตร .179 
ตารางที่ 3.21 ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน .180 
ตารางที่ 3.22 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมและการฝึกปฏิบัติ 
 ภาคปลายปีการศึกษา 2555 .181 
ตารางที่  3.23 จ านวนและร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการด าเนิน 
 การวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
 การเรียนการสอน .182 
ตารางที่ 3.24  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับ 
 การวัดและประเมินผลการศึกษา .184 
ตารางที่ 3.25 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับการบริการการศึกษา 
 ของมหาวิทยาลัย .185 
ตารางที่ 3.26 ความคิดเห็นของบัณฑิต และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพ 
                 บัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .186 
ตารางที่ 3.27 คุณภาพของบัณฑิตด้านอ่ืนๆ .188 
ตารางที ่3.28 ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
 ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคปลายปีการศึกษา 2555 .189 



148 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 

 
ตารางที่ 3.29 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของ 
 หลักสูตร ภาคปลายปีการศึกษา 2555   .190 
 



149 
 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของการประเมินหลักสูตร 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการประเมิน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ .ศ. 2553  ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 สังกัดสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วย 4  วิชาเอก 
ได้แก่ 1)  การวัดและประเมินผลการศึกษา 2)  การแนะแนว  3)  การศึกษานอกระบบ  4)  เทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา ก าหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2553 เป็นหลักสูตรแรกของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เปิดสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ดังนั้นในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
โดยใช้กระบวนการวิจัยจึงเป็นหลักสูตรที่น ามาทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

เพ่ือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 
 
3. ขอบเขตของการประเมิน  

การประเมินหลักสูตรครั้งนี้มุ่งประเมินศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553 
เท่านั้น 

 
ส่วนที่ 2  วิธีการประเมินหลักสูตร 
 
1. การก าหนดประชากร / กลุ่มตัวอย่าง / กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินหลักสูตรมีดังนี้ 
  1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เลือกจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จ านวน 12 คน 
  1.2 นักศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบง่าย เลือกจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จ านวน 300 คน 
 วิธีการได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ผู้วิจัย
ใช้ข้อมูลจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 จ านวน 1,566 คน มาก าหนด
หมายเลขที่ 1 ถึง 1,566 และท าการสุ่มในอัตรา 1 : 5 โดยวิธีจับฉลากที่อยู่ได้ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 300 คน 
(ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์ และอัจฉรา  ช านิประศาสน์  2547)   
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  1.3 บัณฑิตและผู้บังคับบัญชาใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงเลือกทั้งหมดจากผู้ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
จ านวน 29 คน  
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 5 ฉบับ ดังนี้ 
2.1 แบบสอบถามส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 2.2 แบบสอบถามส าหรับนักศึกษา 

 2.3 แบบสอบถามส าหรับบัณฑิต 

 2.4 แบบสอบถามส าหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต   
 2.5 แบบบันทึกข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินท าหนังสือขอความเห็นชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การประเมินหลักสูตรไปยังอธิการบดีและผู้ให้ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้น 
จ านวน 5 ฉบับ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมี ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
จ านวนผู้ให้

ข้อมูล 
จ านวนที่ได้รับคืน 
จ านวน ร้อยละ 

อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

 
 
แบบ 

ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม และ
เก็บคืนด้วยตนเอง 

12 7 58.3 

นักศึกษา สอบถาม ส่งแบบสอบถามและรับคืน 300 127 42.3 
บัณฑิต  ทางไปรษณีย์ 29 13 44.8 
ผู้บังคับบัญชา   29 12 41.4 

รวม 370 159  
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4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
 4.1  ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและ
น าเสนอในรูปตาราง โดยข้อค าถามแต่ละข้อใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ค่า โดยผู้วิจัยได้
แปลค่าในแต่ละข้อค าถามดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ และชูชาติ พ่วงสมจิตร์  2557) 

5  หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ  4.50 – 5.00 
4  หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเท่ากับ  3.50 – 4.49 
3  หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ  2.50 – 3.49 
2  หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อย  มีค่าเท่ากับ  1.50 – 2.49 
1  หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ  1.00 – 1.49 

 
 4.2  ข้อค าถามประเด็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  เป็นข้อค าถามที่วัดการปฏิบัติ -ไม่ปฏิบัติใน
แต่ละกิจกรรม พิจารณาตัดสินให้คะแนนเป็นรายข้อ โดยผู้วิจัยได้แปลค่าในแต่ละข้อค าถามดังนี้   

ปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ   1 
ไม่ปฏิบัติ มีค่าเทา่กับ   0 

        
 ในการพิจารณาตัดสินการปฏิบัติ ผู้วิจัยน าเสนอเป็นค่าร้อยละ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินการ
ปฏิบัติดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ  80 ขึ้นไป หมายถึง ปฏิบัติระดับมากที่สุด 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ 70-79 หมายถึง ปฏิบัติระดับมาก 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ 60-69 หมายถึง ปฏิบัติระดับปานกลาง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ 50-59 หมายถึง ปฏิบัติระดับน้อย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ 0-49 หมายถึง ปฏิบัติระดับน้อยที่สุด 

 
ผู้ประเมินหาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดกับจ านวนข้อค าถาม 

และน าคะแนนไปเทียบเกณฑ์ข้างต้น 
    4.3  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และน าเสนอในรูปความเรียง 
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ส่วนที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตร  
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตร 

1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
น าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1.1.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตารางท่ี 3.1   จ านวนและร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  ( n = 7)            
 - ชาย       4 57.1 
 - หญิง 3 42.9 
อายุ  (n = 6)            
 - 31-40  ปี 3 50.0 
 - 41-50  ปี 1 16.7 
 - 51-60  ปี 2 33.3 
วุฒิการศึกษา (n = 7)   
 - ปริญญาโท 4 57.1 
 - ปริญญาเอก 3 42.9 
ต าแหน่งทางวิชาการ (n = 7)   
 - อาจารย ์ 3 42.9 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 28.6 
 - รองศาสตราจารย ์ 2 28.6 
ประสบการณใ์นการปฏิบัตหินา้ที่เกี่ยวกับหลักสูตร (n = 5)   
 - 0 - 5 ปี 3 60.0 
 - 6 – 10 ปี - - 
 - 11 – 15 ปี 1 20.0 
 - 16 – 20 ปี 1 20.0 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
ภาระหน้าที่ที่รับผดิชอบเกี่ยวกบัหลักสูตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
 - คณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร  3 42.9 
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3 42.9 
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 71.4 
 - คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิา / ปรับปรุงชดุวิชา 5 71.4 

 
จากตารางที่ 3.1 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน  

คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมา เป็นเพศหญิง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 
รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการเป็นอาจารย์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร 0-5 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
รองลงมามีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร 11-15 ป ีและ 16-20 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา / ปรับปรุงชุดวิชา 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 เท่าๆ กัน รองลงมาเป็นคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 เท่าๆ กัน  
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2) นักศึกษา 
ตารางท่ี 3.2 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  (n = 127)            
 - ชาย       24 18.9 
 - หญิง 103 81.1 
อายุ  (n = 127)            

-  - ต่ ากว่า 30 ป ี 57 44.8 

-  - 31-40  ปี 57 44.8 

-  - 41-50  ปี 12 9.6 

-  - 51 ปีขึ้นไป 1 0.8 
สาขาวิชาที่เข้าศึกษา (n = 127)            
 - ศึกษาศาสตร ์ 127 100 
วุฒิการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน (n = 127)            
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 17 13.4 
 - ปวช. - - 
 - ปวส. 50 39.4 
 - ปวท. 2 1.6 
 - ปริญญาตร ี 52 40.9 
 - ปริญญาโท 6 4.7 
อาชีพ (n = 126)            
 - ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 10 7.9 
 - รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ 57 45.2 
 - พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 3.2 
 - ธุรกิจส่วนตัว 7 5.6 
 - พนักงาน / ลูกจา้งเอกชน 46 36.5 
 - เกษตรกร 2 1.6 
 

จากตารางที่ 3.2 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.1 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 30 ปี และ 
31-40 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 เท่าๆ กัน รองลงมามีอายุ 41-50 ปี จ านวน 12 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 9.6 เข้าศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทั้งหมด 127 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วน
ใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสูดในระดับปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาในระดับ 
ปวส. จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / พนักงานราชการ / 
ลูกจ้างราชการ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงาน / ลูกจ้าง
เอกชน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
 
   3) บัณฑิต 
ตารางท่ี 3.3  จ านวนและร้อยละของบัณฑิตจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  ( n = 13)            
 - ชาย       6 46.2 
 - หญิง 7 53.8 
อายุ  (n = 13)            
 - ต่ ากว่า 30 ป ี 2 15.4 
 - 31-40  ปี 6 46.1 
 - 41-50  ปี 1 7.7 
 - 51-60  ปี 4 30.8 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา (n = 13)            
 - ปี 2554 1 7.7 
 - ปี 2555 9 69.2 
 - ปี 2556 3 23.1 
สาขาวิชาที่เข้าศึกษา (n = 13)            
 - ศึกษาศาสตร ์ 13 100 
อาชีพ (n = 13)            
 - รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ 9 69.2 
 - ธุรกิจส่วนตัว 1 7.7 
 - พนักงาน / ลูกจา้งเอกชน 3 23.1 
 

จากตารางที่ 3.3 พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 
รองลงมา เป็นเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8  
ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในปี 2555 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาในปี 2556 จ านวน 
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3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 เข้าศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาประกอบอาชีพเป็นพนักงาน / ลูกจ้างเอกชน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.1 
 

   4) ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต 
ตารางท่ี 3.4 จ านวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เพศ  (n = 12)            
 - ชาย       8 66.7 
 - หญิง 4 33.3 
อายุ  (n = 12)            
 - ต่ ากว่า 30 ป ี 1 8.3 
 - 31-40  ปี 3 25.0 
 - 41-50  ปี 3 25.0 
 - 51-60  ปี 5 41.7 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน (n = 12)            

- ผู้อ านวยการโรงเรียน 5 41.9 
- รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 8.3 
- ครู 1 8.3 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 1 8.3 
- ธุรกิจส่วนตัว 1 8.3 
- ประธานกรรมการ 1 8.3 
- ปลัดอบต. 1 8.3 
- ผู้จัดการสาขา 1 8.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

 
 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ)  
 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพ (n = 12)            
 - รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ 9 45.0 
 - ธุรกิจส่วนตัว 1 8.3 
 - พนักงาน / ลูกจา้งเอกชน 2 16.7 
ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงานร่วมกับบัณฑิต (n = 12)            
 - น้อยกว่า 6 เดือน 2 16.7 
 - 6 เดือน ถึง 1 ปี 1 8.3 
 - มากกว่า 1 ป ี 9 75.0 
 

จากตารางที่ 3.4 พบว่า ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 8 คน   
คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปีและอายุ
ระหว่าง 41-50 ปีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในปัจจุบันเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ / 
พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาประกอบอาชีพ
พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาน้อยกว่า 6 เดือน จ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
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  1.1.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า 
  1) หลักสูตร 
   (1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตารางที่ 3.5  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา 

/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ภาพรวม 
 

วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (n=6) 

นักศึกษา 
(n=123) 

บัณฑิต 
(n=11) 

ผู้บังคับบญัชา / 
ผู้ใช้บัณฑิต

(n=12) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

1. มีความ
ชัดเจน 

4.40 0.22 มาก 4.18 0.59 มาก 4.52 0.52 มาก
ที่สุด 

- - - 

2. สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

4.73 0.35 มาก
ที่สุด 

- - - - - - - - - 

3. ตอบสนอง
ความต้องการ
ของนักศึกษา /
บัณฑิต 

- - - 4.14 0.62 มาก 4.42 0.45 มาก - - - 

4. ตอบสนอง
ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
และสังคม 

4.27 0.59 มาก 4.14 0.65 มาก 4.38 0.45 มาก 4.55 0.40 มาก
ที่สุด 

5. สอดคล้อง
กับเกณฑ์ของ
องค์กรวิชาชีพ  

4.41 0.66 มาก - - - - - - - - - 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.45 0.46 มาก 4.15 0.62 มาก 4.44 0.47 มาก 4.55 0.40 มาก
ที่สุด 

 
 จากตารางที่ 3.5 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาและ
บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (5 ข้อ) ทั้ง 5 ประเด็น มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.45 ,4.15 และ 4.44 ตามล าดับ) ส่วนผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็น
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อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.55) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยในประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ด้านความชัดเจน พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
( X  = 4.40 ,4.18) ส่วนบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.52) ในประเด็น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.73) ในประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้าน
การตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.14 ,4.42) ในประเด็นวัตถุประสงค์หลักสูตร ด้านตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.27 ,4.14 และ 4.38 ตามล าดับ) แต่ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต  มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.55) ในประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กร
วิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความคิดเป็นอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.41) 
 
ตารางท่ี 3.6  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (n=6) 

นักศึกษา 
(n=125) 

บัณฑิต 
(n= 12)  

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

1. มีจริยธรรมและจรรยา
วิชาชีพที่เหมาะสมส าหรับการ
เป็นนักวัดและประเมินผล
การศึกษา นักแนะแนว นัก
การศึกษานอกระบบ และนัก
เทคโนโลยทีางการศึกษา 

4.67 0.52 มากที่สุด 4.17 0.71 มาก 4.54 0.52 มากที่สุด 

2. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะ
แนว การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กัน 

4.50 0.55 มากที่สุด 4.08 0.75 มาก 4.46 0.52 มาก 
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ตารางท่ี 3.6   (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (n=6) 

นักศึกษา 
(n=125) 

บัณฑิต 
(n= 12)  

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

3. มีความสามารถในการ
ประยุกต์หลักการ ความรู้ และ
ประสบการณ์ทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะ
แนว การศึกษานอกระบบ 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ไปใช้ในการพัฒนางานดา้นการ
บริหาร บริการ และวชิาการ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.17 0.41 มาก 4.24 0.70 มาก 4.54 0.52 มากที่สุด 

4. มีความเป็นผู้น าและเป็น
แบบอย่างในการริเริ่มและ
พัฒนาด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะ
แนว การศึกษานอกระบบ  
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   

4.33 0.52 มาก 4.25 0.76 มาก 4.54 0.52 มากที่สุด 

5. มีความสามารถในการสรา้ง 
เผยแพร่ และประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การวัดและประเมนิผล
การศึกษา การแนะแนว 
การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยทีางการศึกษา     
ได้อย่างเหมาะสมและ         
มีประสิทธิภาพ 

4.33 0.52 มาก 4.17 0.74 มาก 4.54 0.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.22 มาก 4.18 0.59 มาก 4.52 0.52 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3.6 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจน อยู่ในระดับมาก  (X = 4.40 ,4.18) ส่วน

บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร ด้านความชัดเจนอยู่ในระดับมากท่ีสุด ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ( X = 4.67 ,4.50) 

และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  4 และข้อที่ 5 ( X = 4.17 ,4.33) นักศึกษา

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 4.17 ,4.08 ,4.24 ,4.25 และ 4.17 ตามล าดับ) บัณฑิต
ส่ วน ใหญ่ มีความคิ ด เห็ นอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด  ในวัตถุประสงค์ข้ อที่  1  3  4  และข้อที่  5  

( X = 4.54 เท่าๆ กัน) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ( X = 4.46) 
 
ตารางท่ี 3.7   ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร

(n=6) 

X  S.D. ความหมาย 
1. มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชพีที่เหมาะสมส าหรับการเป็นนักวัดและประเมนิผล
การศึกษา นักแนะแนว นักการศึกษานอกระบบ และนักเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.67 0.52 มากที่สุด 

2. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา     
การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขาวิชาอ่ืนๆ        
ที่สัมพันธ์กัน 

4.67 0.52 มากที่สุด 

3. มีความสามารถในการประยกุต์หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ทางการวัด
และประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนางานดา้นการบริหาร บริการ และวิชาการ       
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.67 0.52 มากที่สุด 

4. มีความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาดา้นการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยี       
ทางการศึกษา ตลอดจนมีความรับผิดชอบท างานร่วมกับผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างดี   

4.83 0.41 มากที่สุด 

5. มีความสามารถในการสรา้ง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ       
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

4.83 0.41 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.35 มากที่สุด 



162 
 

 จากตารางที่ 3.7 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.73) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ( X = 4.67-4.83) 
 
ตารางท่ี 3.8 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

นักศึกษา 
(n=122) 

บัณฑิต 
(n=11) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

1. มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชพีที่เหมาะสมส าหรับการเป็น
นักวัดและประเมินผลการศึกษา นักแนะแนว นักการศึกษา
นอกระบบ และนักเทคโนโลยทีางการศึกษา 

4.19 0.70 มาก 4.45 0.69 มาก 

2. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กัน 

4.08 0.73 มาก 4.27 0.47 มาก 

3. มีความสามารถในการประยกุต์หลักการ ความรู้ และ
ประสบการณ์ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะ
แนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
ไปใช้ในการพัฒนางานดา้นการบริหาร บริการ และวชิาการ 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.15 0.77 มาก 4.45 0.69 มาก 

4. มีความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนา
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษา
นอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   

4.22 0.75 มาก 4.45 0.52 มาก 

5. มีความสามารถในการสรา้ง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 

4.03 0.78 มาก 4.45 0.52 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.14 0.62 มาก 4.42 0.45 มาก 
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 จากตารางที่ 3.8 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.14 ,4.42) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต อยู่ในระดับมากทุกข้อ (X = 4.03 – 4.45)  
 
ตารางท่ี 3.9 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา / 

ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 

 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร(n=6) 

นักศึกษา 
(n=122) 

บัณฑิต 
(n=11) 

ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้
บัณฑิต(n=12) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

1. มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ
ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นนักวัด
และประเมินผลการศึกษา นัก
แนะแนว นักการศึกษานอก
ระบบ และนกัเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

4.50 0.55 มาก
ที่สุด 

4.02 0.78 มาก 4.27 0.79 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 

2.มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว 
การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน 

4.00 0.63 มาก 4.09 0.75 มาก 4.18 0.75 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 

3. มีความสามารถในการ
ประยุกต์หลกัการ ความรู้ และ
ประสบการณ์ทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะ
แนว การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ไปใช้ใน
การพัฒนางานด้านการบริหาร 
บริการ และวิชาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.17 0.98 มาก 4.22 0.79 มาก 4.36 0.67 มาก 4.58 0.52 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.9 (ต่อ) 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร(n=6) 

นักศึกษา 
(n=122) 

บัณฑิต 
(n=11) 

ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้
บัณฑิต(n=12) 

X  S.D. 
ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย X  S.D. 

ความ 
หมาย 

4. มีความเป็นผู้น าและเป็น
แบบอยา่งในการริเร่ิมและพัฒนา
ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา การแนะแนว 
การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   

4.33 0.82 มาก 4.24 0.74 มาก 4.55 0.52 มากที่สุด 4.50 0.52 มากที่สุด 

5. มีความสามารถในการสร้าง 
เผยแพร่ และประยกุต์ใช้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษา 
การแนะแนว การศึกษานอก
ระบบ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ได้อยา่งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4.33 0.82 มาก 4.17 0.72 มาก 4.55 0.52 มากที่สุด 4.50 0.52 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 0.59 มาก 4.15 0.65 มาก 4.38 0.45 มาก 4.55 0.40 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3.9 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และ
บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27 ,4.15 และ 4.38 ตามล าดับ) ส่วนผู้บังคับบัญชา 
/ ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส่วนใหญ่มีความคิดเป็น เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมอยู่ในระดับ
มาก ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 3 4 และข้อที่ 5 ( X = 4.00 – 4.33) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 (X = 4.50) นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ (X = 4.02 – 4.24) บัณฑิต
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 2 และ 3 (X = 4.27 ,4.18 และ 4.36 ตามล าดับ) และ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ในวัตถุประสงค์ข้อที่  4 และข้อที่  5 ( X = 4.55 เท่าๆ กัน) 
ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ ( X = 4.50 – 4.67) 
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ตารางท่ี 3.10  ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ  

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

(n=6) 

X  S.D. ความหมาย 
1. มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพท่ีเหมาะสมส าหรบัการเป็นนักวัดและประเมินผล
การศึกษา นักแนะแนว นักการศึกษานอกระบบ และนักเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.83 0.41 มากที่สุด 

2.มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา       
การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ    
ที่สัมพันธ์กัน 

4.50 0.84 มากที่สุด 

3. มีความสามารถในการประยุกตห์ลักการ ความรู้ และประสบการณ์ทางการวัด
และประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการบรหิาร บริการ และวชิาการ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.33 0.82 มาก 

4. มีความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ตลอดจนมีความรับผดิชอบท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี   

4.33 0.82 มาก 

5. มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.33 0.82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.41 0.66 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.10 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก  
( X = 4.41) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด ในวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 1 และข้อที่ 2 ( X = 4.83 ,4.50) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในวัตถุประสงค์ที่ 3  4 และ 5  
( X = 4.33 เท่าๆ กัน) 
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   (2) โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 
ตารางท่ี 3.11 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต เกี่ยวกับ

โครงสร้างหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร(n=6) 
ความ 
หมาย 

นักศึกษา

(n=122) 
ความ 
หมาย 

บัณฑิต 

(n=12) 
ความ 
หมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
1. หมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป 6 ชุดวิชา 
(จ านวน 36 หน่วยกิต) 

4.50 0.84 มาก
ท่ีสุด 

4.18 0.73 มาก 4.33 0.65 มาก 

2. หมวดวิชาชีพ 11 
ชุดวิชา (จ านวน 66 
หน่วยกิต) 

4.50 0.84 มาก
ท่ีสุด 

4.19 0.72 มาก 4.17 0.58 มาก 

3. หมวดวิชาเฉพาะ 6 
ชุดวิชา (จ านวน 36 
หน่วยกิต) 

4.50 0.84 มาก
ท่ีสุด 

4.23 0.68 มาก 4.33 0.49 มาก 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
1 ชุดวิชา (จ านวน 6 
หน่วยกิต) 

4.17 0.75 มาก 4.24 0.71 มาก 4.25 1.14 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.79 มาก 4.22 0.61 มาก 4.27 0.54 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.11 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษาและ
บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร อยู่
ในระดับมาก ( X  = 4.42 ,4.22 และ 4.27)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของ
หลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเฉพาะ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.50 เท่าๆ กัน) แต่มีความคิดเห็นในหมวดวิชาเลือกเสรี 
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17) ส่วนนักศึกษา และบัณฑิตมีความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากทุกหมวด   

( X  = 4.17-4.33) 
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X

ตารางท่ี 3.12 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา 

 

ชุดวิชาในหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(n=5) 

 
S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         
10103 ทักษะชีวิต 5.00 0.00 มากที่สุด 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5.00 0.00 มากที่สุด 
10121 อารยธรรมมนุษย ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
10141 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต     5.00 0.00 มากที่สุด 
10151 ไทยศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   5.00 0.00 มากที่สุด 
หมวดวิชาชีพ    
20201 พัฒนศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
20202 วิทยาการการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 5.00 0.00 มากที่สุด 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
20302 สถิติ  วจิัย  และประเมินผลการศึกษา  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
20307 การพัฒนาหลักสูตร 5.00 0.00 มากที่สุด 
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
23304 โรงเรียนกับชุมชน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
24407  ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา     5.00 0.00 มากที่สุด 
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 5.00 0.00 มากที่สุด 
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา)    
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา   5.00 0.00 มากที่สุด 
24406 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 5.00 0.00 มากที่สุด 
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X

ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 

ชุดวิชาในหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(n=5) 

 
S.D. ความหมาย 

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสยัและทักษะพสิัย 5.00 0.00 มากที่สุด 
24413 การประเมินโครงการ 5.00 0.00 มากที่สุด 
24414 การประเมินหลักสูตร 5.00 0.00 มากที่สุด 
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)    
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพื่อการแนะแนว 5.00 0.00 มากที่สุด 
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 5.00 0.00 มากที่สุด 
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 5.00 0.00 มากที่สุด 
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 5.00 0.00 มากที่สุด 
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา  5.00 0.00 มากที่สุด 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศกึษานอกระบบ)    
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
26405 การศึกษาทางไกล 5.00 0.00 มากที่สุด 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)    
27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
27102  เทคโนโลยีทางการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร 5.00 0.00 มากที่สุด 
27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 4.80 0.45 มากที่สุด 
27112  การบรหิารศูนย์สื่อการศกึษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
27401  สื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5.00 0.00 มากที่สุด 
27402  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 4.80 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.99 0.03 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3.12 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.99) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกวิชา  
( X  = 4.80 - 5.00) 
 

ตารางท่ี 3.13 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และบัณฑิต เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร 

 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

(n=4) 
บัณฑิต 
(n=12) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            
10103 ทักษะชีวิต 5.00 0.00 มากที่สุด 4.42 0.52 มาก 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5.00 0.00 มากที่สุด 4.50 0.67 มากที่สุด 
10121 อารยธรรมมนุษย ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.33 0.78 มาก 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต     5.00 0.00 มากที่สุด 4.42 0.52 มาก 
10151 ไทยศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 4.50 0.67 มากที่สุด 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   5.00 0.00 มากที่สุด 4.64 0.51 มากที่สุด 
หมวดวิชาชีพ       
20201 พัฒนศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 4.36 0.67 มาก 
20202 วิทยาการการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.73 0.42 มากที่สุด 
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.27 0.47 มาก 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 4.46 0.66 มาก 
20302 สถติิ วจิัย และประเมินผลการศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 4.75 0.45 มากที่สุด 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.67 0.49 มากที่สุด 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.69 0.48 มากที่สุด 
20307 การพัฒนาหลักสูตร 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 4.67 0.49 มากที่สุด 
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.55 0.52 มากที่สุด 
23304 โรงเรียนกับชุมชน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.36 0.51 มาก 
24407  ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา     

5.00 0.00 มากที่สุด 4.64 0.51 มากที่สุด 

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 5.00 0.00 มากที่สุด 4.64 0.51 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.13   (ต่อ) 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

(n=4) 
บัณฑิต 
(n=12) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.50 0.53 มากที่สุด 
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 4.64 0.51 มากที่สุด 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 

      

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพื่อการ
วัดและประเมินผลการศึกษา   

5.00 0.00 มากที่สุด 4.33 0.58 มาก 

24406 การบริหารงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

5.00 0.00 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 5.00 0.00 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสยัและ
ทักษะพิสัย 

5.00 0.00 มากที่สุด 4.33 0.58 มาก 

24413 การประเมินโครงการ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.33 0.58 มาก 
24414 การประเมินหลักสูตร 5.00 0.00 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรยีนรู ้ 5.00 0.00 มากที่สุด 4.50 0.71 มากท่ีสุด 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)       
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพื่อการ
แนะแนว 

5.00 0.00 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 4.20 0.45 มาก 
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 5.00 0.00 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 5.00 0.00 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 5.00 0.00 มากที่สุด 4.60 0.55 มากที่สุด 
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 4.40 0.55 มาก 
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 5.00 0.00 มากที่สุด 3.60 1.52 มาก 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศึกษานอกระบบ)       
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
26405 การศึกษาทางไกล 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศกึษานอกระบบ 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.13   (ต่อ) 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

(n=4) 
บัณฑิต 
(n=12) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)       
27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 4.75 0.50 มากที่สุด 4.75 0.50 มากที่สุด 
27102  เทคโนโลยีทางการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.50 0.58 มากที่สุด 
27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร 5.00 0.00 มากที่สุด 4.75 0.50 มากที่สุด 
27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์เพื่อการศึกษา 4.75 0.50 มากที่สุด 4.25 0.50 มาก 
27112  การบรหิารศูนย์สื่อการศกึษา 5.00 0.00 มากที่สุด 4.25 0.50 มาก 
27401  สื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5.00 0.00 มากที่สุด 4.50 0.58 มากที่สุด 
27402  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 4.75 0.50 มากที่สุด 4.50 0.58 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.98 0.03 มากที่สุด 4.56 0.50 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 3.13 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.98 ,4.56) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
หลักสูตรมีความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกชุดวิชา             
( X  = 3.60-4.46)  
 

ตารางท่ี 3.14 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
หลักสูตร ด้านระดับความยากของชุดวิชา 

 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
นักศึกษา (n=106) บัณฑิต (n=6) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            
10103 ทักษะชีวิต 3.81 0.71 มาก 3.90 0.57 มาก 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4.08 0.77 มาก 4.30 0.68 มาก 
10121 อารยธรรมมนุษย ์ 3.88 0.73 มาก 4.10 0.57 มาก 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต     

3.85 0.78 มาก 4.20 0.42 มาก 

10151 ไทยศึกษา 3.97 0.78 มาก 4.30 0.68 มาก 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   3.93 0.83 มาก 4.20 0.79 มาก 
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ตารางท่ี 3.14 (ต่อ) 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
นักศึกษา (n=106) บัณฑิต (n=6) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาชีพ       
20201 พัฒนศึกษา 3.96 0.78 มาก 4.11 0.60 มาก 
20202 วิทยาการการสอน 3.83 0.77 มาก 4.00 0.50 มาก 
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 3.96 0.76 มาก 3.89 0.78 มาก 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3.85 0.80 มาก 4.10 0.74 มาก 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 3.99 0.82 มาก 4.40 0.52 มาก 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 4.43 0.68 มาก 4.11 0.60 มาก 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์ 4.31 0.71 มาก 4.00 0.67 มาก 
20307 การพัฒนาหลักสูตร 4.06 0.77 มาก 4.20 0.42 มาก 
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน 4.02 0.72 มาก 4.10 0.57 มาก 
23304 โรงเรียนกับชุมชน 3.99 0.81 มาก 4.00 0.50 มาก 
24407  ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา     

3.82 0.89 มาก 4.33 0.50 มาก 

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 4.14 0.81 มาก 4.33 0.50 มาก 
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 4.04 0.89 มาก 4.22 0.44 มาก 
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา 

4.06 0.88 มาก 4.30 0.48 มาก 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 

      

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพื่อการ
วัดและประเมินผลการศึกษา   

4.16 0.90 มาก 4.00 1.00 มาก 

24406 การบริหารงานการวดัและประเมนิผลการศึกษา 4.24 0.77 มาก 4.33 1.16 มาก 
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 4.13 0.83 มาก 4.00 1.00 มาก 
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสยัและ
ทักษะพิสัย 

4.01 0.90 มาก 4.33 1.16 มาก 

24413 การประเมินโครงการ 3.99 0.76 มาก 4.00 1.00 มาก 
24414 การประเมินหลักสูตร 4.05 0.77 มาก 4.33 1.16 มาก 
24415 การวัดและประเมนิอิงมาตรฐานการเรยีนรู ้ 4.10 0.78 มาก 4.33 1.16 มาก 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)       
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพื่อการ
แนะแนว 

4.11 0.84 มาก 4.00 1.00 มาก 

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา 4.03 0.76 มาก 4.00 1.00 มาก 
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ตารางท่ี 3.14 (ต่อ) 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
นักศึกษา (n=106) บัณฑิต (n=6) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 3.95 0.78 มาก 3.67 0.58 มาก 
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 3.90 0.82 มาก 4.00 1.00 มาก 
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 3.89 0.86 มาก 3.67 0.58 มาก 
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 3.90 0.85 มาก 4.00 1.00 มาก 
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 3.91 0.87 มาก 4.00 1.00 มาก 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศกึษานอกระบบ)       
26301 การศกึษาตลอดชีวติและการศกึษานอกระบบ 3.89 0.87 มาก 4.00 1.00 มาก 
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 3.84 0.90 มาก 4.00 1.00 มาก 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ 3.86 0.84 มาก 4.00 1.00 มาก 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 3.85 0.92 มาก 4.33 1.16 มาก 
26405 การศึกษาทางไกล 3.94 0.86 มาก 4.00 1.00 มาก 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 3.93 0.86 มาก 4.00 1.00 มาก 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)       
27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา 3.96 0.89 มาก 4.00 0.00 มาก 
27102  เทคโนโลยีทางการสอน 4.00 0.91 มาก 4.50 0.58 มากที่สุด 
27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร 3.96 0.96 มาก 4.50 0.58 มากที่สุด 
27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา 

3.90 0.94 มาก 4.25 0.50 มาก 

27112  การบรหิารศูนย์สื่อการศกึษา 3.99 0.90 มาก 3.75 0.50 มาก 
27401  สื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3.93 0.87 มาก 3.75 0.50 มาก 
27402  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3.88 0.93 มาก 3.75 0.50 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 0.83 มาก 4.10 0.74 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.14 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านระดับความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมาก (X  = 3.98 ,4.10)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านระดับความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมากทุกชุดวิชา ยกเว้นชุดวิชา 
27102 เทคโนโลยีทางการสอน และ 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.50 เท่าๆ กัน) 
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ตารางท่ี 3.15   ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
หลักสูตร ด้านการเป็นประโยชน์ต่อการท างานและพัฒนาความรู้ของนักศึกษา / บัณฑิต 

 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
นักศึกษา (n=106) บัณฑิต (n=6) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            
10103 ทักษะชีวิต 4.45 0.64 มาก 4.20 0.42 มาก 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4.53 0.63 มากที่สุด 4.50 0.53 มากที่สุด 
10121 อารยธรรมมนุษย ์ 4.19 0.74 มาก 4.20 0.63 มาก 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต     

4.39 0.67 มาก 4.20 0.42 มาก 

10151 ไทยศึกษา 4.35 0.85 มาก 4.30 0.68 มาก 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   4.34 0.81 มาก 4.40 0.52 มาก 
หมวดวิชาชีพ       
20201 พัฒนศึกษา 4.50 0.67 มากที่สุด 4.22 0.67 มาก 
20202 วิทยาการการสอน 4.25 0.79 มาก 4.33 0.50 มาก 
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน 4.47 0.68 มาก 4.44 0.53 มาก 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 4.42 0.74 มาก 4.60 0.52 มากที่สุด 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา 4.42 0.71 มาก 4.60 0.52 มากที่สุด 
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ 4.43 0.73 มาก 4.60 0.52 มากที่สุด 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์ 4.46 0.71 มาก 4.40 0.52 มาก 
20307 การพัฒนาหลักสูตร 4.48 0.65 มาก 4.50 0.53 มากที่สุด 
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน 4.40 0.71 มาก 4.30 0.48 มาก 
23304 โรงเรียนกับชุมชน 4.45 0.72 มาก 4.44 0.53 มาก 
24407  ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา     

4.37 0.83 มาก 4.33 0.71 มาก 

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว 4.48 0.70 มาก 4.56 0.53 มากที่สุด 
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ 4.38 0.81 มาก 4.33 0.71 มาก 
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยแีละการสื่อสาร
การศึกษา 

4.40 0.80 มาก 4.40 0.70 มาก 
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ตารางท่ี 3.15  (ต่อ) 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
นักศึกษา (n=106) บัณฑิต (n=6) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 

      

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐานเพื่อการ
วัดและประเมินผลการศึกษา   

4.52 0.73 มากที่สุด 4.67 0.58 มากที่สุด 

24406 การบริหารงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

4.42 0.75 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 

24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย 4.31 0.78 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสยัและ
ทักษะพิสัย 

4.32 0.80 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

24413 การประเมินโครงการ 4.30 0.77 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
24414 การประเมินหลักสูตร 4.30 0.78 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้ 4.36 0.81 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)       
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการ
แนะแนว 

4.29 0.80 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศกึษา 4.36 0.78 มาก 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 4.30 0.77 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 4.26 0.83 มาก 4.33 0.58 มาก 
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว 4.22 0.86 มาก 4.33 0.58 มาก 
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 4.16 0.92 มาก 4.33 0.58 มาก 
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึก  4.23 0.85 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศึกษานอกระบบ)       
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ 4.29 0.85 มาก 4.75 0.50 มากที่สุด 
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 4.32 0.77 มาก 4.75 0.50 มากที่สุด 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศกึษานอกระบบ 4.41 0.73 มาก 4.75 0.50 มากที่สุด 
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม 4.36 0.74 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 
26405 การศึกษาทางไกล 4.40 0.76 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ 4.37 0.74 มาก 4.67 0.58 มากที่สุด 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)       
27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา 4.37 0.76 มาก 3.75 0.50 มาก 
27102  เทคโนโลยีทางการสอน 4.47 0.70 มาก 4.50 0.58 มากที่สุด 
27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร 4.41 0.74 มาก 4.25 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 3.15  (ต่อ) 

ชุดวิชาในหลักสูตร 
นักศึกษา (n=106) บัณฑิต (n=6) 

X  S.D. ความหมาย 
X  S.D. ความหมาย 

27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา 

4.34 0.83 มาก 4.00 0.00 มาก 

27112  การบรหิารศูนย์สื่อการศกึษา 4.30 0.88 มาก 4.25 0.50 มาก 
27401  สื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4.22 0.80 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 
27402  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 4.39 0.73 มาก 5.00 0.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.76 มาก 4.49 0.46 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.15 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านการเป็นประโยชน์ต่อการท างานและพัฒนาความรู้
ของนักศึกษา / บัณฑิต อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.37 ,4.49) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชาในหลักสูตรด้านการเป็นประโยชน์ต่อการท างานและพัฒนาความรู้ของนักศึกษา / บัณฑิต    
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ ( X  = 3.75-5.00) 
 
 2) ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตารางท่ี 3.16  จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 
ความพร้อมของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
คณาจารย์ 

จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มคอ.2 ส านัก
วิชาการ 

 จ านวน 12 คน  

 
 จากตารางที่ 3.16 พบว่า จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มีจ านวน 12 คน  
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ตารางท่ี 3.17  จ านวนและร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 
รายการ จ านวน ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา (n = 7)   
 - ปริญญาโท 4 57.1 
 - ปริญญาเอก 3 42.9 
 
 จากตารางที่ 3.17 พบว่า มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 และปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
  
ตารางท่ี 3.18 ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
 

รายการ 
ความคิดเห็น 

(n=6) ความหมาย 

X  S.D. 
1. การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนตดิตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

3.83 1.33 มาก 

2. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

3.67 1.21 มาก 

3. การได้รับการพัฒนาทางวชิาการ / วิชาชีพอย่างน้อยปลีะหนึง่ครั้ง 3.67 1.21 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.72 1.24 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.18 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.72) และมาจากความ
คิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.24)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X  = 3.83 และ 3.67 เท่าๆ กัน) และมาจาก
ความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.33 และ 1.21 เท่าๆ กัน)  
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 3)  เอกสารการสอน 
ตารางท่ี 3.19   ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเอกสารการสอน 

รายการ 
นักศกึษา(n=126) 

ความหมาย 
บัณฑิต (n=13) 

ความหมาย 
X  S.D. 

X  S.D. 

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระ
ชัดเจน อ่านเข้าใจได้งา่ย 

4.13 0.81 มาก 4.38 0.65 มาก 

2. การจัดล าดับเนื้อหาเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.17 0.86 มาก 4.31 0.48 มาก 

3. กิจกรรมท้ายเร่ืองกระตุ้นการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

4.26 0.82 มาก 4.31 0.63 มาก 

4. แบบประเมินผลตนเองก่อน – 
หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 

4.43 0.74 มาก 4.54 0.52 มากที่สุด 

5. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้
เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

4.10 0.77 มาก 4.15 0.69 มาก 

6. ท าแบบประเมินตนเองและท า
กิจกรรมท้ายเร่ืองก่อนตรวจ
ค าตอบกับแนวตอบ 

4.24 0.75 มาก 4.38 0.51 มาก 

7. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใชไ้ด้ 4.24 0.80 มาก 4.62 0.51 มากที่สุด 
8. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม 

4.10 0.88 มาก 4.46 0.66 มาก 

9. สื่อประกอบการเรียนการสอน
ทันสมัยสอดคล้องกับเร่ืองที่เรียน 

3.98 0.93 มาก 3.92 0.76 มาก 

10. สื่อประกอบการเรียนการ
สอนท าให้เข้าใจเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชาไดง้่ายขึ้น 

4.08 0.79 มาก 4.23 0.73 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.17 0.82 มาก 4.33 0.61 มาก 

  
 จากตารางที่ 3.19 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เอกสารการสอนอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17 ,4.33) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ( X  = 3.92 ,4.62)  ทั้งนี้นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากแต่บัณฑิตมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดมี 2 ข้อ คือ ข้อ4  แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 
( X  = 4.43 ,4.54) และข้อ 7 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ( X  = 4.24 ,4.62)    
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 1.1.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการกระบวนการ 
  1)  การบริหารหลักสูตร 
ตารางท่ี 3.20 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับ 

การบริหารหลักสูตร 
 

รายการ 

อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร(n=5) 

ความ 
หมาย 

นักศึกษา
(n=126) 

ความ 
หมาย 

บัณฑิต
(n=13) 

ความ 
หมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
1. มีการจัดโครงสร้างและ
การบริหารหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบที่ชัดเจน 

4.50 0.84 มากที่สุด - - - - - - 

2. มีระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสตูรที่ชัดเจน 

4.00 1.10 มาก - - - - - - 

3. มีแผนการบริหารหลักสูตร
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4.20 0.84 มาก - - - - - - 

4. มีการด าเนินการตาม
แผนงานอย่างชัดเจน 

4.20 0.84 มาก - - - - - - 

5. มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับ
การประเมินหลักสตูรไป
ปรับปรุงหลักสูตร 

4.40 0.30 มาก - - - - - - 

6. ความพึงพอใจในการ
บริหารหลักสตูร 

4.60 0.55 มากที่สุด - - - - - - 

7. ความพึงพอใจต่อการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

- - - 4.11 0.73 มาก 4.31 0.48 มาก 

8. ความพึงพอใจต่อการจัด
โปรแกรมการศึกษาที่
สอดคล้องกับคณุสมบัติของ
ผู้เรยีน 

- - - 4.23 0.72 มาก 4.46 0.52 มาก 

9. มีกระบวนการที่เอื้อให้
บัณฑิตสามารถสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ  

- - - 4.15 0.85 มาก 3.92 0.83 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.32 0.75 มาก 4.16 0.77 มาก 4.23 0.61 มาก 

 จากตารางที่ 3.20 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา  และ
บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.32 ,4.16 และ 4.23)  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดทุกข้อ ( X  = 3.92-4.60) 
   
 2)  การจัดการเรียนการสอน   
ตารางท่ี 3.21 ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 

รายการ 
ความคิดเห็น (n=6) 

ความหมาย 
X  S.D. 

1. มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาในการผลิตสื่อการสอน
ที่ชัดเจน 

4.17 0.98 มาก 

2. คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชามีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4.17 1.33 มาก 

3. มีสื่อที่หลากหลายโดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการ
น าเสนอเนื้อหาและผู้เรียน 

4.33 1.03 มาก 

4. การน าเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน 4.33 1.03 มาก 

5. มีการน าเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.33 1.03 มาก 

6. มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่เหมาะสม 4.33 1.03 มาก 

7. มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การวิจัย / การอ้างอิง / 
ประสบการณ์ในแผนการสอน 

3.67 0.52 มาก 

8. มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 4.33 0.82 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.21 0.97 มาก 

  
 จากตารางที่ 3.21 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X  = 3.67-4.17)  แต่ในความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวิชามีบทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน (S.D.= 1.33) และมีสื่อที่
หลากหลายโดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการน าเสนอเนื้อหาและผู้เรียน การน าเสนอของสื่อเข้าใจ
ง่ายและชัดเจน มีการน าเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และมีการ
จัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่เหมาะสม (S.D.= 1.03 เท่าๆ กัน) มาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย 
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ตารางท่ี 3.22 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมและการฝึกปฏิบัติภาคปลายปี
การศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 
การจัดการเรียน 
การสอน 

1. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการ
สอนเสริม  

ส านักบริการ
การศึกษา 

ไม่มีการสอนเสริม 

 2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการ 
ฝึกปฏิบัติ  

ส านักบริการ
การศึกษา 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 

 

จากตารางที่ 3.22 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2555 พบว่า ไม่มีการสอนเสริม และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ฝึกปฏิบัติ พบว่า ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 
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ตารางที่  3.23 
 

จ านวนและร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

กิจกรรม 

การวิเคราะห์ศักยภาพท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง 

การเรียนการสอน  

จ านวน 
(n) 

ไม่ปฏิบัต ิ ปฏิบัติ ความ 
หมาย 

จ านวน 
(n) 

ไม่มีการน าผล
วิเคราะห์ไปใช้ใน

การปรับปรุง 
การเรียนการสอน 

มีการน าผล
วิเคราะห์ 

ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียน

การสอน 

ความ 
หมาย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / แบบฝกึปฏิบัต ิ 7 1 14.3 6 85.7 มากที่สุด 6 1 16.7 5 83.3 มากที่สุด 
2. การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรียนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น 

7 1 14.3 6 85.7 มากที่สุด 6 2 33.3 4 66.7 ปานกลาง 

3. การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ / 
ผ่าน Internet) 

7 2 28.6 5 71.4 มาก 6 2 33.3 4 66.7 ปานกลาง 

4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ 7 2 28.6 5 71.4 มาก 6 2 33.3 4 66.7 ปานกลาง 
5. การอบรมเข้มชดุวิชาประสบการณ์วิชาชพี 7 1 14.3 6 85.7 มากที่สุด 6 1 16.7 5 83.3 มากที่สุด 
6. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา 7 1 16.7 5 83.3 มากที่สุด 6 1 16.7 5 83.3 มากที่สุด 
7. กิจกรรมประจ าชุดวิชา 7 1 16.7 5 83.3 มากที่สุด 6 1 16.7 5 83.3 มากที่สุด 

ค่าเฉลีย่รวม 7 1 19.1 5 80.9 มากท่ีสุด 6 1 23.8 5 76.2 มาก 
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 จากตารางที่ 3.23 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 80.9 และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.2 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 
71.4-85.7 และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 83.3  เท่าๆ กัน และอยู่ในระดับ 
ปานกลาง จ านวน 3 ข้อ คือ การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรียนการสอนผ่านช่ องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น การสอนเสริมแบบ
ต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet) และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 66.7 เท่าๆ กัน 
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  3) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
ตารางท่ี 3.24 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

รายการ 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร (n=6) 

ความ 
หมาย 

นักศึกษา
(n=127) 

ความ 
หมาย 

บัณฑิต 
(n=13) 

ความ 
หมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
1. มีระบบและกลไกท่ีก ากับดูแลการวัดและประเมินผล 4.50 0.84 มากที่สุด - - - - - - 
2. การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4  

4.00 1.10 มาก - - - - - - 

3. มีการประเมินผลผู้เรยีนโดยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม มีการ
จัดสอบตามความพร้อม (Walk - in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรมประจ า  
ชุดวิชา เป็นต้น 

- - - 4.36 0.70 มาก 4.62 0.51 มากที่สุด 

4. มีการประเมินผลตรงตามวตัถุประสงค์และครอบคลมุเนื้อหา - - - 4.31 0.75 มาก 4.54 0.52 มากที่สุด 
5. การแจ้งก าหนดการสอบตรงตามก าหนดเวลา - - - 4.28 1.01 มาก 4.62 0.51 มากที่สุด 
6. การแจ้งผลการสอบตรงตามก าหนดเวลา - - - 4.03 1.02 มาก 4.38 0.77 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 0.97 มาก 4.25 0.87 มาก 4.54 0.58 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 3.24 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  ( X  = 4.25-4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดแ ละประเมินผล
การศึกษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ ( X  = 4.00-4.62)  
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 4)  การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ตารางท่ี 3.25   ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 

รายการ 
นักศึกษา(n=121) 

ความหมาย 
บัณฑิต (n=13) 

ความหมาย 
X  S.D. 

X  S.D. 
1. การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ / 
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์
ธนาคาร ไปรษณีย์ Internet เปน็ตน้ 

4.52 0.71 มากที่สุด 4.62 0.51 มากที่สุด 

2. การจัดส่งเอกสาร 3.70 1.15 มาก 3.54 0.78 มาก 
3. การให้บริการตอบค าถาม
นักศึกษา 

3.76 1.07 มาก 3.62 1.12 มาก 

4. การให้บริการของศูนย์บริการ
ร่วมแบบครบวงจร (ถา้เคยใช้
บริการ) 

3.79 1.02 มาก 3.36 1.21 ปานกลาง 

5. การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา 3.72 1.01 มาก 3.38 1.04 ปานกลาง 
6. การติดต่อสื่อสารกับศูนย์
สารสนเทศ Call Center 

3.72 1.04 มาก 3.46 1.13 ปานกลาง 

7. การให้บริการของศูนย์วิทย
พัฒนามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

4.02 0.94 มาก 3.75 0.75 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.89 0.99 มาก 3.68 0.93 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.25 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษา และบัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.89 ,3.68)  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุดทุกข้อ ( X  = 3.70-4.62) แต่บัณฑิตมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันอยู่ในระดับปานกลางเก่ียวกับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร  (X  = 3.36 ,S.D. = 1.21)  
การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา ( X  = 3.38 ,S.D. =1.04)  และการติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ 
Call Center ( X  = 3.46 ,S.D. =1.13)  
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1.1.4  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต น าเสนอ 2 ส่วนคือ 
 1) คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตารางท่ี 3.26   ความคิดเห็นของบัณฑิต และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพ

บัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

รายการ 
บัณฑิต 
(n=13) ความหมาย 

ผู้บังคับบัญชา / 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=12) ความหมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม        
1.1  มีความซือ่สัตย์ สุจรติ  4.62 0.51 มากที่สุด 4.83 0.39 มากที่สุด 
1.2  มีความขยันหมั่นเพียร 4.69 0.48 มากที่สุด 4.83 0.39 มากที่สุด 
1.3  มีความพอเพียงและมีวินัย 4.69 0.48 มากที่สุด 4.83 0.39 มากที่สุด 
1.4  มีเจตคติที่เหมาะสม 4.77 0.44 มากที่สุด 4.75 0.45 มากที่สุด 
1.5  มีวัฒนธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรมอันด ี

4.77 0.44 มากที่สุด 4.83 0.39 มากที่สุด 

1.6  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.77 0.44 มากที่สุด 4.83 0.39 มากที่สุด 
2. ด้านความรอบรู้และประสบการณ์        
2.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา 4.38 0.51 มาก 4.58 0.52 มากที่สุด 
2.2  มีความรู้รอบในศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้อง 4.25 0.62 มาก 4.58 0.52 มากที่สุด 
2.3  มคีวามสามารถในการประยุกต์
ความรูสู้่การใช้ประโยชน ์

4.54 0.52 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

3. ด้านความคิดและแก้ปัญหา        
3.1  มคีวามสามารถในการคิดเชิงระบบ 4.23 0.60 มาก 4.50 0.52 มากที่สุด 
3.2  มคีวามสามารถในการตดัสินใจและ
แก้ปัญหา 

4.38 0.65 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 

3.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  4.46 0.52 มาก 4.75 0.45 มากที่สุด 
3.4  มีความสามารถในการน าความรู้ไปสู่
การปฏิบัติงานได้อย่างดี  

4.46 0.66 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 

4. ด้านความรับผิดชอบ        
4.1  มีความรบัผดิชอบต่อตนเอง 4.54 0.52 มากที่สุด 4.92 0.29 มากที่สุด 
4.2  มคีวามรับผดิชอบต่อองค์กร  4.54 0.52 มากที่สุด 4.83 0.39 มากที่สุด 
4.3 มีความรับผดิชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม
และสังคมทุกระดับ 

4.69 0.48 มากที่สุด 4.92 0.29 มากท่ีสุด 

4.4  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 4.69 0.48 มากที่สุด 4.83 0.39 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3.26 (ต่อ) 

รายการ 
บัณฑิต 
(n=13) ความหมาย 

ผู้บังคับบัญชา / 
ผู้ใช้บัณฑิต (n=12) ความหมาย 

X  S.D. 
X  S.D. 

5. ด้านมนุษยสัมพันธ ์        
5.1  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอืน่ 4.62 0.51 มากที่สุด 4.83 0.39 มากที่สุด 
5.2  มีความสามารถท างานร่วมกบั
ผู้อื่นไดเ้ป็นอย่างด ี

4.54 0.66 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

5.3  เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี 4.62 0.51 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 
6. ด้านการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ี       
6.1  มีความสามารถในการ
ตดิต่อสื่อสารด้านการพูด อ่าน เขียนที่ด ี 

4.38 0.65 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 

6.2 มีความสามารถในการใช้ภาษา 4.23 0.73 มาก - - - 
6.3  มคีวามสามารถในการใช้ภาษาไทย  - - - 4.83 0.39 มากที่สุด 
6.4  มคีวามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ - - - 4.33 0.50 มาก 
6.5  มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ต        
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน 

4.46 0.52 มาก 4.75 0.45 มากที่สุด 

6.6  มีความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์และน าเสนอผลการศึกษาวเิคราะห ์

4.15 0.56 มาก 4.45 0.52 มาก 

7. ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และ
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  

      

7.1  มีความสามารถในการศึกษาด้วย
ตนเองได้  

4.62 0.51 มากที่สุด 4.75 0.45 มากที่สุด 

7.2  มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

4.69 0.48 มากที่สุด 4.67 0.50 มากทีสุ่ด 

7.3  มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร 4.62 0.51 มากที่สุด 4.83 0.39 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.37 0.52 มาก 4.72 0.44 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 3.26 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.37) แต่ผู้บังคับบัญชา 
/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.72) 
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 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ        
( X  = 4.15-4.92) 
 

2) คุณภาพของบัณฑิตด้านอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 3.27  คุณภาพของบัณฑิตด้านอ่ืนๆ 

 
ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 

คุณภาพบัณฑติตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

1. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสดุท้ายที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร 

ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ส านัก
วิชาการ) 

รายละเอียดดังตารางที่ 
3.28 

2. ความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

3. การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหนา้ที่การ
งาน  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 

4. ร้อยละของ
นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร  

มคอ.7 ข้อ 3 / 
ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนใน
ภาคต้นปีการศึกษา 
2553 จ านวน 37 คน มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2555 จ านวน 
29 คน  คิดเป็นร้อยละ 
78.4 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (จ านวนและ
ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรใน
แต่ละปี)  

มคอ.7 หมวด 4 
ข้อ 1 / ส านัก
คอมพิวเตอร์ 

 รายละเอียดดังตารางที่ 
3.29 
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 จากตารางที่ 3.27 การรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555  1) ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.28 2) ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า ยังไม่มี
การเก็บข้อมูล  3) การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน พบว่า ยังไม่มีการเก็บข้อมูล  4) ร้อยละ
ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคต้นปีการศึกษา 2553 
จ านวน 37 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จ านวน 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 78.4        
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรในแต่ละปี) พบว่า รายละเอียดดังตารางที่ 3.29 
 
ตารางท่ี 3.28   ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต ภาคปลายปีการศึกษา 2555  
 

รายการ 
ความคิดเห็น (n=294) 

X  S.D. ความหมาย 
1. การจัดหลักสูตร       
   1.1 หลักสูตรมีความทันสมัย 4.28 0.67 มากที่สุด 
   1.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 4.40 0.61 มากที่สุด 
   1.3 หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมและชุดวิชามีการบูรณาการ  4.39 0.65 มากที่สุด 
   1.4 หลักสูตรกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้และสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิต 4.46 0.61 มากที่สุด 
   1.5 หลักสูตรกระตุ้นให้เกิดการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ 4.43 0.65 มากที่สุด 
   1.6 ความพึงพอใจโดยรวมของหลักสูตร 4.43  0.61 มากที่สุด 
2.  การประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาหลักสูตรนี้ 

 
    

   2.1 หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 4.45 0.59 มากที่สุด 
ที่ดีต่อการศึกษาระบบทางไกล     
   2.2 หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 4.44 0.59 มากที่สุด 
    จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ     
   2.3 หลักสูตรสร้างความตระหนักให้รับผิดชอบต่อสังคม 4.47 0.59 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.42 0.62 มากที่สุด 
(ที่มา : ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ส านักวิชาการ 2556 ค่าคะแนนในการประเมิน ต่ ากว่า 1.80 = น้อยที่สุด        
1.81 - 2.60 = น้อย  2.61-3.40 = ปานกลาง  3.41-4.20 = มาก  4.21 = มากขึ้นไป) 
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จากตารางที่ 3.28 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาปีสุดท้ายภาคปลาย ปีการศึกษา 
2555  มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.42)  
 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษาปีสุดท้ายภาคปลายปีการศึกษา 2555  มีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ( X  = 4.28-4.47) 
 
ตารางท่ี 3.29  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  

ภาคปลายปีการศึกษา 2555   
 

รหัสวิชา-ชื่อชุดวิชา 
ลง

เรียน 
สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ 

การกระจายระดับ
คะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ H S U 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              
10103 ทักษะชีวิต 2 2 100 - - - 2 - 
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - - - - - - - - 
10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 1 100 - - - 1 - 
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 

3 3 100 - - - 3 - 

10151 ไทยศึกษา 60 24 40.0 14 23.3 - 24 22 
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  - - - - - - - - 
หมวดวิชาชีพ         
20201 พัฒนศึกษา 1 1 100 - - - 1 - 
20202 วิทยาการการสอน 3 2 66.6 - - - 2 1 
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน - - - - - - - - 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 61 44 72.1 9 14.8 1 43 8 
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
การศึกษา 

585 370 63.2 107 - 2 368 108 

20303 จติวิทยาและวิทยาการการเรียนรู ้ - - - - - - - - 
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร ์ 199 121 63.4 22 11.1 1 120 56 
20307 การพัฒนาหลักสูตร - - - - - - - - 
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน - - - - - - - - 
23304 โรงเรียนกับชุมชน - - - - - - - - 
24407  ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา     
 

31 27 87.1 2 6.5 12 15 - 
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ตารางท่ี 3.29  (ต่อ) 

รหัสวิชา-ชื่อชุดวิชา 
ลง

เรียน 
สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ การกระจายระดับคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ H S U 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา) 

        

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ฐาน
เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา   

606 301 49.7 102 16.8 1 300 203 

24406 การบริหารงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

315 247 78.4 17 5.4 1 246 51 

24411 การพฒันาเครื่องมือวดัดา้นพุทธพิิสัย 635 298 46.9 105 16.5 2 296 232 
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัด          
ด้านเจตพสิัยและทักษะพิสยั 

103 67 65.0 8 7.8 - 67 28 

24413 การประเมินโครงการ - - - - - - - - 
24414 การประเมินหลักสูตร - - - - - - - - 
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน
การเรยีนรู ้

- - - - - - - - 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)         
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพ้ืนฐาน
เพื่อการแนะแนว 

636 502 79.0 85 13.4 - 502 49 

25302 หลักและระบบงานแนะแนวใน
สถานศึกษา 

111 71 64.0 14 12.6 - 71 26 

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต 417 381 91.4 27 6.5 - 381 9 
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น 346 303 87.6 21 6.1 - 303 22 
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว - - - - - - - - 
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา 30 23 76.7 6 20.0 - 23 1 
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา 29 21 72.4 4 13.8 - 21 4 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศกึษา
นอกระบบ) 

        

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ
การศึกษานอกระบบ 

- - - - - - - - 

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ 180 128 71.1 32 17.8 0 128 20 
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ
การศึกษานอกระบบ 

- - - - - - - - 

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการ
ฝึกอบรม 

18 14 77.8 2 11.1 - 14 2 
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ตารางท่ี 3.29  (ต่อ) 

รหัสวิชา-ชื่อชุดวิชา 
ลง

เรียน 
สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ การกระจายระดับคะแนน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ H S U 
26405 การศึกษาทางไกล 114 96 84.2 6 5.3 - 96 12 
26406 การพัฒนาและการใช้
สื่อการศึกษานอกระบบ 

171 131 76.6 32 18.7 - 131 8 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยี
การศึกษา) 

        

27101  อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

- - - - - - - - 

27102  เทคโนโลยีทางการสอน 8 8 100 - - - 8 - 
27103  สื่อการศึกษาพัฒนสรร 7 5 71.4 1 14.3 - 5 1 
27104  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

- - - - - - - - 

27112  การบรหิารศูนย์สื่อการศกึษา 4 4 100 - - - 4 - 
27401  สื่อการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน - - - - - - - - 
27402  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา - - - - - - - - 

ผลรวมเฉลี่ย 4,674 3,195 68.4 616 13.2 - - - 
(ท่ีมา :  มคอ.7 หมวด 4 ข้อ 1 ส านักคอมพิวเตอร์  2556) 

 
 จากตารางที่ 3.29 การรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555  มีนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยลงทะเบียน
เรียนทั้งสิ้น จ านวน 4,674 คน สอบผ่าน จ านวน 3,195  คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 
 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร พบว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา  จ านวน 60 คน สอบผ่าน จ านวน 24  คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 หมวดวิชาชีพ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากท่ีสุด คือ ชุดวิชา 20302 สถิติ วิจัย 
และประเมินผลการศึกษา จ านวน 585 คน สอบผ่าน จ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
1) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 24411 
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย จ านวน 635 คน สอบผ่าน จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9  
2) วิชาเอกการแนะแนว มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากท่ีสุด คือ ชุดวิชา 25301 จิตวิทยาและสังคม
วิทยาพ้ืนฐานเพื่อการแนะแนว จ านวน 636 คน สอบผ่าน จ านวน 502  คน คิดเป็นร้อยละ 79.0   
3) วิชาเอกการศึกษานอกระบบ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ 26302 การจัดการ
การศึกษานอกระบบ จ านวน 180 คน สอบผ่าน จ านวน 128  คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 4) วิชาเอก
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เทคโนโลยีการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 27102  เทคโนโลยีทาง     
การสอน จ านวน 8 คน สอบผ่าน จ านวน 8  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

1.1.5 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นค าถามปลายเปิดของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ตอนที ่2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. กรณีครูอัตราจ้างควรเพ่ิมชุดวิชาชีพครูเพ่ือใช้เป็นหลักประกันในวิชาชีพของนักศึกษา (n =2) 
2. วิชาการแน่นเกินไป ควรจะสรุปเฉพาะที่มาใช้งานจริงๆ (n = 2) 
3. ควรเพิ่มตัวอย่างและแบบฝึกหัดในแต่ละบทให้มากกว่านี้ (n = 1) 

  
ตอนที ่2.3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

1. ขอให้มหาวิทยาลัยตัดเกรดเป็น a b c d ให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน (n = 2) 
2. ทุกชุดวิชาทางการศึกษาควรมี vcd cd ทุกชุดวิชาที่ยังไม่จัดท า (n = 1) 
3. เนื้อหาแต่ละวิชามากเกินไปอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจสับสน (n = 1) 
4. ต้องการให้เปิดวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เพราะค่าใช้จ่ายไม่แพง (n = 1) 
5. ปรับปรุงเนื้อหาสาระของวิชาเพ่ือให้สามารถเทียบโอนมาตรฐานการศึกษาของคุรุสภาได ้(n = 1) 
6. ต้องเพ่ิมในชุดวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม (n = 1) 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 

1. การแจ้งผลการสอบล่าช้า ขยายเวลาลงทะเบียนสอบซ่อม เอกสารล่าช้า (n = 4) 
2. ไม่ทราบสาเหตุการย้ายสนามสอบ ควรแจ้งเหตุผลให้ทราบด้วย (n = 2) 
3. จดหมายส่งมาช้า อาจจะท าให้ลงทะเบียนไม่ทันต้องเปิดดูในอินเทอร์เน็ต (n = 2) 
4. การแจ้งวันสอบ หรือสอบซ่อม เอกสารจะมาถึงล่าช้า ท าให้พลาดการไปสอบ เพราะต้อง

รอเอกสาร (n = 2) 
5. ควรมีชุดกิจกรรมมากข้ึนและบทสรุปท้ายเรื่อง (n = 1) 
6. การส่งเอกสารแบบฝึกหัด ชุดกิจกรรมประจ าวิชาไม่มีแนบมาด้วยในหนังสือ (n = 1) 
7. ตัวหนังสือในบางชุดวิชา เลือนลาง มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบการพิมพ์ด้วย (n = 1) 
8. จบศึกษาศาสตร์น่าจะเทียบขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ แต่สรุปขอไม่ได้ เรียนไปได้แต่วุฒิ 

(n = 1) 
9. เนื้อหาไม่ครบถ้วน เอกสาร เรียงหน้าไม่ตรง (n = 1) 
10. ควรใช้คะแนนดิบในการพิจารณาเกรดเฉลี่ย (n = 1) 
11. มีความประสงค์ให้เอกสารประกอบชุดวิชาเป็น e-book (n = 1) 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1. การจัดส่งเอกสารล่าช้ามาก (n = 25) 
2. การให้บริการตอบค าถามนักศึกษา โทรติดต่อยาก (n = 9) 
3. การติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ โทรติดต่อยาก (n = 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



195 
 

ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงหลักสูตร 
 

4.1 สรุปผลการประเมิน 
4.1.1  ด้านปัจจัยน าเข้า 

  1) หลักสูตร 
   (1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (5 ข้อ) ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.45 ,4.15 และ 4.44 ตามล าดับ) ส่วนผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.55) เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้ย่อยในตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้าน
ความชัดเจน พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X  = 4.40 ,4.18) 
ส่วนบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 5.52) ในตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้าน
ความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.73) ในตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา /บัณฑิต พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X  = 4.14  ,4.42) ในตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์หลักสูตร ด้านตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม พบว่า อาจารย์
ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27 ,4.14 และ 4.38 
ตามล าดับ) แต่ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.55) ในตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.41) 
   (2) โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
นักศึกษา บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.42 ,4.22 และ 4.27) อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X  = 4.99) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุด
วิชาในหลักสูตรด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด   
( X  = 4.98 ,4.56) นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร
ด้านระดับความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมาก (X  = 3.98 ,4.10)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านระดับ
ความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมากทุกชุดวิชา ยกเว้นชุดวิชา 27102 เทคโนโลยีทางการสอน และ 
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.50 เท่าๆ  กัน)  นักศึกษา
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และบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านการเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานและพัฒนาความรู้ของนักศึกษา / บัณฑิตอยู่ในระดับมาก (X  = 4.37 ,4.49) 
  2) ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ในภาพรวม พบว่า จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มีจ านวน 12 
คน อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อยู่ในระดับ
มาก     ( X  = 3.72) และมาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.24)  

3)  เอกสารการสอน 
  ในภาพรวม พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอน อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.17 ,4.33) 
 4.1.2  ด้านกระบวนการ 

1)  การบริหารหลักสูตร 
  ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา  และบัณฑิต มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.32 ,4.16 และ 4.23)   

2) การจัดการเรียนการสอน 
 ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน    
การสอนอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21)  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมและการฝึก
ปฏิบัติภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 พบว่า ไม่มีการสอนเสริม และไม่มีการฝึกปฏิบัติ  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.9 และ
น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.2  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 71.4-85.7 และน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ านวน 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 83.3 เท่าๆ กัน และอยู่
ในระดับปานกลาง จ านวน 3 ข้อ คือ การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรียนการสอนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้ม
พิเศษ / ผ่าน Internet) และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 66.7 เท่าๆ กัน 
  3) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ในภาพรวม พบว่า  อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  ( X  = 4.25-4.54) 
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  4)  การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  ในภาพรวม พบว่า นักศึกษา และบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก  ( X  = 3.89 ,3.68)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ (X  = 3.70-4.62) 
แต่บัณฑิตมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลางเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร  ( X  = 3.36 ,S.D. = 1.21)  การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา     (X  = 3.38 ,S.D. =1.04)  และ
การติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ Call Center ( X  = 3.46 ,S.D. =1.13) และมาจากความคิดเห็น
ที่หลากหลาย 
 4.1.3  ด้านผลผลิต 

1)  คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ในภาพรวมพบว่า บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.37) แต่ผู้บังคับบัญชา / 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.72) 

2)   คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ ผลการวิจัยจากแบบบันทึกข้อมูล  
   (1)  ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.42) 

(2)  ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า ยังไม่มีการเก็บข้อมูล   
 (3)  การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน พบว่า ยังไม่มีการเก็บข้อมูล   
 (4) ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในภาคต้นปีการศึกษา 2553 จ านวน 37 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จ านวน 29 คน  
คิดเป็นร้อยละ 78.4 

(5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี) พบว่า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555  มีนักศึกษาที่สอบผ่านตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร โดยลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น จ านวน 4,674 คน สอบผ่าน จ านวน 3,195  คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.4 

 
4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงหลักสูตร 

 ควรน าผลจากผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้ 
 4.2.1 ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระของชุดวิชา 27102 เทคโนโลยีทางการสอน และ 27103 สื่อ
การศึกษาพัฒนสรร ให้มีความยากน้อยลง    
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 4.2.2 ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.72) แตม่าจากความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.24) ทุกข้อ 
 4.2.3 การจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการวิเคราะห์ไป
ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ในด้านการแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรียนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / 
เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet) และการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ ให้อยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด  
 4.2.4 การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย   ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร  การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา และการติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ 
Call Center ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดีของท่าน 

ภาคผนวก 
 

(ส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่าน
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตร  ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เพ่ือการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงหรือตาม
ความคิดเห็นของท่าน 
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี  3  ตอน  คือ 

ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน 

 
 3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 

5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (  )  หรือเติมข้อความในช่องว่าง  ตามความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
1.  เพศ    (    ) ชาย      (    ) หญิง 
2.  อายุ………….…..ปี 
3.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 (    )  ปริญญาโท 
 (    )  ปริญญาเอก 
 (    )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………….. 
4.  ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 (    )  อาจารย์ 
 (    )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (    )  รองศาสตราจารย์ 
 (    )  ศาสตราจารย์ 
5.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน)  
 จ านวน ………………..ปี (เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือนให้นับเป็นปี) 
6.  ภาระหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 (    )  เป็นคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 
 (    )  เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 (    )  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (    )  เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา / ปรับปรุงชุดวิชา 
 (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................................................. ......... 
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ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับ
ภารกิจของ

มหาวิทยาลัย 

ตอบสนองความ
ต้องการของ

ตลาดแรงงานและ
สังคม 

สอดคล้องกับ
เกณฑ์ขององค์กร
วิชาชีพ (ถ้าม)ี 

ข้อที ่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1                      
2                      
3                      

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................... ......... 
 
 2.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

2. หมวดวิชาแกน 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

3. หมวดวิชาเฉพาะ 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 
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 2.3 เนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใด (มีรายละเอียดค าอธิบายชุดวิชาแนบท้ายแบบสอบถาม)  และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ชุดวิชาในหลักสูตร 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 

เหมาะสมที่จะจัด
ไว้ในโครงสร้าง

หลักสูตร 
ข้อคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            
 ---ชุดวิชา---            
2 หมวดวิชาแกน            
 ---ชุดวิชา---            
3 หมวดวิชาเฉพาะ            
 ---ชุดวิชา---            

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 2.4  ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ล าดับ

ที ่
ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 
ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

1 การมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

      

2 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ
หรอืค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน (ถ้ามี)  

      

3 การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ / 
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน 

 3.1  การบริหารหลักสูตร /การจัดการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผล 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร  / การจัดการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผลใน

ระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้มีความเหมาะสมหรือมีคุณภาพ
ในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริหารหลักสูตร        
1 มีการจัดโครงสร้างและการบริหาร

หลักสูตรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน  
      

2 มีระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตรที่ชัดเจน (มคอ. 2-7) 

      

3 มีแผนการบริหารหลักสูตรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว  

      

4 มีการด าเนินการตามแผนงานอย่าง
ชัดเจน  

      

5 มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตร 

      

6 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร        
 การจัดการเรียนการสอน        
7 มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาใน

การผลิตสื่อการสอนที่ชัดเจน 
      

8 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชามี
บทบาทส าคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

      

9 มีสื่อท่ีหลากหลายโดยสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับการน าเสนอเนื้อหาและ
ผู้เรียน 

      

10 การน าเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน       
11 มีการน าเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่

หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
12 มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่

เหมาะสม 
      

13 มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การ
วิจัย / การอ้างอิง / ประสบการณ์ใน
แผนการสอน 

      

14 มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

      

 การวัดและประเมินผล       
15 มีระบบและกลไกท่ีก ากับดูแลการวัด

และประเมินผล 
      

16 การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี) 
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 3.2 การด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรงุการเรียนการสอน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าท่านได้วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านทางกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องค าตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละ
กิจกรรม  

กิจกรรม 

การวิเคราะห์ศักยภาพ
ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

น าผลการวิเคราะห์
ไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / แบบฝึกปฏิบัติ      
2. การแนะแนวหรือการให้ค าปรึกษาทางการเรยีนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น โทรศัพท์ / Internet    เป็นต้น  

    

3. การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / 
เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet)  

    

4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ      
5. การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ      
6. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา      
7. กิจกรรมประจ าชุดวิชา     
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ส าหรับนักศึกษา) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของ
ท่าน  
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผล

การศึกษา / การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  
 3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 

5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 

   
   
 
 

                       
 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดียิ่งของท่าน 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง  ตามความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1. เพศ           (    ) ชาย      (    ) หญิง 
2. อายุ…………..ปี 
3.   รหัสนักศึกษา.................................. ............................................................................ 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน 
     (    )   มัธยมศึกษาตอนต้น      (    )   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
     (    )   ปวช. (    )   ปวส. 
 (    )   ปวท. (    )   ปริญญาตรี 
  (    )   ปริญญาโท (    )   ปริญญาเอก  
  (    )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
5.  อาชีพ 
 (    )   ไม่ได้ประกอบอาชีพ (    )   รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ 
 (    )   พนักงานรัฐวิสาหกิจ (    )   ธุรกิจส่วนตัว 
 (    )   พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน (    )  เกษตรกร 
     (    )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความชัดเจน 
ตอบสนองความต้องการ

ของนักศกึษา 

ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและ

สังคม 
ข้อที ่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1                 
2                 
3                 

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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 2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

2. หมวดวิชาแกน 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

3. หมวดวิชาเฉพาะ 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

 
 2.3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร  
ค าชี้แจง   โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใด (มีรายละเอียดค าอธิบายชุดวิชาแนบท้ายแบบสอบถาม)  และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับที่ ชุดวิชาในหลักสูตร 
เหมาะสมที่จะจัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร  

เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
และพัฒนาความรู้ของ

นักศึกษา 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                
 ---ชุดวิชา---           
2 หมวดวิชาแกน           
 ---ชุดวิชา---           
3 หมวดวิชาเฉพาะ           
 ---ชุดวิชา---           

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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 2.4  เอกสารการสอน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ

ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน 

อ่านเข้าใจได้ง่าย 
      

2 การจัดล าดับเนื้อหาเอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

      

3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

      

4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลัง
เรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 

      

5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

      

6 ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับแนวตอบ 

      

7 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้       
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติม 
      

9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย 
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 

      

10 สื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา /การ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา /การบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้ 
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริหารหลักสูตร       
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้ 
      

 1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

      

 1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียน 

      

 1.3 มีกระบวนการที่เอ้ือให้บัณฑิต
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 

      

 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่

หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม 
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walk - 
in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจ าชุดวิชา เป็นต้น 

      

3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา 

      

4 การแจ้งก าหนดการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 

      

5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 

      

        



211 
 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย        
6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้  

      

 6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ / 
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอรธ์นาคาร 
ไปรษณีย์ Internet เป็นตน้ 

      

 6.2 การจัดส่งเอกสาร       
 6.3  การให้บริการตอบค าถามนักศึกษา       
 6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ) 
      

 6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา       
 6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์

สารสนเทศ Call Center 
      

 6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(ส าหรับบัณฑิต) 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่านมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์หลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของท่าน  
 2.  แบบสอบถามทั้งหมดมี  4  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1   ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / เอกสารการสอน 

  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผล
การศึกษา / การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

  ตอนที่ 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 
5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถงึ มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 
  

 
 
 
 
 
      

 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดียิ่งของท่าน 
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ตอนที่  1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในช่อง (  )  หรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความ 
                เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1.   เพศ           (    )  ชาย      (    )  หญิง 
2.   อายุ………….…..ปี 
3.   รหัสนักศึกษา.............................................................................................................. 
4.  ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา............................................................................ ........... 
5.  อาชีพ 
 (    )  ไม่ได้ประกอบอาชีพ (    )  รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ 
 (    )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ (    )  ธุรกิจส่วนตัว 
 (    )  พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน (    )  เกษตรกร 
     (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 

 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร/เอกสารการสอน 

 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเหน็ของท่านมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความชัดเจน 
ตอบสนองความต้องการ

ของบัณฑิต 

ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและ

สังคม 
ข้อที ่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1                 
2                 
3                 

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น

ของท่านมากท่ีสุด 

โครงสร้างหลักสูตร 
ระดับความเหมาะสม 

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

2. หมวดวิชาแกน 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

3. หมวดวิชาเฉพาะ 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 
(จ านวน.....หน่วยกิต) 

      

  
 2.3 เนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร 
ค าชี้แจง  1. โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสม

มากน้อยเพียงใด (มีรายละเอียดค าอธิบายชุดวิชาแนบท้ายแบบสอบถาม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ชุดวิชาในหลักสูตร 
เหมาะสมที่จะจัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร  

ระดับความยาก 
ของชุดวิชา 

เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานและพัฒนาความรู้

ของบัณฑิต 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป      

               

 ---ชุดวิชา---                
2 หมวดวิชาแกน                
 ---ชุดวิชา---                
3 หมวดวิชาเฉพาะ                
 ---ชุดวิชา---                

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ .................... 
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2.4  เอกสารการสอน 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ

ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน 

อ่านเข้าใจได้ง่าย 
      

2 การจัดล าดับเนื้อหาเอ้ือต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

      

3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

      

4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลัง
เรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 

      

5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

      

6 ท าแบบประเมินตนเองและท ากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจค าตอบกับแนวตอบ 

      

7 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้       
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติม 
      

9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย 
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 

      

10 สื่อประกอบการเรียนการสอนท าให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา / การ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา / การบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้ 
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริหารหลักสูตร       
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ

บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้ 
      

 1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

      

 1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียน 

      

 1.3 มีกระบวนการที่เอ้ือให้บัณฑิต
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 

      

 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่

หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม 
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walk -
in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจ าชุดวิชา เป็นต้น 

      

3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา 

      

4 การแจ้งก าหนดการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 

      

5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม
ก าหนดเวลา 
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ล าดับ
ที ่

ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น ข้อคิดเห็น / 

ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
 การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย        
6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้  

      

 6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ / 
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร 
ไปรษณีย์ Internet เป็นต้น 

      

 6.2 การจัดส่งเอกสาร       
 6.3  การให้บริการตอบค าถามนักศึกษา       
 6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม

แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ) 
      

 6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา       
 6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์

สารสนเทศ Call Center 
      

 6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่  4   ความคิดเห็นเกี่ ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วมี

คุณลักษณะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความ

คิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต       
 1.2  มีความขยันหมั่นเพียร      
 1.3  มีความพอเพียงและมีวินัย      
 1.4  มีเจตคตทิี่เหมาะสม      
 1.5  มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี      
 1.6  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ      
2 ด้านความรอบรู้และประสบการณ์       
 2.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา      
 2.2  มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง      
 2.3  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์ 
     

3 ด้านความคิดและแก้ปัญหา       
3.1  มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ      
3.2  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา      
3.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
3.4  มีความสามารถในการน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี  

     

4 ด้านความรับผิดชอบ       
 4.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง      
 4.2  มีความรับผิดชอบต่อองค์กร       
 4.3  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ      
 4.4  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ      
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ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิตตามความ

คิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5 ด้านมนุษยสัมพันธ์        
5.1  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน      
5.2  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี      
5.3  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      

6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี       
 6.1  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านการ

พูด อ่าน เขียนที่ด ี 
     

 6.2  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย       
 6.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ      
 6.4  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     

 6.5  มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ 

     

7 ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  

     

7.1  มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได ้      
7.2  มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

7.3  มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร      
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ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมืออย่างดีของท่าน 

(ส าหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต) 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร.............................. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน) 
อันจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ค าตอบของท่าน
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตร  ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงหรือตามความ
คิดเห็นของท่าน 
 2.   แบบสอบถามทั้งหมดมี  4  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ตอนที่   3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ตอนที่   4  ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3. ความหมายของระดับความคิดเห็น 

5     หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 
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ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง  ตามความเป็นจริง

เกี่ยวกับตัวท่าน 
1.  เพศ           (    )  ชาย      (    )  หญิง 
2.  อายุ………….…..ปี 
3.  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน..........................................................................  
4.  อาชีพ 
 (    )  รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ  (    )  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 (    )  ธุรกิจส่วนตัว (    )  พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
     (    )  เกษตรกร                            (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
5.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต (ผู้รับประเมิน) 
 (    ) น้อยกว่า 6 เดือน             (    ) 6 เดือนถึง 1 ปี 
 (    ) มากกว่า 1 ปี 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ

คิดเห็นของท่านมากที่สุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตอบสนองความต้องการ 

ของตลาดแรงงานและสังคม 
ข้อที่ รายละเอียด 5 4 3 2 1 

1       
2       
3       

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึ งประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านว่า 
หลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 1.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต       
 1.2  มีความขยันหมั่นเพียร      
 1.3  มีความพอเพียงและมีวินัย      
 1.4  มีเจตคตทิี่เหมาะสม      
 1.5  มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี      
 1.6  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ      
2 ด้านความรอบรู้และประสบการณ์       
 2.1  มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา      
 2.2  มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง      
 2.3  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์ 
     

3 ด้านความคิดและแก้ปัญหา       
3.1  มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ      
3.2  มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา      
3.3  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์       
3.4  มีความสามารถในการน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี  

     

4 ด้านความรับผิดชอบ       
 4.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง      
 4.2  มีความรับผิดชอบต่อองค์กร       
 4.3  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ      
 4.4  มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ      
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ล าดับที่ ข้อความ 
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ตามความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5 ด้านมนุษยสัมพันธ์        
5.1  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน      
5.2  มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี      
5.3  เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี      

6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี       
 6.1  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านการพูด 

อ่าน เขียนที่ด ี 
     

 6.2  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย       
 6.3  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ      
 6.4  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
     

 6.5  มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ 

     

7 ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  

     

7.1  มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได ้      
7.2  มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

     

7.3  มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร      
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ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง (    ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด และให้

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
1.  ท่านเห็นว่าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วมีความรู้และทักษะ 
การท างานเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับใด       
  (     )  มากท่ีสุด (     )  มาก 
 (     )  ปานกลาง (     )  น้อย 
  (     )  น้อยที่สุด 
 
2. ตามความคิดเห็นของท่านบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาใน
ด้านใดบ้าง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
........................................................................... ........................................................................... 
 
3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านจะสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่ท่านรู้จักมาเรียนที่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือไม่ 
 (     )  สนับสนุน (     )  ไม่สนับสนุน 
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แบบบันทึกข้อมูล 
 

ค าชี้แจง  แบบบันทึกข้อมูลนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

สิ่งท่ีมุ่ง
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 

ความพร้อม
ของอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

จ านวนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร /
วิชาชีพ (ถ้ามี) 

มคอ.2 ส านัก
วิชาการ 

 

 
ตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน 

สิ่งท่ีมุ่ง
ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล ผลการด าเนินการ 

การจัดการ
เรียน 
การสอน 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การสอนเสริม (ถ้ามี)  

ส านักบริการ
การศึกษา 

 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ 
การฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี) 

ส านักบริการ
การศึกษา 

 

 
ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สิ่งท่ีมุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 
 

ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ส านัก
วิชาการ) 
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สิ่งท่ีมุ่งประเมิน ตัวบ่งชี้ แหล่งข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
 2. ความพึงพอใจของบัณฑิต

ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (ส านัก
วิชาการ) 

 

 3. การน าความรู้ไป
ประยกุต์ใช้ในหน้าที่การงาน  

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

 4. ร้อยละของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร  

มคอ.7 ข้อ 3 / 
ส านักคอมพิวเตอร์ 

 

 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(จ านวนและร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่านตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรใน
แต่ละปี)  

มคอ.7 หมวด 4 
ข้อ 1 / ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
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สรุปจ ำนวนหลักสูตรและปีกำรศึกษำที่ครบเกณฑ์กำรประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

สำขำวิชำ 
ปีกำรศึกษำที่ครบเกณฑ์กำรประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

รวม 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สาขาวชิาศิลปศาสตร ์ - - 5 - - - 5 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร ์ 1 4 4 - 3 - 12 
สาขาวชิาวทิยาการจัดการ - - 5 4 1 - 10 
สาขาวชิานิติศาสตร์ - - 2 - - - 2 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ - - 3 1 1 - 5 
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ - - 2 - - - 2 
สาขาวชิามนุษยนิเวศศาสตร ์ - 1 2 - - 1 4 
สาขาวชิารัฐศาสตร ์ - 2 1 1 - - 4 
สาขาวชิาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ 

- - 7 - - - 7 

สาขาวชิานิเทศศาสตร ์ - - 3 - 1 - 4 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

- - 2 1 - 1 4 

สาขาวชิาพยาบาลศาสตร ์ - - - 2 - - 2 
รวม 1 7 36 9 6 2 61 
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รำยช่ือหลักสูตรที่เปิดสอนและปีกำรศึกษำที่ครบเกณฑ์กำรประเมินหลักสูตร (5 ปี) 
จ ำแนกตำมสำขำวิชำ 

 

สำขำวิชำ / ชื่อหลักสูตร 

ก ำหนดกำรเปิด
สอนหลักสูตร
ตำม TQF 
(ภำค/ปี

กำรศึกษำ) 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ครบเกณฑ์
กำรประเมิน

และ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปกีำรศึกษำ 
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

สำขำวิชำศิลปศำสตร์  (5 หลักสูตร)    
1.ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาไทยคดีศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

2.ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  

1/2555 1/2559 1/2560 

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาภาษาอังกฤษ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

4. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต แขนงวิชาสารสนเทศ
ศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

5. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ (12 หลักสูตร)    
1. ศึกษาศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 1/2553 1/2557 1/2558 
2.ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 
 

1/2559 
 

1/2560 
 

3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรและการสอน  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

1/2557 1/2561 1/2562 

4. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการแนะแนว 
และการปรึกษาเชงิจิตวิทยา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

1/2554 1/2558 1/2559 

5. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา วิชาเอกการประเมินการศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
 

1/2555 1/2559 1/2560 
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สำขำวิชำ / ชื่อหลักสูตร 

ก ำหนดกำรเปิด
สอนหลักสูตร
ตำม TQF 
(ภำค/ปี

กำรศึกษำ) 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ครบเกณฑ์
กำรประเมิน

และ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปกีำรศึกษำ 
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

6. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2553 

1/2554 1/2558 1/2559 

7. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

8. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554    

1/2554 1/2558 1/2559 

9. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและ
การสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 

1/2557 1/2561 1/2562 

10. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกวิทยาศาสตร์
ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

1/2557 1/2561 1/2562 

11. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาศึกษาศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวชิาบริหารการศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

2/2554 2/2558 2/2559 

สำขำวิชำวิทยำกำรจัดกำร (10 หลักสูตร)    
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  1/2556 1/2560 1/2561 
2. เทคโนโลยีบณัฑิต แขนงวิชาการจัดการงาน
ก่อสร้าง  วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2556 
 

1/2560 1/2561 

3. บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 1/2555 1/2559 1/2560 
4. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

5. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ  
วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556 
 

1/2556 1/2560 1/2561 
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สำขำวิชำ / ชื่อหลักสูตร 

ก ำหนดกำรเปิด
สอนหลักสูตร
ตำม TQF 
(ภำค/ปี

กำรศึกษำ) 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ครบเกณฑ์
กำรประเมิน

และ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปกีำรศึกษำ 
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

6. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

7. บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ แขนงวิชาการตลาด  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

8. รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

9. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 

1/2556 1/2560 1/2561 

10. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวชิารัฐประศาสน
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

1/2557 1/2561 1/2562 

สำขำวิชำนิติศำสตร์ (2 หลักสตูร)    
1. นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 1/2555 1/2559 1/2560 
2. นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554  1/2555 1/2559 1/2560 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (5 หลักสูตร)    
1. การแพทย์แผนไทยบัณฑติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 1/2553 1/2561 1/2562 
2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 

1/2555 1/2559 1/2560 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต วชิาเอกอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2556 1/2560 1/2561 

4. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

5. วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ (2 หลักสูตร)    
1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 1/2555 1/2559 1/2560 
2. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 

1/2555 1/2559 1/2560 
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สำขำวิชำ / ชื่อหลักสูตร 

ก ำหนดกำรเปิด
สอนหลักสูตร
ตำม TQF 
(ภำค/ปี

กำรศึกษำ) 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ครบเกณฑ์
กำรประเมิน

และ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปกีำรศึกษำ 
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

สำขำวิชำมนุษยนิเวศศำสตร์ (4 หลักสูตร)    
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาวิทยาการอาหาร
และโภชนาการ วิชาเอกอาหารโภชนาการและการ
ประยุกต ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต วชิาเอกพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

1/2554 1/2558 1/2559 

3. ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วชิาเอกการพัฒนา
ครอบครัวและสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการ
อาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบ
อาหารเพื่อโภชนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 

1/2558 1/2562 1/2563 

สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (4 หลักสตูร)    
1. รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

1/2554 1/2558 1/2559 

2. รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

3. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 1/2554 1/2558 1/2559 
4. รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2555 1/2556 1/2560 1/2561 
สำขำวิชำเกษตรศำสตร์และสหกรณ์ (7 หลักสูตร)    
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวชิาสหกรณ์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

2. เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสง่เสริมการเกษตร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

3. เกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการจัดการ
การเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554   

1/2555 1/2559 1/2560 
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สำขำวิชำ / ชื่อหลักสูตร 

ก ำหนดกำรเปิด
สอนหลักสูตร
ตำม TQF 
(ภำค/ปี

กำรศึกษำ) 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ครบเกณฑ์
กำรประเมิน

และ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปกีำรศึกษำ 
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

5. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการ
การเกษตร  วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

6. เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริม
การเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

7. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร  
วิชาเอกส่งเสริมและพฒันาการเกษตร  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ (4 หลกัสูตร)    
1. นิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 1/2555 1/2559 1/2560 
2. นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

3. นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชานิเทศศาสตร์
อาเซียน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555 

1/2557 1/2561 1/2562 

4. ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

1/2555 1/2559 1/2560 

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (4 หลักสูตร)    
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

1/2555 1/2559 1/2560 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 

1/2556 1/2560 1/2561 

3. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554 
 

1/2555 1/2559 1/2560 
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สำขำวิชำ / ชื่อหลักสูตร 

ก ำหนดกำรเปิด
สอนหลักสูตร
ตำม TQF 
(ภำค/ปี

กำรศึกษำ) 

ปีกำรศึกษำ 
ที่ครบเกณฑ์
กำรประเมิน

และ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ปกีำรศึกษำ 
ที่เริ่มใช้
หลักสูตร 
ปรับปรุง 

4. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 

1/2558 1/2562 1/2563 

สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ (2 หลักสูตร)    
1. พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชาการบริหาร
การพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

1/2556 1/2560 1/2561 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิาการ
พยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

1/2556 1/2560 1/2561 

   



ที่ปรึกษา/ให้ข้อเสนอแนะ :  
 -  คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบัน 
 -  รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล  อาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
    ศึกษาศาสตร์  
 -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  ภิญโญอนันตพงษ์  อาจารย์ประจ าส านัก 
    ทะเบียนและวัดผล 
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