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ชื่อเรื่องวิจัย : การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
( 2 ป ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผูวิจัย : รัชนี พลแสน
ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ : 2548
บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) ประเมิ น ความเหมาะสมของหลั ก สู ต ร
2) ประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3) ประเมินคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) การวิจัยครั้งนี้มี
ประชากร คือ อาจารยสาขาวิชานิติศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 34 คน และกลุม
ตัวอยางประชากร ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน อาจารยสอนเสริม จํานวน 30 คน นักศึกษา
จํานวน 200 คนและผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 224 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบ
สัมภาษณและแบบสอบถาม ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
1.1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ : เห็นดวยกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไวใน
หลักสูตรทั้ง 3 ข อ วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับแนวคิดในการผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน และคุณสมบัติของผูสมัคร มีความเหมาะสมดีแลว
ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริม : ควรเพิ่มเติมหัวขอในชุดวิชาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ควรเนนถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานกรมที่ดินให
มากกวานี้และควรมีการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายดังกลาวดวย
ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา : วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ดีทุกขอ ( X = 3.20-3.44)
1.2 ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ : โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมดี ชุดวิชาในหลักสูตร
มีความทันสมัยอยูในระดับมาก แตควรมีการปรับปรุงชุดวิชากฎหมายมหาชนใหทันสมัยมากขึ้น
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ความคิดเห็นของอาจารย : โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากในชุด
วิชา 41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา และชุดวิชา 41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
( X = 3.60 ,3.75) นอกนั้นมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 3.10-3.50)
1.3 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตรและวัตถุประสงคชุดวิชา
ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริม : วัตถุประสงคของหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของชุดวิชาที่เปดสอนเสริมเปนบางขอ
1.4 แนวโนมของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินในอนาคต
ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ คือ ควรเพิ่มชุดวิชาหรือเนื้อหาเฉพาะดานกฎหมายที่เกี่ยวกับ
งานหลักของกรมที่ดิน เนื่องจากการทํางานตองใชความรู และทักษะหลากหลาย ควรเปดหลักสูตร
นี้ตอไป แตควรปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยขึ้น
อาจารยใหขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1.4.1 ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหมีเอกลักษณ
ความเปนกฎหมายของการที่ดินและทรัพยสินใหมากขึ้น หรือเพิ่มชุดวิชาที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ที่ดิน ปา ไม ความรั บผิด เมื่ อละเมิ ด จากเจ า หน าที่ข องรั ฐ กฎหมายธุ ร กิ จ จั ด สรรที่ ดิ น กฎหมาย
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ฯลฯ และควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ชุ ด วิ ช าใหม ให ทั น สมั ย กั บ
สถานการณที่เปลี่ยนไป
1.4.2 ควรมีการประชาสัมพันธที่ดี เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษาในหลักสูตรนี้ใหมากขึ้น
หรือควรขยายโอกาสทางการศึกษาใหสวนราชการอื่น ๆ เขามาเรียนในหลักสูตร
1.4.3 ควรปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหเปนหลักสูตรปริญญาตรีเฉพาะดาน/สาขา เชน
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี สาขากฎหมายทรั พ ย สิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เป น ต น หรื อ ควรพั ฒ นา
หลักสูตรใหเปนปริญญาโท หรือระดับสูงกวาปริญญาตรีเฉพาะทาง
1.4.4 ควรมีคณะทํางานที่รับผิดชอบหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ ที่ทําหนาที่บริหาร
หลักสูตรประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความตองการของสังคม
2. การประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน
2.1 เอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นที่แตกตาง
กัน โดยนักศึกษามีความคิดเห็นอยูใ นระดับพอใชเกีย่ วกับความเหมาะสมของเทปเสียงประกอบชุด
วิชา การไดประโยชนจากเทปเสียงประกอบชุดวิชา ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทาง
วิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน
ประกอบชุดวิชา ( X = 2.34-2.49) แตผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี
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( X = 2.52-2.58) นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเหมือนกัน
เกี่ยวกับการไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา การไดประโยชน
จากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศนประกอบชุดวิชา ( X = 2.31-2.50) นอกนั้นนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร อยูในระดับดี ( X = 2.52-3.13)
2.2 การจัดกิจกรรมสอนเสริม อาจารย อาจารยสอนเสริม นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา
สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.54-3.36) ยกเวนเพียงบางขอที่มีความคิดเห็นที่
แตกตางกัน คือ
2.2.1 การเข า รั บ การสอนเสริ ม นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ พอใช
( X = 2.19) แตผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.53) อาจารยและอาจารย
สอนเสริมมีความพรอมในการสอนเสริมอยูในระดับดี ( X = 3.05 ,3.36)
2.2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนเสริมแตละครั้งกับจํานวนหนวยที่
กําหนด อาจารยสอนเสริม นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช
( X = 2.50 ,2.40 ,2.27) แตอาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X =2.30 ,2.07)
2.2.3 ความตอเนื่องในการสอนเสริมของอาจารยในแตละครั้ง นักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.40 ,2.27) แตอาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็น
อยูในระดับพอใช ( X = 2.36)
2.2.4 ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการสอนเสริมในระยะเวลาที่
ผานมา นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.41 ,2.47) แต
อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.60)
2.2.5 การมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการสอน อาจารย
สอนเสริม นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.04 ,2.27 ,2.23)
2.2.6 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนเสริม อาจารยและ
อาจารยสอนเสริม มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.30 ,2.07)
2.3 การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา สวนใหญมี
ความคิดเห็นอยูในระดับดีเกือบทุกขอ ( X = 2.59-3.13) ยกเวน ความรวดเร็วในการแจงผลการสอบ
นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.22)
2.4 การบริหารจัดการหลักสูตร อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชทุกขอ
( X = 1.70-2.00)
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2.5 การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็น
อยูในระดับพอใชเหมือนกันเกี่ยวกับความสะดวกในการติดตอทาง Internet ความรวดเร็วในการ
ตอบปญหาความรวดเร็วในการสงเอกสาร ( X = 2.33-2.48)
2.6 ประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานหรือกิจกรรมตาง ๆ นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นดังนี้
2.6.1 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเหมือนกัน
คือ ประโยชนที่ไดรับจากศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด การจัดมุม มสธ. การ
สอนทางโทรทัศน การสอนทางวิทยุกระจายเสียง และเทปประกอบชุดวิชา ( X = 2.07-2.49)
2.6.2 นักศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.57) แตผูสําเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการจัดสอนเสริม ( X = 2.47)
2.6.3 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับดี เหมือนกัน คือ
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดวยตนเอง โดยใชชุดวิชา และสื่อประกอบ ( X = 2.94 ,2.69)
2.7 ปญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ
ไมมีปญหา อุปสรรคในการเรียนและการใชบริการของมหาวิทยาลัย
3. การประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
3.1 การศึกษาตอ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน
136 คน คิดเปนรอยละ 98.5 ศึกษาตอในสาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 97.8
สวนใหญศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 134 คน คิดเปน รอยละ 97.1 และ
ปจจุบันยังอยูระหวางการศึกษา จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 69.6 หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ไมเคยเขา
รับการอบรมทางดานกฎหมาย จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 78.8
3.2 ความกาวหนาในการทํางาน พบวา
3.2.1 ตําแหนงหนาที่ พบวา กอนเขาศึกษาในหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ที่ดิน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 39.7 และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมีการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงใหมโดยปจจุบันดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน จํานวน 30 คน
คิดเปนรอยละ 23.8 และลักษณะงานที่ปฏิบัติตรงตามที่เรียนจากหลักสูตร จํานวน 79 คน คิดเปน
รอยละ 54.5
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3.2.2 ระดับตําแหนง พบวา กอนเขาศึกษาในหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ
ดํารงตําแหนงในหนาที่การงานระดับ 1 จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 33.3 และหลังสําเร็จการศึกษา
สวนใหญดํารงตําแหนงในระดับ 5 จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 29.4
3.2.3 ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลักสูตรแลวความรูที่ไดรับมีสวนชวย
สงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 102 , 80 คน คิดเปนรอยละ
52.0 , 53.7
3.3 การยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
มีความคิ ดเห็ นสอดคล องกั นเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลั กสูตรแลวทําใหเป นที่ยอมรับของ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับมาก จํานวน 120 , 97 คน คิดเปนรอยละ 61.5 , 65.1
3.4 การนําความรูและประสบการณไปใช พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ สามารถนํา
วิชาความรูภาคทฤษฎีที่ไดเรียนรูจากหลักสูตรมาประยุกตใชกับงานในตําแหนงหนาที่ อยูในระดับ
มากที่สุด จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 49.0 และสามารถนําความรูและประสบการณจาก
การศึกษาไปประยุกตใชในดานตางๆ อยูในระดับดีทุกขอ ( X = 3.02 – 3.31)
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Abstract
The objectives of this research were to : 1) evaluate appropriateness of the certificate
curriculum (2 years) on Land and Property Law; 2) evaluate appropriateness of learning and
instruction management of the curriculum; and 3) evaluate quality of the graduates from
studying the curriculum.
The samples of this research were studied in Sukhothai Thammathirat Open University
(STOU) including 34 instructors of School of Law, 1 expert, 30 tutors, 200 students and 224
graduates . The instruments for collecting data were interviewing form and questionnaires.
Quantitative data were analyzed as percentage, mean, and standard deviation whereas qualitative
data were analyzed as content analysis.
The research findings were as follows:
1. Evaluation of Curriculum Appropriateness
1.1 Appropriateness of Curriculum Objectives
Opinion of the Expert : The expert agreed with 3 specified curriculum objectives. The
objectives were in accordance with concept of graduate production in globalization and graduate
qualification was also appropriate.
Opinion of the Tutors : Some topics in the course on the Act on Liability for
Violations of Officer 2539 B.E. should be added. Law principle relating to the work of the
Department of Land should be more emphasized as well as practice of this law.
Opinion of the Graduates : All curriculum objectives were rated at the high level
(Mean = 3.20-3.44) in every item.
1.2 Appropriateness of Curriculum Structure
Opinion of the Expert : The curriculum structure was appropriate. The course in the
curriculum were still updated at the high level but the course on Public Law should be more
revised.
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Opinion of the Instructors : The curriculum structure was appropriate at the highest
level on the course 41211 : Personal Control Law and 41213 Property Law (Mean = 3.60, 3.75).
Apart from those were rated at the high level (Mean = 3.10-3.50).
1.3 Accordance of the Curriculum Objectives with the Course Objectives
Opinion of the Tutors : The curriculum objectives were in accordance with some objectives of
the courses which provided tutorial.
1.4 Trends of the Curriculum in the Future
The expert suggested that the courses or content of law relating to the main work of
Department of Land should be added since the knowledge and various skills were needed while
working. This curriculum should be further provided but be more revised.
The tutors suggested that :
1.4.1 The curriculum should be more revised toward more identity of Land
and Property Law or added the courses relating to Land and Forest Law, Legal Liability for
Violations of Officer, Business Land Law , Real Estate Law etc. . The existing courses should be
more revised with dynamic situation.
1.4.2 The curriculum should have more public relation in order to increase
number of the students or extend educational opportunity to other governmental offices to enroll
this curriculum.
1.4.3 The curriculum should be more extended into specific bachelor degree
such as bachelor degree on Property and Real Estate Law etc. In other words, the curriculum
should be revised as master degree or higher than specific bachelor degree.
1.4.4 The committee of the curriculum should have settled in order to manage
and evaluate the curriculum according to society need.
2. Evaluation of Appropriateness on Learning and Instruction Management
2.1 Curriculum Documents/Media
The students and graduates had different opinions. The students rated the courses
at the moderate level in terms of appropriateness and utilization of listening cassette tapes,
format appropriateness of course instruction schedule on radio and television broadcasting
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(Mean = 2.34-2.49) whereas the graduates rated at the high level (Mean = 2.52-2.58). The
students and graduates rated the moderate level in terms of utilization of course instruction
schedule on radio and television broadcasting (Mean = 2.31-2.50). Moreover, the students and
graduates rated curriculum documents/media at the high level (Mean = 2.52-3.13).
2.2 Tutorial Activity Provision
Most instructors, tutors, students, and graduates rated the provision at the high
level (Mean = 2.54-3. 36) except for some items were different rated as follows:
2.2.1 Attention of Tutorials : The students rated the tutorials at the moderate
level (Mean = 2.19) whereas the graduates rated at the high level (Mean = 2.53) and the
instructors and tutors had readiness for providing tutorials at the high level (Mean = 3.05, 3.36).
2.2.2 Appropriateness of Each Duration of Tutorial and Numbers of Specified
Learning Unit : The tutors, students, and graduates rated at the moderate level (Mean = 2.50,
2.40, 2.27) whereas the instructors rated at the high level (Mean = 2.30, 2.07).
2.2.3 Continuity of Each Tutorial among the Tutors : The students and
graduates rated at the high level (Mean = 2.40, 2.27) whereas the tutors rated at the moderate
level (Mean = 2.36).
2.2.4 Appropriateness and Adequacy of the Courses Provided Tutorials in the
Past : The students and graduates rated at the moderate level (Mean = 2.41, 2.47) whereas the
instructors rated at the high level (Mean = 2. 60).
2.2.5 Contribution in Suggestion for Improving Instruction : The tutors,
students, and graduates rated at the moderate level (Mean = 2. 04, 2.27, 2.23).
2.2.6 Acquisition of Data Relating to Evaluation of Tutorials : The instructors
and tutors rated at the moderate level (Mean = 2. 30, 2.07).
2.3 Educational Measurement and Evaluation : Most instructors, students, and
graduates rated at the high for almost items (Mean = 2.59-3.13) except for fastness of notifying
examination results which the students rated at the moderate level (Mean = 2.22)
2.4 Curriculum Management : The instructors rated at the moderate level for every
item (Mean = 1.70-2.00).
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2.5 Co-ordination with the University : The students and graduates rated at the
moderate level in terms of convenience of contact through internet, fastness of responding
problems, and fastness of document delivery (Mean = 2.33-2.48).
2.6 Benefits from Other Offices or Various Activities : The students and graduates
rated as follows:
2.6.1 The students and graduates rated at the moderate level in terms of benefits
from the Regional Distance Education Centers, Provincial Educational Service Centers, STOU
Corners, television instruction, radio instruction, and course cassette tapes (Mean = 2.07-2.49).
2.6.2 The students rated at the high level (Mean = 2.57) whereas the graduates
rated benefits from tutorials at the moderate level (Mean = 2. 47).
2.6.3 The students and graduates rated benefits from self-learning through
courses and mixed media at the high level (Mean = 2.94-2.69).
2.7 Problems and Obstacles in Learning and Instruction Management : Most
students and graduates had no problems and obstacles in learning and using University service.
3. Quality Evaluation of the Graduates
3.1 Continuing Education
Among 136 (98.5 %) graduates continued their bachelor degree in School of Law
for 135 (97.8 %) . Most of them for 134 (97.1 %) had already studied at STOU and 96 (69.6 %)
were studying for 96 (69.6 %). After graduation of the STOU certificate on Land and Property
Law, most graduates for 119 (78.8 %) had never attended law training.
3.2 Work Progress
3.2.1 Position : Most graduates for 50 (39.7 %) enrolled Land officers before
studying the curriculum. After graduation they had been appointed new position as land
administrating officers for 30 (23.8 %) and their work characteristic were in accordance with
their studying from the curriculum for 79 (54.5 %).
3.2.2 Position Level : Most graduates enrolled their position at the first level for
42 (33.3 %) before studying the curriculum, and most of them were promoted to the fifth level for
37 (29.4 %) after graduation.
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3.2.3 Work Performance Progress : The students and graduates rated the
knowledge taken part in supporting work performance progress after graduation at the highest
level for 102 (52.0 %) and 80 (53.7 %).
3.3 Recognition among the Supervisors and Colleagues
The students and graduates rated that the curriculum caused more recognition
among their supervisors and colleagues after graduation at the high level for 120 (61.5 %) and 97
(65.1 %).
3.4 Application of Knowledge and Experience
Most graduates could apply their theory knowledge from the curriculum in their
work position at the highest level for 72 (49.0 %) and apply their knowledge and experience
from the curriculum in various aspects at the high level (Mean = 3.02-3.31).
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ชื่อเรื่องวิจัย : การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
( 2 ป ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผูวิจัย : รัชนี พลแสน
ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ : 2548
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 2) ประเมิน
ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 3) ประเมินคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) การวิจัยครั้งนี้มีประชากร
คือ อาจารยสาขาวิชานิติศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 34 คน และกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน อาจารยสอนเสริม จํานวน 30 คน นักศึกษา จํานวน 200
คนและผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 224 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณและ
แบบสอบถาม ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา นําเสนอในรูปตารางและความเรียง

ผลการวิจัย
1. การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
1.1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ : เห็นดวยกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไวใน
หลักสูตรทั้ง 3 ข อ วัตถุประสงคของหลักสู ตรมีความสอดคลองกับแนวคิดในการผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน และคุณสมบัติของผูสมัคร มีความเหมาะสมดีแลว
ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริม : ควรเพิ่มเติมหัวขอในชุดวิชาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ควรเนนถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานกรมที่ดินให
มากกวานี้และควรมีการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายดังกลาวดวย
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ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา : วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ดีทุกขอ ( X = 3.20-3.44)
1.2 ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ : โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมดี ชุดวิชาในหลักสูตร
มีความทันสมัยอยูในระดับมาก แตควรมีการปรับปรุงชุดวิชากฎหมายมหาชนใหทันสมัยมากขึ้น
ความคิดเห็นของอาจารย : โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมากในชุด
วิชา 41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา และชุดวิชา 41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
( X = 3.60 ,3.75) นอกนั้นมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 3.10-3.50)
1.3 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตรและวัตถุประสงคชุดวิชา
ความคิ ด เห็ น ของอาจารย ส อนเสริ ม : วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร สอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของชุดวิชาที่เปดสอนเสริมเปนบางขอ
1.4 แนวโนมของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินในอนาคต
ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1.4.1 ควรเพิ่มชุดวิชาหรือเนื้อหาเฉพาะดานกฎหมายที่เกี่ยวกับงานหลักของกรม
ที่ดิน เนื่องจากการทํางานตองใชความรู และทักษะหลากหลาย
1.4.2 ควรเปดหลักสูตรนี้ตอไป แตควรปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยขึ้น เนื่องจาก
หลั ก สู ต รโครงการความร ว มมื อ นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร และเป น
มาตรการหนึ่ ง ในการส ง เสริ ม และสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให แ ก เ จ า หน า ที่ เ พราะสามารถนํ า วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินไปสอบเปลี่ยนสายงานแลวประเมินเลื่อนระดับสูง
ขึ้นในตําแหนงนักวิชาการที่ดิน
อาจารย ใหขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1.4.3 ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหมีเอกลักษณ
ความเปนกฎหมายของการที่ดินและทรัพยสินใหมากขึ้น หรือเพิ่มชุดวิชาที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ที่ดิ น ป า ไม ความรั บผิด เมื่ อละเมิ ด จากเจ า หน าที่ข องรั ฐ กฎหมายธุ ร กิ จ จั ด สรรที่ ดิน กฎหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ฯลฯ
1.4.5 ควรมีการประชาสัมพันธที่ดี เพื่อจะไดเพิ่มยอดนักศึกษาในหลักสูตรนี้ให
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มากขึ้ น เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รนี้ เ ป ด มานานกลุ ม ผู เ รี ย นย อ มลดน อ ยลง หรื อ ควรขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหสวนราชการอื่น ๆ เขามาเรียนในหลักสูตร
1.4.6 ควรปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหเปนหลักสูตรปริญญาตรีเฉพาะดาน/สาขา เชน
หลักสูตรปริญญาตรี สาขากฎหมายทรัพยสิน และอสังหาริมทรัพย เปนตน
1.4.7 ควรพัฒนาหลักสูตรใหเปนปริญญาโท หรือระดับสูงกวาปริญญาตรีเฉพาะ
ทาง เนื่องจากผูเรียนจะลดนอยลง ประกอบกับคนสวนใหญจบปริญญาตรีมากขึ้น เพื่อใหมีทางรอด
ในการเปดสอน ควรมีการปรับปรุงชุดวิชาใหม ใหทันสมัยกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
1.4.8 ควรมีคณะทํางานที่รับผิดชอบหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ ที่ทําหนาที่บริหาร
หลักสูตรประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความตองการของสังคม
2. การประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน
2.1 เอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นที่แตกตาง
กัน โดยนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเกี่ยวกับความเหมาะสมของเทปเสียงประกอบชุด
วิชา การไดประโยชนจากเทปเสียงประกอบชุดวิชา ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทาง
วิทยุ ก ระจายเสีย งประกอบชุ ด วิ ชา ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุโทรทัศ น
ประกอบชุดวิชา ( X = 2.34-2.49) แตผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี
( X = 2.52-2.58) นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเหมือนกัน
เกี่ยวกับการไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา การไดประโยชน
จากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศนประกอบชุดวิชา ( X = 2.31-2.50) นอกนั้นนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร อยูในระดับดี ( X = 2.52-3.13)
2.2 การจัดกิจกรรมสอนเสริม อาจารย อาจารยสอนเสริม นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา
สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.54-3.36) ยกเวนเพียงบางขอที่มีความคิดเห็นที่
แตกตางกัน คือ
2.2.1 การเข า รั บ การสอนเสริ ม นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ พอใช
( X = 2.19) แตผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.53) อาจารยและอาจารย
สอนเสริมมีความพรอมในการสอนเสริมอยูในระดับดี ( X = 3.05 ,3.36)
2.2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนเสริมแตละครั้งกับจํานวนหนวยที่
กําหนด อาจารยสอนเสริม นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช
( X = 2.50 ,2.40 ,2.27) แตอาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X =2.30 ,2.07)
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2.2.3 ความตอเนื่องในการสอนเสริมของอาจารยในแตละครั้ง นักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.40 ,2.27) แตอาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็น
อยูในระดับพอใช ( X = 2.36)
2.2.4 ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการสอนเสริมในระยะเวลาที่
ผานมา นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.41 ,2.47) แต
อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.60)
2.2.5 การมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการสอน อาจารย
สอนเสริม นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.04 ,2.27 ,2.23)
2.2.6 การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนเสริม อาจารยและ
อาจารยสอนเสริม มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.30 ,2.07)
2.2.7 ความเหมาะสมและเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ อาจารย มีความคิดเห็นอยู
ในระดับพอใช ( X = 2.25)
2.3 การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา สวนใหญมี
ความคิดเห็นอยูในระดับดีเกือบทุกขอ ( X = 2.59-3.13) ยกเวน ความรวดเร็วในการแจงผลการสอบ
นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.22)
2.4 การบริหารจัดการหลักสูตร อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชทุกขอ
( X = 1.70-2.00)
2.5 การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็น
อยูในระดับพอใชเหมือนกันเกี่ยวกับความสะดวกในการติดตอทาง Internet ความรวดเร็วในการ
ตอบปญหาความรวดเร็วในการสงเอกสาร ( X = 2.33-2.48)
2.6 ประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานหรือกิจกรรมตาง ๆ นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นดังนี้
2.6.1 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเหมือนกัน
คือ ประโยชนที่ไดรับจากศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด การจัดมุม มสธ. การ
สอนทางโทรทัศน การสอนทางวิทยุกระจายเสียง และเทปประกอบชุดวิชา ( X = 2.07-2.49)
2.6.2 นักศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.57) แตผูสําเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการจัดสอนเสริม ( X = 2.47)
2.6.3 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับดีเหมือนกัน คือ
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดวยตนเอง โดยใชชุดวิชา และสื่อประกอบ ( X = 2.94 ,2.69)
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2.7 ปญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ
ไมมีปญหา อุปสรรคในการเรียนและการใชบริการของมหาวิทยาลัย
3. การประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
3.1 การศึกษาตอ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน
136 คน คิดเปนรอยละ 98.5 ศึกษาตอในสาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 97.8
สวนใหญศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 134 คน คิดเปน รอยละ 97.1 และ
ปจจุบันยังอยูระหวางการศึกษา จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 69.6 หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ไมเคยเขา
รับการอบรมทางดานกฎหมาย จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 78.8
3.2 ความกาวหนาในการทํางาน พบวา
3.2.1 ตําแหนงหนาที่ พบวา กอนเขาศึกษาในหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ที่ดิน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 39.7 และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมี
ความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนตําแหนงใหมโดยปจจุบันดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 23.8 และลักษณะงานที่ปฏิบัติตรงตามที่เรียนจากหลักสูตร จํานวน
79 คน คิดเปนรอยละ 54.5
3.2.2 ระดับตําแหนง พบวา กอนเขาศึกษาในหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ
ดํารงตําแหนงในหนาที่การงานระดับ 1 จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 33.3 และหลังสําเร็จการศึกษา
สวนใหญดํารงตําแหนงในระดับ 5 จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 29.4
3.2.3 ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มี
ความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลักสูตรแลวความรูที่ไดรับมีสวนชวย
สงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 102 , 80 คน คิดเปนรอยละ
52.0 , 53.7
3.3 การยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
มีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลั กสูตรแลวทําใหเป นที่ยอมรับของ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับมาก จํานวน 120 , 97 คน คิดเปนรอยละ 61.5 , 65.1
3.4 การนําความรูและประสบการณไปใช พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ สามารถนํา
วิชาความรูภาคทฤษฎีที่ไดเรียนรูจากหลักูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
มาประยุกตใชกับงานในตําแหนงหนาที่ อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 49.0
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และผูสําเร็ จการศึกษามีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณจากการศึกษาไป
ประยุกตใชในดานตางๆ อยูในระดับดีทุกขอ ( X = 3.02 – 3.31)

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการ
ที่ดิน (2 ป) ดังนี้
1.1 การปรับปรุงหลักสูตร
1.1.1 ควรมีการปรับปรุ ง หลักสูต รใหมใ หเหมาะสมยิ่ง ขึ้น และใหมีความเปน
เอกลักษณความเปนกฎหมายของการที่ดินและทรัพยสินมากขึ้น อาจมีการผลิตชุดวิชาที่เกี่ยวของ
เพิ่ ม เช น กฎหมายที่ ดิ น ป า ไม กฎหมายธุ ร กิ จ จั ด สรรที่ ดิ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กฎหมายภาษีอากร สัญญาในรูปแบบตางๆ เชน
ซื้อ ขาย จํานอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย เปนตน
1.1.2 ควรปรับปรุงชุดวิชากฎหมายมหาชน ชุดวิชากฎหมายแพง 2 ใหมีเนื้อหา
กระชับและทันสมัยกับการเปลี่ยนไปของกฎหมาย
1.1.3 ควรขยายโอกาสทางการศึกษาใหสวนราชการอื่นๆ เขาศึกษาในหลักสูตรได
1.2 การจัดการเรียนการสอน
1.2.1 สื่อการเรียนการสอนและเอกสารตางๆ ควรจัดสงใหนักศึกษาไดทันเวลาที่
จะศึกษาหาความรูกอนสอบ
1.2.2 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบบริการของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย เชน
การติดตอสื่อสารทาง Internet ความรวดเร็วในการตอบปญหา การแจงผลสอบ เปนตน
1.2.3 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
พอใชเกี่ยวกับการไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประกอบชุด
วิชา และเทปประกอบชุดวิชา ประโยชนที่ไดจากศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษาประจํา
จังหวัด การจัดมุม มสธ. ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตองมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ที่จัด
ขึ้น
1.2.4 ควรปรับปรุงสื่ออื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยใหทันสมัยเหมาะกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป เชน ควรผลิตสื่อเปน VCD, DVD หรือ ใชระบบ e-Learning เขามามีสวนในการเรียนการสอน
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1.2.5 การสอนเสริ ม ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการสอนเสริ ม ในด า นความ
เหมาะสมของระยะเวลาที่สอนแตละครั้งกับจํานวนหนวยที่กําหนด การมีสวนรวมในการเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงการสอนเสริม ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดสอนเสริมในระยะ
ที่ผานมา นอกจากนี้ยังผลการวิจัยยังพบวานักศึกษาไมเขารับการสอนเสริม มหาวิทยาลัยควรมีการ
สํารวจจุดคุมทุนในการจัดการสอนเสริม มีการกระตุนหรือประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการ
สอนเสริมใหเพิ่มขึ้น หรือใชชองทางอื่นในการจัดการสอนเสริม เชน สอนเสริมผาน Internet
ดาวเทียม เปนตน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกๆ 5 ป ตามเกณฑมาตรฐาน
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บทที่ 1

บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน (2 ป) ภายใตโครงการความรวมมือกับกรมที่ดิน โดยมีแนวคิดรวมกันวา เพื่อเปน
การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรัฐบาลในการที่จะนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมโดย
สวนรวม โดยใหขาราชการสังกัดกรมที่ดินที่มีความรูต่ํากวาปริญญาตรี มาเขาศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งจะเปนการพัฒนาความรู ความสามารถ
และคุณภาพชีวิตของขาราชการกรมที่ดินใหดียิ่งขึ้น และยังเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรนําความรู
ไปเลือกประกอบอาชีพอื่น ๆ ไดกวางขวางยิ่งขึ้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) เปดสอนโดยสาขาวิชา
นิติศาสตร มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1.1 เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราชการของกรมที่ดิน ในการทําหนาที่
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
1.2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมที่ดินมีความรอบรูทางดานกฎหมายเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานบริการสังคมไดดียิ่งขึ้น
1.3 เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมีความรูทางดานกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานใน
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) นักศึกษาจะตองศึกษาชุด
วิชาตางๆ 12 ชุดวิชา (72 หนวยกิต) ไดแก
40101
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41201
กฎหมายมหาชน
41211
กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212
กฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
41213
กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
41231
กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41311
กฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
41321
กฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
บทที่ 1.doc
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41322
41323
41324
41405

กฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย
กฎหมายพาณิชย 3 : ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน
กฎหมายพาณิชย 4 : หุนสวน บริษัท
กฎหมายสิ่งแวดลอม

โดยที่ ชุดวิชาทั้ง 12 ชุดวิชาดังกลาว เปนชุดวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ป)
อยูแลว และขาราชการกรมที่ดินที่ศึกษาชุดวิชาครบตามหลักสูตรดังกลาวจะไดรับประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหากมีความประสงคจะเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของสาขาวิชานิติศาสตร ก็อาจสมัครเขาศึกษาไดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเทียบชุดวิชา
ที่ไดเคยศึกษาและสอบผานแลวให ซึ่งจะไมตองเรียนซ้ําอีก หลักสูตรดังกลาวเริ่มเปดสอนตั้งแตป
การศึกษา 2526 จนถึงปการศึกษาที่ 2/2545 รวมทั้งสิ้น 29,235 คน มีผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
จํานวน 19 รุน (ปการศึกษา 2527-2544) จํานวน 817 คน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545)
นับตั้ ง แตที่ มีก ารเปดสอนหลักสูตรนี้ จนถึงปจจุบั นยังไมมีการประเมินหลั กสู ตรดังกลาวว าได
ดําเนินการใหบรรลุ วั ตถุ ประสงคของหลัก สูตรมากน อยเพีย งใด และสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนซึ่งเปนกลุมเปาหมายเพียงใด
สําหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนั้น รัชนี พลแสน และผูอื่น (2544) ไดวิเคราะหเพื่อ
ประเมินหลักสูตรดังกลาว โดยสวนหนึ่งไดวิเคราะหชุดวิชาตางๆ ในหลักสูตร และเก็บรวบรวม
ขอมูลจากอาจารยสาขาวิชานิติศาสตร ผลการวิเคราะหพบวา คณาจารยมีความคิดเห็นวาชุดวิชา
ตางๆ จํานวน 12 ชุดวิชา ดังกลาวขางตน มีความเหมาะสมกับโครงสรางของหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ในระดับดีถึงดีมาก ดังนี้
ชุดวิชา
ระดับความคิดเห็น
40101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ดีมาก
41201 กฎหมายมหาชน
ดีมาก
41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
ดีมาก
ดีมาก
41212 กฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
ดี
41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
ดีมาก
41311 กฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
ดี
41321 กฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
ดี
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41405

กฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย
กฎหมายพาณิชย 3 : ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน
กฎหมายพาณิชย 4 : หุนสวน บริษัท
กฎหมายสิ่งแวดลอม

ดี
ดี
ดี
ดี

ผลการวิจัยดังกลาวเปนการวิเคราะหในสวนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แตในสวน
ของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ยังไมมีการวิเคราะหหรือ
ประเมินหลักสูตรดังกลาวเลย
ตามนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัย
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปจจุบัน) ไดสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาทุก
แหงมี ระบบ การติด ตามประเมินผลหลัก สูต ร โดยหลัก สูตรเดิ ม ให มีการติด ตามประเมิ น ผล
หลักสูตรทุก 5 ป สวนหลักสูตรใหมใหมีการติดตามประเมินผลเมื่อมีการดําเนินการครบวงจรตาม
ระยะเวลาของ หลักสูตรนั้นๆ และหลังจากนั้นใหมีการติดตามประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ป
(ทบวงมหาวิทยาลัย 2542 : 2) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาว ฝายพัฒนาหลักสูตรและการ
สอน สํานักวิชาการ ซึ่งทําหนาที่ประสานงานการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชานิติศาสตร จึงเห็นสมควรดําเนินการประเมินหลัก สูตรประกาศนีย บัตร
กฎหมายการที่ ดิ น และทรั พ ย สิ น (2 ป ) โดยมี รองศาสตราจารย วิ ส าร พั น ธุ น ะ เป น ที่ ป รึ ก ษา
โครงการ ซึ่งผลการประเมิน หลักสูตรในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัย และสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมในปจจุบัน

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่ อ ประเมิน ความเหมาะสมของหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รกฎหมายการที่ ดิน และ
ทรัพยสิน (2 ป)
2.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
2.3 เพื่อประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 การวิจัยครั้งนี้มุงประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
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(2 ป) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเปดสอนในปจจุบัน
3.2 เนื่ อ งจากมี ข อ จํ า กั ด เรื่ อ งเวลาที่ ใ ชใ นการศึ ก ษา ผู วิ จั ย จึ ง เก็ บ ข อ มู ล ต อ ไปนี้ ภ ายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไดแก
3.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษา สอบถามจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ที่ 2 ปการศึกษา 2545
3.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับผูสําเร็จการศึกษา สอบถามจากผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2540
- ปการศึกษา 2544
3.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับการสอนเสริมจากอาจารยภายนอก สอบถามจากอาจารยสอน
เสริมในชุดวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545
3.3 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
3.3.1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.3.2 ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร
3.3.3 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตรและวัตถุประสงคชุดวิชา
3.3.4 แนวโนมของหลักสูตรในอนาคต
3.3.5 การจัดเอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร
3.3.6 การจัดกิจกรรมการสอนเสริม
3.3.7 การวัดและประเมินผล
3.3.8 การบริหารจัดการหลักสูตร
3.3.9 การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย
3.3.10 ประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานหรือกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
3.3.11 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
3.3.12 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

4. นิยามศัพทเฉพาะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ ดิ น และทรั พ ย สิ น (2 ป ) มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ฉบั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ใหความเห็นชอบเมื่อ 3 พฤษภาคม 2526 ซึ่ง
เปดสอนอยูในปจจุบัน
การประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร หมายถึง การศึกษาความ
เหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร ความสอดคลอง
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ของวัตถุประสงคของหลักสูตรและวัตถุประสงคชุดวิชาที่เปดสอนเสริม แนวโนมของหลักสูตรใน
อนาคต
การประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การศึกษาความ
เหมาะสมหลักสูตรในดานการจัดเอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร การจัดกิจกรรมการสอนเสริม การ
วัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานหรือกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ปญหาและขอเสนอแนะใน
การจัดการเรียนการสอน
การประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง การศึกษาคุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาในดานการศึกษาตอ ความกาวหนาในการทํางาน การยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อน
รวมงาน การนําความรูและประสบการณไปประยุกตใช

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ทําใหทราบลักษณะของหลักสูตร รวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
5.2 ทํ า ให ทราบแนวโน มของหลัก สูต รในอนาคต ซึ่ง จะเปนประโยชนตอการกํา หนด
นโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ของ
สาขาวิชานิติศาสตร

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใชเปน
แนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
1.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1.1 เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราชการของกรมที่ดิน ในการ
ทําหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
1.1.2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมที่ดินมีความรอบรูทางดานกฎหมายเพื่อใชใน
การปฏิบัติงานบริการสังคมไดดียิ่งขึ้น
1.1.3 เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมีความรูทางดานกฎหมาย สามารถ
ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน ( 2 ป) กําหนดใหผูเรียน
ศึกษาชุดวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 12 ชุดวิชา ดังนี้
40101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
41201 กฎหมายมหาชน
41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41311 กฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
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41321
41322
41323
41324
41405

กฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
กฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย
กฎหมายพาณิชย 3 : ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน
กฎหมายพาณิชย 4 : หุนสวน บริษัท
กฎหมายสิ่งแวดลอม

1.3 คุณสมบัติของผูสมัคร
ผูสมัครเขาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตองเปนขาราชการกรมที่ดินและมีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ
1.3.2 สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา มี
ประสบการณในการทํางานหลังจบ ม.3 แลวไมนอยกวา 5 ป โดยมีอายุไมต่ํากวา 20 ป บริบูรณนับ
ถึงวันเปดภาคการศึกษา หรือ
1.3.3 สําเร็ จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา มี
ประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 5 ป และมีอายุไมต่ํากวา 25 ป บริบูรณ นับถึงวันเปดภาค
การศึกษา หรือ
1.3.4 สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา หรือสูงกวา

2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร
2.1 ความหมายของคําวาหลักสูตร
นั กการศึก ษาและผูทรงคุ ณ วุฒิห ลายทา นได แสดงทัศ นะเกี่ ย วกับความหมายของคําว า
หลักสูตรไวแตกตางกันอาทิ
สุมิตร คุณากร (2523) หลักสูตร คือ โครงการใหการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถและมีคุณลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนดไว
ธํารง บัวศรี (2531) กลาววา หลักสูตรคือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึง
จุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให
ผูเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว
กรมวิชาการ (2534) หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณตางๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นทั้งใน
และนอกห อ งเรี ย นเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาตนเองไปในทิ ศ ทางที่ เ หมาะสม
Hass (1980) กลาววา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณที่ผูเรียนไดรับจากโปรแกรม
บทที่ 2.doc
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การศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว โดยอาศัยกรอบของทฤษฎี การวิจัยในอดีต
และปจจุบันเปนพื้นฐาน
จากขอมูลที่ไดกลาวมาแลวขางตน พอสรุปความหมายของหลักสูตร คือ การนําองคความรู
ที่หลากหลายมาผสมผสาน (Integrated Curriculum) หรือนํามาสัมพันธกัน (Inter-Disciplinary
Approach) เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน โดยมุงหวังที่จะใหเกิดความรู
ความชํานาญ แลวนําความรูไปใชในการทํางานและการดํารงชีวิต หลักสูตรเปรียบเสมือนเปน
พิมพเขียวในการปฏิบัติงานทางการศึกษา หลักสูตรมีสวนผลักดันในการสรางคุณลักษณะผูเรียน
ใหเปนผูมีคุณภาพเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาตอสังคม
2.2 ทฤษฏีหลักสูตร
สันต ธรรมบํารุง (2527) ทฤษฎีหลักสูตร หมายถึง การผสมผสานขอความเพื่ออธิบาย
หลักสูตรโดยการชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางองคประกอบ และโดยการชี้แนะใหเห็นวิธีการ
พัฒนา วิธีการใช และวิธีการประเมินผลหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตรจะชวยใหการบริหารงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรมีคุณคา มีหลักเกณฑ มีหลักการ และมีระบบมากยิ่งขึ้น เชน การสรางหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตร การใชหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร การจัดบุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตร และการทํา
ใหองคประกอบของหลักสูตรที่จะนําไปใชมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น
Maccia (1964) ไดสรางทฤษฎีหลักสูตรขึ้น 4 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎี แ ม บ ท เป น ทฤษฎี ที่ ก ล า วถึ ง หลั ก การ กฎเกณฑ ทั่ ว ไป ตลอดจน
โครงสรางหลักสูตร
2. ทฤษฎี เ นื้ อ หา เป น ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ เนื้ อ หาและกล า วถึ ง ความสั ม พั น ธ ข อง
องคประกอบตางๆ
3. ทฤษฎีจุดประสงค เปนทฤษฎีที่กลาวถึงจุดประสงคหรือความมุงหมายของ
หลักสูตรและกลาวถึงที่มาของวัตถุประสงค
4. ทฤษฎีดําเนินการ เปนทฤษฎีกลาวถึง การดําเนินการ หรือการกระทําใหบรรลุ
ประสงคที่ตั้งไว
2.3 องคประกอบหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตรมีผูใหทัศนะไวหลายทานดวยกัน อาทิ
กอ สวัสดิ์พาณิชย (อางถึงในปราณี เถกิงพล 2541) ไดกลาววาองคประกอบของหลักสูตร
ในทัศนะของนักบริหารการศึกษา หมายถึง
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1.
2.
3.
4.
5.

ความมุงหมายของหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
วัสดุประกอบหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร

Taba (1962) ใหความเห็นวาหลักสูตรควรมีองคประกอบ 4 สวน ดังนี้
1. วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะวิชา
2. เนื้อหาและจํานวนชั่วโมงสอนแตละวิชา
3. กระบวนการเรียนการสอน
4. โครงการประเมินผลตามหลักสูตร

3. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
3.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร
สตัฟเฟลบีม และคณะ (Stufflebeam et al.1995) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ
กระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล เพื่อนํามาใชประโยชนในการตัดสินหาทางเลือกที่ดีกวาเดิม
บอรกและไวท (Borg & White cited in Sowel 1996) กลาวถึงการประเมินหลักสูตรวา เปน
การกํ า หนดคุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ คุ ณ ค า ของหลั ก สู ต ร เพื่ อ นํ า มาเป น ข อ มู ล ในการ
ตัดสินใจในการปรับปรุงพัฒนา
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539) ไดใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวาเปนการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลมาใชในการตัดสินหาขอบกพรองหรือปญหาเพื่อหาทางปรับปรุงแกไข
สวนประกอบทุกสวนของหลักสูตรใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือตัดสินคุณคาของหลักสูตรนั้นๆ
วิชัย วงษใหญ (2546) ไดใหความหมายการประเมินหลักสูตรไววา การประเมินหลักสูตร
หมายถึง การรวบรวมและศึกษาขอมูล รวมทั้งการวิเคราะห ขอมูลเพื่อตรวจสอบหลักสูตรวา มี
ข อ ดี จุ ด อ อ นในเรื่ อ งใด รวมทั้ ง ผลการใช ห ลั ก สู ต ร และตั ด สิ น ว า หลั ก สู ต รมี คุ ณ ค า บรรลุ ต าม
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
ศิริชัย กาญจนวาสี (2546) ไดอธิบายความหมายของการประเมินหลักสูตรไววา การ
ประเมินหลักสูตร เปนกระบวนการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แลวทําการ
วิเ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ วิ นิจ ฉั ย จุ ด เดน จุ ด ด อ ย ของตั ว หลัก สู ต รและการบริ ห ารหลั ก สู ต ร อัน เป น
ประโยชนตอการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหวางการใชหลักสูตร และเพื่อตัดสินคุณภาพ
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ของหลักสูตร วาบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด อันเปนประโยชนตอการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป
จากคํ า จํ า กั ด ความข า งต น พอสรุ ป ได ว า การประเมิ น หลั ก สู ต รเป น กระบวนการเก็ บ
รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อันประกอบดวยกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร พัฒนาหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลหลักสูตร
เหลานี้จะเปนขอมูลที่สามารถนํามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการในการปรับปรุงหลักสูตร
ใหดียิ่งขึ้น
3.2 ความสําคัญของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหลาย
ประการ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544)
3.2.1 ทําใหไดขอมูลสารสนเทศตางๆ ทราบความจําเปนและความตองการของ
ประชากรเปาหมายของหลักสูตรเพื่อใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ
ตองการของสภาพสังคมและผูเรียน
3.2.2 ได ส ารสนเทศที่ เ ป น ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุ ง แผนงาน กิ จ กรรม และ
หลักสูตรใหเหมาะสม กอนนําไปปฏิบัติ เพื่อลดโอกาสเสี่ยง อุปสรรคที่จะทําใหหลักสูตรลมเหลว
3.2.3 การประเมินตัวหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะทําใหทราบความเหมาะสมของตัว
หลักสูตรที่ไดพัฒนาขึ้น
3.2.4 การประเมินความกาวหนาของการนําหลักสูตรไปใช ทําใหผูรับผิดชอบใน
การพัฒนาหลักสูตรทราบจุดเดน จุดดอยของการบริหารหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร กิจกรรมการ
เรียน การพัฒนาสื่อ การใชสื่อการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการใชหลักสูตรใหบังเกิดผลครบถวนตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.2.5 การประเมินความสําเร็จของหลักสูตรจะทําใหทราบวา การใชหลักสูตร
บังเกิดผลตามจุดมุงหมายหรือไม ผูเรียนมีความรูความสามารถเพียงใด ผูสําเร็จการศึกษานําความรู
ไปใชไดมากนอยเพียงใด คุมคาหรือไม ควรจะปรับปรุงและพัฒนาสวนใด เพื่อเปนการลดโอกาส
การสูญเปลาอีกทางหนึ่ง
3.2.6 การประเมินหลักสูตร จะทําใหผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูใชหลักสูตรเห็น
จุดเดน จุดออนของตน จะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมทั้งหากผูรับผิดชอบมองเห็นความสําเร็จในการนําหลักสูตรไปใชก็จะทําใหเกิดแรงจูงใจหรือ
สรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป
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3.3 แนวคิดการประเมินหลักสูตร
ศิริชัย กาญจนวาสี (อางถึงในสุรางค ณรงคศักดิ์สกุล 2547) ไดนําเสนอเกี่ยวกับแนวคิด
การประเมินหลักสูตรไวดังนี้ ในการประเมินหลักสูตรนั้น ผูประเมินสามารถออกแบบการประเมิน
โดยพิจารณาแนวคิดของการประเมินหลักๆ 4 แนวทาง เพื่อเลือกทางเลือกใดทางหนึ่งจากแตละ
แนวทางมาประสานเขาดวยกันเปนแนวคิดหลักของการประเมินหลักสูตร ดังนี้
3.3.1 การประเมินความกาวหนา หรือการประเมินสรุปรวม
(Formative V.S. Summative Evaluation)
การประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) เปนการประเมินในขณะ
ดําเนินการใชหลักสูตรหรือเปนการประเมินระหวางทาง เพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับปรับปรุง
กระบวนการบริหารและการใชหลักสูตร สวนการประเมินสรุปรวม (Summative Evaluation) เปน
การประเมินผลสรุปรวมของหลักสูตร หรือการประเมินเมื่อครบวงจรของหลักสูตร เพื่อใหได
สารสนเทศสําหรับตัดสินผลสําเร็จของหลักสูตร
3.3.2 การประเมินอยางไมเปนทางการ หรือการประเมินอยางเปนทางการ
(Informal V.S. Formal Evaluation)
การประเมินอยางไมเปนทางการ (Informal Evaluation) เปนการประเมินที่ไมมี
แบบแผนที่เครงครัด การเก็บรวบรวมขอมูลเปนไปตามความสะดวกอยางงายๆ เชน การพูดคุยกัน
อยางไมเปนทางการ สอบถามอยางไมมีโครงสราง ไมมีรูปแบบการวิเคราะหขอมูลที่ชัดเจน ขอสรุป
มักเกิดขึ้นตามความรูสึกหรือความคิดเห็นสวนตัว สวนการประเมินอยางเปนทางการ (Formal
evaluation) เปนการประเมินที่มีระเบียบแบบแผน มีวัตถุประสงค การสรางเครื่องมือ การรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลตามเกณฑหรือมาตรฐาน และการรายงานดวยลายลักษณ
อักษร
3.3.3 การประเมินผลทั้งหมด หรือการประเมินผลตามจุดมุงหมาย
(Goal-Free V.S. Goal-Based Evaluation)
การประเมินผลทั้งหมด (Goal – Free Evaluation) เปนการประเมินที่ครอบคลุม
ผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด (Total Effects) ซึ่งประกอบดวยผลทางตรง และผลทางออม หรือ
ผลกระทบ โดยไมไดยึดติดกับจุดมุงหมายเดิมของหลักสูตร สวนการประเมินผลตามจุดมุงหมาย
(Goal – Based Evaluation) เปนการประเมินผลตามที่ระบุไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร วาผลผลิต
ที่ไดบรรลุสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด
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3.3.4 การประเมินโดยผูประเมินภายนอก หรือการประเมินโดยผูประเมินภายใน
(External V.S. Internal Evaluator)
การประเมินโดยผูประเมินภายนอก (External Evaluator) เปนการประเมินโดยใช
ผูประเมินที่เปนบุคคลภายนอก ซึ่งไมไดอยูภายในสังกัดของหนวยงาน หรือสถาบันนั้น สวนใหญ
เปนนักประเมินที่เชี่ยวชาญจากภายนอกที่เปนกลาง สวนการประเมินโดยผูประเมินภายใน (Internal
Evaluator) เปนการประเมินโดยใชผูประเมินที่เปนบุคคลภายในสังกัดของหนวยงาน หรือสถาบัน
นั้น ซึ่งเปนผูประเมินที่อยูใกลชิดและเห็นกระบวนการใชหลักสูตรมาโดยตลอด
จากแนวคิดของการประเมินทั้ง 4 แนวทาง ผูประเมินสามารถเลือกขั้วใดขั้วหนึ่ง
ของแตละแนวทาง เพื่อรวมเปนแนวคิดหลักของการประเมินหลักสูตร
3.4 วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร
ลัดดาวัลย เพชรโรจน (2545: 128 -139) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคการประเมินหลักสูตร ดังนี้
3.4.1 เพื่อหาคุณคาของหลักสูตร โดยพิจารณาวาหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นตอบสนอง
วัตถุประสงคที่หลักสูตรตองการหรือไม ชวยใหผูเรียนบรรจุวัตถุประสงคเพียงใด
3.4.2 เพื่ อ ตั ด สิ น ใจ การวางเค า โครง และรู ป แบบหลั ก สู ต ร ตลอดจนการ
บริหารงาน การสอนตามหลักสูตร การบริหารวัสดุอุปกรณที่ใชโดยพิจารณาวาเปนไปตามแนวทาง
ที่วางไวหรือไม มีสวนใดที่ตองปรับปรุงแกไข
3.4.3 เพื่อวัดผลผลิต คือ พิจารณาวาผูเรียนตามหลักสูตรนั้นมีคุณภาพอยางไร ตรง
จุดมุงหมายของหลักสูตรที่ตั้งไวหรือไม
3.4.4 เพื่ อ หาความต อ งการที่ จํ า เป น เพื่ อ เลื อ กแนวทางการสร า งหลั ก สู ต รให
สอดคลองกับความตองการของกลุม สถาบัน โดยประเมินเพื่อใหไดทางเลือกกอนจะมีตัวหลักสูตร
3.4.5 เพื่อหาความเปนไปไดเพื่อนําหลักสูตรไปใช โดยประเมินระหวางใชและใช
หลักสูตรเสร็จแลว
การกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรจะมี 3 ระยะ คือ ระยะการ
ประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช ระยะการประเมินระหวางการใชหลักสูตร และระยะหลังการใช
หลักสูตรแลว โดยแตละระยะมีวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรแตกตางกันไป ดังนี้
1) วัตถุประสงคของการประเมินกอนนําหลักสูตรไปใช เปนการตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรฉบับราง ถึงความเหมาะสม ความเปนไปไดซึ่งบางครั้งจะ
เรียกวา เปนการวิเคราะหหลักสูตร เพื่อหาขอสรุปในการตัดสินใจโดยพิจารณาประเด็นตางๆ ดังนี้
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(1) ความเปนมาของหลักสูตร มีการวางแผนการสรางโดยศึกษาลักษณะความ
ตองการบัณฑิต แนวโนมดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
(2) ลักษณะของหลักสูตร เปนหลักสูตรระดับใด
(3) วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร ในแงความชัดเจน ประเมินไดในเชิง
รูปธรรม
(4) รูปแบบการบริหารหลักสูตร เกี่ยวโยงกับบุคลากรใดบาง และหนวยงานใดที่
ตองเกี่ยวของบาง
(5) มีทรัพยากรหรือปจจัยอะไรบาง ที่จําเปนตองใช
(6) มีโครงสรางกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร
(7) มีการจัดการประเมินผลอยางไร
(8) มีการกําหนดเกณฑ ในการตัดสินใจไวชัดเจนหรือไม
การหาขอสรุปถึงความเปนไปไดของหลักสูตรหลักจากประเมินตามประเด็นตางๆ
แลว การสรุปเปนภาพรวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ดานความเหมาะสมของหลักสูตร โดยพิจารณาความจําเปนและ
เหตุผลที่สําคัญในการจัดทํ าหลักสูตร ความเปนไปไดทางวิชาการ ความพรอมทางการบริหาร
หลักสูตร ความพรอมทางดานทรัพยากร ดานกําลังคน ดานการเงิน วัสดุอุปกรณ
ประเด็นที่ 2 ดานการวิเคาะหผลตอบแทน การวิเคราะหจุดคุมทุน ขอดี-ขอเสีย
ประเด็นที่ 3 การศึกษาประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังการดําเนินงานตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว
หากพิจารณาทั้ง 3 ประเด็นแลว เห็นวามีความเหมาะสม คุมทุน และเปนประโยชน
แลว ก็ควรจะนําหลักสูตรนั้นไปทดลองใช
2) วัตถุประสงคของการประเมินระหวางการใชหลักสูตร เพื่อการประเมินวาการ
ดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตรที่วางแผนไวนั้นใชไดจริง เรียกวาการประเมินแบบ
Formative โดยตรวจสอบ ดังนี้
(1) ระบบการบริหารหลักสูตร มีการวางแผนการใชหลักสูตรหรือไม
(2)
มีการทําความเขาใจ ทําการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรที่
เกี่ยวของระหวางการใชหลักสูตร
(3) มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน ใหการใชหลักสูตร
ดําเนินไปได
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(4) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวที่หลักสูตรกําหนดไวทั้งดานการ
สอน การวัดและประเมินผล
(5) มีการหาจุดเดน จุดดอยของการดําเนินการและหาปญหาอุปสรรคตางๆ ที่
เกิดขึ้นและพยายามแกไข ปรับปรุง หรือไม
3) วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตรหลังการใชหลักสูตรแลว เพื่อเปนการ
ตรวจสอบความสําเร็จของหลักสูตรวาบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไวหรือไม เปนการประเมิน
รวมทั้งระบบที่เรียกวา Summative โดยประเมินดังนี้
(1) เอกสารหลักสูตร
(2) คูมือผูสอน
(3) เอกสารตาง ๆ
(4) บุคลากรที่เกี่ยวของในการใชหลักสูตร
(5) ลักษณะการใชหลักสูตร
(6) การบริหารหลักสูตร
(7) กระบวนการเรียนการสอน
(8) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
(9) การติดตามผลของผูสําเร็จการศึกษา
การประเมินในขั้นนี้ควรมี 2 ระยะ คือระยะเมื่อจบหลักสูตรแลว และระยะภาย
หลังจากจบหลักสูตรไปแลวอยางนอยหนึ่งรุน (generation) ของหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี
2543)
3.5 ขอบเขตของการประเมินหลักสูตร
ตามแนวคิดของกูบา (Guba 1985) ไดจําแนกขอบเขตหรือองคประกอบในการประเมิน
หลักสูตรไวดังนี้
3.5.1 ประเมินสภาพแวดลอมทั่วไป ประกอบดวยการประเมินสภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และลักษณะวิชาชีพ
3.5.2 ประเมินตัวปอนเขา ประกอบดวยการประเมิน ผูเรียน ผูสอน ลักษณะตัว
เนื้ อ หาสาระวิ ช าในหลั ก สู ต ร เงิ น งบประมาณที่ ใ ช เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนตลอดหลั ก สู ต ร
ระยะเวลาที่ใชสอน กฎระเบียบขอบังคับ การบริหารการเรียนการสอน ผูบริหารหลักสูตร อาคาร
สถานที่ อุ ป กรณ ใ นการเรี ย นการสอน รวมทั้ ง อุ ป กรณ อํา นวยความสะดวก เช น คอมพิ ว เตอร
เครื่องมือปฏิบัติการ ฯลฯ
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3.5.3 ประเมินกระบวนการที่อยูระหวางดําเนินการ ประกอบดวยการประเมิน ดังนี้
1) กระบวนการจัดตารางสอน โดยคํานึงถึงความยึดหยุนความเหมาะสมกับความ
ยากงายของเนื้อหาวิชา ในการจัดเวลาคาบเชา-บาย ตองสอดคลองกับลักษณะวิชา
2) กระบวนการจัดงบประมาณสนับสนุนแตละหลักสูตร โดยคํานึงถึงประโยชน
คุมคาสูงสุดที่จะเกิดขึ้น คํานึงถึงกฎระเบียบ ขอบังคับ สอดคลองกับอุปกรณที่ตองใหการสนับสนุน
รวมทั้งคาใชจายในการจัดหาผูสอน
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความหลากหลายในวิธีการสอน
ประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนจะไดรับหรือองคกรจะไดรับ
4) กระบวนการใชกฎระเบียบของผูบริหาร โดยคํานึงถึงลักษณะการตัดสินใจ การ
ใชอํานาจในการบริหารการเรียนการสอน ความราบรื่นในการบริหาร ความสัมพันธในหมูคณะ
5) กระบวนการประเมินผูเรียน โดยคํานึงถึงพัฒนาการของผูเรียน สัมฤทธิผลการ
เรียน การมีสวนรวมของผูเรียนในกระบวนการเรียนการสอน ลักษณะการขาดสอบ การจัดการใน
การสอบ และการประเมินผลการเรียน
6) กระบวกการจัดเนื้อหาวิชาในหลักสูตร โดยคํานึงถึงความทันสมัย ประโยชนที่
ผูเรียนจะไดรับจากองคความรูใหมๆ ความสัมพันธกันของเนื้อหาวิชา โดยการจัดลําดับการเรียน
การสอนไวกอน-หลัง ทั้งนี้แลวแตจุดเนน จุดมุงหมายของเนื้อหาวิชาและแลวแตจุดประสงคของแต
ละหลักสูตร โดยเนนความยืดหยุนหลากหลายตามสภาพของทองถิ่น ตามสถานการณของแตละ
สิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนจะไดรับ หนวยงาน องคกร ชุมชน และประเทศ
จะไดรับเปนสําคัญ
3.5.4 การประเมินผลผลิตและผลลัพธ ในการนําหลักสูตรไปใชและประเมิน
สัมฤทธิผลเมื่อใชหลักสูตรแลวจะเรียกวาการประเมินผลผลิต และเมื่อตองการประเมินผลตอไปใน
ระยะยาวโดยศึก ษาถึ งผลกระทบตอสั ง คมเพิ่มขึ้ น จะเรีย กวา การประเมิ นผลลัพ ธ ดังนั้น การ
ประเมินทั้งผลผลิตและผลลัพธควรพิจารณา ดังนี้
1) การประเมินการจัดเนื้อหาวิชาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากความทันสมัยของ
เนื้อหาวิชาระยะเวลาในการปรับปรุงเนื้อหาจากประโยชนที่ผูเรียนไดรับโดยตรงและโดยออม
ประโยชน ที่ สั ง คมได รั บ การยอมรั บ คุ ณ ภาพของเนื้ อ หาวิ ช า โดยผ า นเกณฑ ที่ กํ า หนด ความ
สอดคลองของเนื้อหาวิชากับความตองการของการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
เนื้อหาวิชามีความสมดุลกันทั้งหลักสูตรและเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2) ประเมินกระบวนการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาจากกระบวนการประมวลผล
ตั้งแตกระบวนการสรางแบบทดสอบ คุณภาพของแบบทดสอบ ความสอดคลองของแบบทดสอบ
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กับวัตถุประสงคของเนื้อหาตามหลักสูตร กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ กระบวนการสอบ การ
ตั ด สิ น ผลการสอบ นอกจากกระบวนการประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลการเรี ย นแล ว ยั ง ประเมิ น
กระบวนการพัฒนาทางดานจิตใจการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานบุคลิกภาพ โดยพิจารณากระบวนการ
มีสวนรวมของผูเรียนดวย
3) ประเมินประสิทธิภาพการจัดตารางสอน พิจารณาจากความสมดุลของเวลา
ลําดับการเรียงความยาก-งายของเนื้อหาวิชาในแตละคาบ
4) ประเมินประสิทธิภาพในการจัดงบประมาณ พิจารณาจากความคุมคา
5) ประเมินกระบวนการใชกฎระเบียบของผูบริหาร พิจารณาจากผลกระทบที่เกิด
จากการตัดสินใจ การใชอํานาจในการบริหารงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความราบรื่นในการ
บริหารบรรยากาศความสัมพันธในหมูคณะของสถานศึกษา
6) ประเมินผลประทบจากการเรียนการสอน พิจารณาจากประเมินคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษาดานความรู ความสามารถ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม การเปนพลเมืองดีของ
สังคม ใชความรูความสามารถในทางสุจริต ชวยใหสังคม ประเทศชาติเจริญกาวหนา มีการพัฒนา
ความรูอยางสม่ําเสมอ เปนผูกระตือรือรนในการแสวงหาความรู มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง
3.6 รูปแบบของการประเมินหลักสูตร
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ (2547 : 9 - 12) ไดเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร
ไวดังนี้
3.6.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด
แฮมมอนด (Hammond) ไดเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรในรูป 3 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 มิติดานการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวแปรที่สําคัญที่ควรคํานึง
ในการประเมินหลักสูตร 5 ตัว คือ การจัดชั้นเรียน เนื้อหาวิชา วิธีการ สิ่งอํานวยความสะดวกและ
งบประมาณ
มิติที่ 2 มิติดานสถาบัน ประกอบดวยตัวแปรสําคัญที่ควรคํานึงในการประเมิน
หลักสูตรคือ นักเรียน ครู ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญทางการศึกษา ครอบครัว และชุมชน
มิติที่ 3 มิติดานพฤติกรรม ประกอบดวย ตัวแปรที่สําคัญที่ควรคํานึงในการ
ประเมินคือ ดานพุทธิพิสัย ดานเจตพิสัย และดานทักษะพิสัย
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3.6.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของครอนบาค
แนวคิดการประเมินของครอนบาค มุงเนนการประเมินเพื่อตัดสินใจ โดยที่ผลการ
ประเมินจะนําไปสูการตัดสินใจ 3 ประการคือ
1) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรโดยการตัดสินวาวัสดุอุปกรณการสอนใดและวิธี
สอนใดเปนที่นาพอใจ หรือไม มีสวนใดที่ควรปรับปรุง
2) เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับตัวบุคคล ผลจากการประเมินจะชวยตัดสินวาจะวาง
แผนการสอนอยางไรจึงจะสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
3) เพื่อจัดระบบในการบริหารงาน ผลจากการประเมินจะชวยตัดสินวาควรจะ
จัดระบบบริหารอยางไรจึงจะเหมาะสม
สําหรับแนวทางในการประเมิน ครอบนาคไดเสนอใหประเมินสิ่งตอไปนี้ คือ
(1) การศึกษากระบวนการ
(2) การติดตามผล
(3) การวัดเจตคติ
(4) การวัดความสามารถทั่วไป
โดยมีรายละเอียดในประเด็นการประเมินในแตละประเด็น ดังนี้
ก. การศึกษากระบวนการ เปนการประเมินเพื่อตรวจสอบวาในระหวางที่มีการ
เรียนการสอนครูดําเนินการสอนอยางไร และนักเรียนทํากิจกรรมตางๆ อยางไร โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ข. การติดตามผล เปนการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการใชหลักสูตร ผลที่ไดจากการ
ติดตามผลนี้จะใชเปนพื้นฐานสําหรับการวางแผนหลักสูตรใหมตอไป
ค. การวัดเจตคติ เปนการวัดความเชื่อของผูเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ไดเรียนไปแลววา
เป น อย า งไร ซึ่ง การวั ด นี้ อ าจวั ด ได โ ดย การใชแ บบสอบถาม แบบสัม ภาษณ หรื อ วิธี ก ารอื่ น ที่
เหมาะสม
ง. การวัดความสามารถทั่วไป เปนการวัดความสามารถของผูเรียน สามารถวัดได
หลายวิ ธี การใช แ บบทดสอบมาตรฐานก็เ ป น วิธีห นึ่ งที่มี ประโยชน มาก แตถ า
ตองการวัดความสามารถในการแกปญหา ก็อาจใชวิธีการสังเกตจากการทํางานกลุมก็ได
3.6.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค
แนวคิดการประเมินหลักสูตรของสเตค ไดเสนอใหประเมินองคประกอบตอไปนี้คือ
1) สิ่งที่มีอยูกอน
2) กระบวนการ
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3) ผลผลิต
โดยมีรายละเอียดในประเด็นการประเมินแตละประเด็น ดังนี้
(1) สิ่งที่มีอยูกอน เปนการประเมินสิ่งตางๆ ที่มีอยูกอนที่จะมีการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลตอผลผลิตของหลักสูตร เชน ลักษณะของผูเรียน ลักษณะของผูสอน เนื้อหา
สาระ วัสดุอุปกรณ เปนตน
(2) กระบวนการ เปนการประเมินเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน
ผูสอนกับผูสอน ผูเรียนกับบุคลากรอื่น ผูเรียนกับวัสดุหลักสูตร สิ่งแวดลอมในหองเรียน บางคน
เรียกกระบวนการวา กระบวนการจัดการเรียนการสอน
(3) ผลผลิต เปนการประเมินเกี่ยวกับ ผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเรียนการสอนไป
แลว เชน ความรูความสามารถของผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และทักษะของผูเรียน
ในการประเมินองคประกอบทั้ง 3 สเตคไดเสนอแนวทางในการรวบรวมขอมูล 2
ลักษณะ คือ ขอมูลที่เปนการบรรยาย และขอมูลที่เปนการตัดสิน สําหรับขอมูลที่เปนการบรรยาย จะ
ใชในการบรรยายสภาพของแตละองคประกอบ โดยแบงเปน 2 สวนคือ สวนที่เปนสิ่งที่คาดหวัง
และสิ่งที่เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในการบรรยายแตละสวนจะทําใหทราบวา องคประกอบตาง ๆ มี
ความสัมพันธกันหรือไมเพียงใด ในขณะเดียวกันก็จะบรรยายใหเห็นวา แตละองคประกอบมีความ
สอดคลองกันระหวางสภาพที่เปนจริง กับสภาพที่คาดหวังหรือไมเพียงใดดวย สวนขอมูลที่เปนการ
ตัดสินนั้นเปนการนําเอาขอมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของแตละองคประกอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
หรือมาตรฐานขององคประกอบนั้นๆ ซึ่งในการเปรียบเทียบอาจเปรียบเทียบกับมาตรฐานสัมบูรณ
หรือมาตรฐานสัมพันธก็ได
มาตรฐานสั ม บู ร ณ เป น มาตรฐานที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค คล เช น
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ
มาตรฐานสัมพันธ เปนมาตรฐานที่ยึดเอาลักษณะของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมา
เปนเกณฑเปรียบเทียบ
3.6.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม
สตัฟเฟลบีม ไดเสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร ที่รูจักกันโดยทั่วไปวา ซิปป
โมเดล คําวา ซิปป หรือ CIPP มาจากอักษรของคําในภาษาอังกฤษ 4 คํา คือ Context Input Process
และ Product
รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม เนนเกี่ยวกับการตัดสินใจ 4 ประเภท คือ
1) การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
2) การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดโครงสราง
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3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตอ
4) การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
จากรูปแบบการตัดสินใจทั้ง 4 ประเภทดังกลาวนั้น สตัฟเฟลบีมไดกําหนดรูปแบบ
การประเมิน ซึ่งมี 4 รูปแบบ คือ การประเมินสภาวะแวดลอม การประเมินปจจัยเบื้องตน การ
ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต
(1) การประเมินสภาวะแวดลอม เปนการประเมินขั้นพื้นฐานที่สุด มีวัตถุประสงค
เพื่อนําขอมูลมาใชในการกําหนดวัตถุประสงค โดยมุงอธิบายหรือบรรยายสภาพแวดลอมที่มุงหวัง
และสภาพแวดลอมที่เปนจริง วิธีที่ใชในการประเมินสภาวะแวดลอม มีหลายวิธี เชน
ก. วิธีการวิเคราะหมโนมติหรือความคิดรวบยอด เพื่อกําหนดหรือระบุขอบเขต
ของสภาวะแวดลอม
ข. วิธีการศึกษาขอมูลเชิงประจักษ ซึ่งใชในการกําหนดความตองการจําเปนที่ยัง
คนไมพบ และ3) วิธีวิเคราะหสวนที่เปนมโนมติหรือความคิดรวบยอด และขอมูลเชิงประจักษกับ
การใชทฤษฎีและความคิดเห็นของผูมีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อชวยในการตัดสินใจในปญหา
เบื้องตนที่ตองแกไข
(2) การประเมินปจจัยเบื้องตน เปนการประเมินที่มีจุดประสงคเพื่อใหไดขอมูล
สําหรับใชในการกําหนดวิธีการนําทรัพยากรมาใชประโยชน เพื่อใหจุดมุงหมายของหลักสูตร
บรรลุผล สิ่งที่ตองประเมินมีดังนี้ คือ 1) ความสามารถของหนวยงานที่รับผิดชอบ 2) กลยุทธที่จะให
จุดมุงหมายของหลักสูตรบรรลุผล 3) การออกแบบเพื่อนํากลยุทธไปใชในการดําเนินการใช
หลักสูตร
(3) การประเมินกระบวนการ เปนการประเมินการนําหลักสูตรไปใชวาบรรลุผล
สําเร็จเพียงใดเพื่อเปนขอมูล ยอนกลับแกผูมีหนาที่รับผิดชอบในการนําหลักสูตรไปใช การประเมิน
กระบวนการมีวัตถุประสงคสําคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อหาขอบกพรองในระหวางการนําหลักสูตร
ไปใช 2) เพื่อหาขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร 3) เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จริงในขณะที่ใชหลักสูตร
(4) การประเมินผลผลิต เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพื่อพิจารณาวาหลักสูตร
บรรลุ ผ ลหรื อ ไม ซึ่ ง อาจไม จํ า เป น ต อ งประเมิ น เมื่ อ นํ า หลั ก สู ต รไปใช จ นครบวงจร แต อ าจจะ
ประเมินในระหวางที่ดําเนินการใชหลักสูตรอยูก็ได วิธีการประเมินผลผลิตโดยทั่วไปอาจกระทํา
โดย 1) กําหนดจุดมุงหมายในรูปของนิยามเชิงปฏิบัติการ 2) กําหนดเกณฑการวัดใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมาย 3) เปรียบเทียบผลการวัดกับเกณฑ ซึ่งเกณฑที่กําหนดไดโดยใชหลักเหตุผลและใช
ขอมูลจากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัยเบื้องตน กระบวนการและผลผลิตประกอบ
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3.7 การกําหนดเกณฑหรือมาตรฐานในการประเมิน
การตัดสินคุณคาวาหลักสูตรจะดีหรือไมเพียงใด เหมาะสม สอดคลองกับสภาพการณมี
สาระเพียงพอ ครอบคลุม และมีความคุมคาหรือไมนั้น จําเปนตองมีเกณฑ เปรียบเทียบโดยเกณฑ
ของการประเมินหลักสูตรที่ดี มีดังนี้
3.7.1 มีการวางแผนและเตรียมการประเมินอยางมีระบบ กอนที่จะประเมินหลักสูตรควรมี
การวางแผนลวงหนาโดยกําหนดสาระที่ตองประเมินคําถามของการประเมิน ระยะเวลาที่ประเมิน
เครื่องมือที่ใชแบบประเมิน ผูทําการประเมิน การเก็บรวบรวมการ การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอ
ผลการประเมิน
3.7.2 หลักสูตรตองมีองคประกอบครบทั้ง 4 อยาง คือ
1) สวนที่เปนจุดมุงหมายและจุดเนนของหลักสูตร ที่สะทอนวัตถุประสงคของ
สถาบันอยางเดนชัด โดยคํานึงถึงการศึกษาแตละระดับ ตามระบบการจัดการศึกษา
2) สวนที่เปนเนื้อหารอง คือมีการจัดเนื้อหาวิชาที่ดี ยืดหยุน เปดโอกาสใหผูเรียน
เลือกตอบความสนใจ เหมาะสมกับเวลา มีความทันสมัย
3) สวนที่เปนวิธีสอน เปนการสอนที่หลากหลายตามความแตกตางของบุคคล
4) สวนที่เปนการประเมิน มีการประเมินอยางสม่ําเสมอจากหลาย ๆ ฝาย มีการ
พัฒนาดัชนีบงชี้มาตรฐานของการประเมินหลักสูตร
3.7.3 มีการกําหนดกรอบของการประเมินชัดเจน คือ ดานหลักเกณฑของหลักสูตร
ประกอบดวยการประเมินดานจุดมุงหมาย ดานโครงสรางหลักสูตร ดานการเลือกเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และดานการประเมินมาตรฐานหลั ก สูตร สํ า หรั บด านรู ปแบบของ
หลักสูตร ประกอบดวย รูปแบบเนื้อหารายวิชา วิชาเฉพาะ วิชาทั่วไป สหวิทยาการ โปรแกรมวิชา
รูปแบบการบริหารการจัดเต็มเวลาบางเวลาการเทียบโอน และอื่น ๆ
ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ผูวิจัยไมไดใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อเปน
แนวทางในการประเมินหลักสูตร แตไดใชแนวการประเมินหลักสูตรที่ผสมผสาน ซึ่งสอดคลอง
กับศิริชัย กาญจนวาสี (อางถึงในกัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 2545 : 13) ที่กลาววา ไมมีวิธีดีที่สุดเพียง
วิ ธี เ ดี ย วในการประเมิ น เนื่ อ งจากทุ ก สถานการณ ข องการประเมิ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นและมี
ลักษณะเฉพาะแตกตางกัน ไมวาจะเปนคุณ ลักษณะ เงื่อนไข ทรั พยากร ขอจํากัด กลุมบุคคลที่
เกี่ยวของ คานิยมและการเมือง และการประเมินหลักสูตรในยุคปฏิรูปการศึกษานี้ ควรใชรูปแบบ
ผสมผสาน เมื่อทําการประเมินแลว สามารถใหสารสนเทศที่ตอบคําถามถึงการบรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร การบรรลุมาตรฐานของหลักสูตร และตอบสนองความตองการตัดสินใจของฝาย
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ตางๆ ทั้งระดับผูบริหารหลักสูตร ผูตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากภายในและภายนอกองคกร
วิชาชีพ และสังคม (ศิริชัย กาญจนาวาสี 2546 อางถึงในสุรางค ณรงคศักดิ์สกุล 2547 : 17-18 )

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ชัชวาล สุคนมาน (2522 : 99) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา
โรงเรียนสืบสวน เพื่อศึกษาวาผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรสืบสวนคดีอาญาโรงเรียนสืบสวนไปแลว
มีโอกาสนําวิชาตางๆ ที่ไดศึกษาไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการไดมากนอยเพียงใด
และศึกษาวาวิชาตางๆ ที่มีอยูในหลักสูตรควรมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือไมและจะปรับปรุง
แกไขการจัดการเรียนการสอนอยางไร และเพื่อหาความแตกตางในทางความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํา
วิชาตาง ๆ ในหลักสูตรไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูสําเร็จการศึกษา ระหวาง
ผูสําเร็จการศึกษาในแตละรุน และผูสําเร็จการศึกษาที่เปนขาราชการตํารวจกับผูสําเร็จการศึกษาที่
เปนขาราชการจากหนวยงานอื่นๆ โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูในหมวดวิชาการสืบสวนคดีอาญา หมวดวิชาการ
ตํารวจหมวดวิชาทั่วไปและหมวดวิชาการฝกในหลักสูตร ไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ไดใน
ระดับปานกลาง
2. การเปรียบเทียบการนําความรูในหมวดวิชาตางๆ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
ระหวางผูสําเร็จการศึกษาที่เปนขาราชการตํารวจและที่เปนขาราชการจากหนวยอื่นๆ ปรากฏวาไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. การเปรียบเทียบการนําความรูในหมวดวิชาตางๆ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่
ระหวางผูสําเร็จการศึกษารุนที่ 44 รุนที่ 45 และรุนที่ 46 ปรากฏวาไมมีความแตกตางอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ
4. ผูสําเร็จการศึกษามีความเห็นวาควรจะไดมีการปรับปรุงครูอาจารย โดยคัดเลือกครู
อาจารยที่มีความรู ความสามารถ และมีศิลปะในการถายทอดความรูใหแกผูเขารับการอบรมเปน
อยางดี
5. ผูสําเร็จการศึกษามีความเห็นวาควรจะไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดย
การขยายชวงเวลาของการอบรมใหมากยิ่งขึ้นกวาที่เปนอยู
เมธี ป ย ะคุ ณ (2528:92)
ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การติ ด ตามผลบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปการศึกษา 2525 เพื่อศึกษาสถานภาพดานการปฏิบัติงานของ
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บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของบั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ การปฏิ บั ติ ง านและการนํ า ความรู ไ ปใช เพื่ อ
เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของบัณฑิตที่ศึกษาในวิชาเอกตางกันในดานความรูความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ บุ ค ลิ ก ภาพ ทั ศ นคติ ต อ วิ ช าชี พ และมนุ ษ ยสั ม พั น ธ โดยใช แ บบสอบถาม
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร รอยละ 84.90 ปฏิบัติงานทางดานการสอนบัณฑิต
สวนใหญศึกษาวิชาตรงกับงานที่ปฏิบัติ และมีประสบการณในการทํางานตั้งแต 0-5 ป โดยคิดวาจะ
ยึดอาชีพทางการสอนเปดอาชีพตลอดไป ซึ่งบัณฑิตเหลานี้มีรายไดสูงกวาวุฒิ และคาใชจายใน
ระหวางที่ศึกษาไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินชีวิตโดยทั่วไป
2. บัณฑิตมีความพอใจมากตองานประจําที่ปฏิบัติอยู เนื้อหาวิชาของหลักสูตรในแขนงวิชา
ที่ศึกษา มีความเหมาะสม สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดดี และกลุมวิชาชีพเปนกลุมวิชาที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตมากที่สุด สําหรับปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต ไดแก การขาดขวัญและกําลังในการปฏิบัติงาน รองลงมาไดแก การไมพอใจ
ระบบการบริหารงาน
3. การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ 4 ดาน คือ ดาน
ความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ดานบุคลิกภาพ ดานทัศนคติตอวิชาชีพ และดานมนุษย
สัมพันธนั้น พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต (p < .05) อยู 2 ดาน คือ ดานความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่และดานมนุษยสัมพันธ โดยคุณลักษณะดานความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่นั้น บัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษา มีความคิดเห็นตามการประเมินตนเองของ
บัณฑิตแตกตางกับบัณฑิตวิชาเอกภาษาไทย และบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตรในเรื่องความรอบรู
ทั่ว ไป และบั ณ ฑิ ตวิ ชาเอกบริหารการศึกษามีความคิด เห็นตามการประเมิ นตนเองของบั ณ ฑิต
แตกตางกับบัณฑิตทุกวิชาเอก ในเรื่องความรูและเขาใจในงานบริหารการศึกษา นอกจากนี้บัณฑิต
วิชาเอกสังคมศึกษา มีความคิดเห็นตามการประเมินตนเองของบัณฑิตแตกตางกับบัณฑิตวิชาเอก
ภาษาไทย ในเรื่องความรูในการใชอุปกรณการสอนไดอยางเหมาะสมดวย สวนคุณลักษณะดาน
มนุษยสัมพันธนั้น บัณฑิตวิชาเอกบริหารการศึกษา มีความคิดเห็นตามการประเมินตนเองของ
บัณฑิตแตกตางกับบัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตรในเรื่องความสามารถเปนผูนําที่ดี
สุริยะ อยูเย็น (2530 : 156) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสารวัตรโรงเรียน
สืบสวน กรมตํารวจ เพื่อศึ กษาวาผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลัก สูตรสารวัตรไปแลว มีโอกาสนํา
วิชาการตางๆ ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่มากหรือนอยเพียงใด เพื่อศึกษาหาความ
แตกต า งของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การนํ า วิ ช าการด า นต า งๆ ในหลั ก สู ต รไปใช ป ระโยชน ต อ
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การปฏิบัติงานในหนาที่ของผูสําเร็จการศึกษาระหวางผูที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม กับผูปฏิบัติหนาที่ไมเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
เพื่อศึกษาวาผูสําเร็จการศึกษาไปแลว มีความเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสารวัตร
อยางไร และเพื่อศึกษาวาวิชาตางๆ ที่มีอยูในหลักสูตรสารวัตรนั้น เห็นวาควรมีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงหรือไมอยางไร โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําวิชาที่มีอยูในหลักสารวัตรไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ไดมากหรืออยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณาแตละหมวดวิชาแลวพบวา ทั้งสองหมวดวิชา
คือ หมวดวิชาความรูเชิงทฤษฎี และหมวดวิชาความรูเชิงปฏิบัติการ ผูสําเร็จการศึกษานําไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ไดมากหรืออยูในระดับสูง
2. ผูสําเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
และผูสําเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่ที่ไมเกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
สามารถนําวิชาในหลักสูตรสารวัตรไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ไดแตกตางกันและ
เมื่อพิจารณาแตละหมวดวิชาแลว พบวาทั้งสองหมวดวิชา คือ หมวดวิชาความรูเชิงทฤษฎีและ
หมวดวิชาความรูเชิงปฏิบัติการ ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนไดแตกตางกัน
3. ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวา ควรให
จํานวนชั่วโมงการเรียนการสอนของแตละวิชาในหลักสูตรสารวัตรคงเดิมไว และควรปรับปรุงใน
ดานการจัดหองปฏิบัติการเพื่อการศึกษา การบริการของหองสมุด การจัดอาคารสถานที่พักผอน
ตลอดจนที่ตั้งของสถานที่ฝกอบรม
4. ควรปรับปรุงใหมีการเรียนการสอนในวิชาการบริหารงานบุคคล วิชาตํารวจกับชุมชน
สัมพันธวิชาการปฏิบัติงานในหนาที่สารวัตร วิชามนุษยสัมพันธ และวิชาการประชาสัมพันธของ
ตํารวจ ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น และควรปรับปรุงการเรียนการ
สอนในวิชาสถิติและการใชหองสมุด วิชาเศรษฐศาสตร และวิชาความสัมพันธระหวางประเทศให
จํากัดอยูในขอบเขตที่สามารถเขาใจไดในเวลาที่จํากัดของหลักสูตร
ศูนยวิจัยและพัฒนาระหวางชาติและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530 : 568) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การประเมินระบบการสอนทางไกล : ประโยชนตอการประกอบอาชีพของผูจบ
การศึกษา เพื่อประเมินระดับความสําเร็จของวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละโปรแกรมที่มีผูสําเร็จ
การศึกษา เพื่อประเมินประโยชนที่ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรตางๆ ไดรับตออาชีพของตนและ
เพื่อแสวงหาขอเสนอแนะในการปรับปรับหลักสูตรแตละโปรแกรมทั้งในดานตัวหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
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1. ขอมูลพื้นฐานของบัณฑิต สวนใหญบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาเปนผูที่มีงานทําทั้งสิ้น
และมีสถานที่ทํางานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศตามสัดสวนของประชากรในแตละภาค
ยกเวนบัณฑิตในแขนงวิชาการจัดการกอสรางที่ประมาณครึ่งหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล สวนใหญเห็นวาการศึกษาทางไกลทําใหผูสําเร็จ
มีความรูเทาๆ กับคนที่จบจากมหาวิทยาลัยธรรมดา การเรียนก็ยากพอๆ กัน ในดานสื่อ การสอนนั้น
สิ่งพิมพเปนสื่อหลักและบัณฑิตจะศึกษาเอกสารการสอนตามวิธีการที่กําหนดโดยศึกษาตามลําพัง
สื่อเสริมที่สําคัญคือ เทปตลับและรายการวิทยุโทรทัศนสวนการสอนเสริมนั้นมีประโยชนมาก และ
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามบอกวาจะเขารับการสอนเสริมตามความยากของเนื้อหาวิชา และความ
สะดวกในการเดินทาง
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาใน มสธ. พบวา บัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคิดวาตนไดรับประโยชนจากการศึกษาใน มสธ. ในอันที่จะนําไปปฏิบัติงาน
ในหนาที่คอนขางมาก แตยังนอยกวาที่คาดหวังอยูบาง ทั้งนี้ยกเวนในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรการปกครองทองที่ที่ผูสําเร็จการศึกษาที่คิดวาตนเองไดรับประโยชน
จริงจากการศึกษาเทาๆ และมากกวาที่คาดหวังไวตามลําดับ
4. ในดานความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาที่ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห
พบวา บัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น เมื่อสําเร็จการศึกษาเปน
อยางมาก และเห็นวาความรูที่บัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาไดรับนั้นมีประโยชนในการปฏิบัติงาน
เปนอยางมาก
5. การเปลี่ยนแปลงงานพิจารณาใน 2 ดาน คือ การเปลี่ยนตําแหนงหนาที่การงาน และ
การยายสถานที่ทํางาน พบวาบัณฑิตและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่
ความรับผิดชอบสูงขึ้นกวาตอนสมัครเรียน สวนการยายสถานที่ทํางานนั้นมีบางเล็กนอย โดยการ
ยายจากเมืองไปทํางานในชนบทโดยทํางานในสายงานเดิมแตตําแหนงหนาที่สูงขึ้น
เตือนใจ เกตุษา (2531 : 164) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรี
วิชาเอกวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เพื่อประเมินผลหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอกวัดผล
การศึกษาฉบับปรับปรุงโดยดูวาโครงสรางหลักสูตรทั้ง 3 หมวดวิชาคือ วิชาบังคับทั่วไป อาชีพและ
วิชาเอกที่จั ดขึ้น นั้นสามารถสนองตามวั ตถุ ประสงคที่ห ลักสูตรนั้นตองการหรือไม เพื่ อสํารวจ
รูปแบบการจัดประสบการณในการสอนที่ผูจัดใหกับผูเรียนและเพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรวิชาเอกวัดผลการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปได
ดังนี้
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1. วัตถุประสงคทั่วไปของหลักสูตรกําหนดไวชัดเจนดีสามารถนํามาปฏิบัติได
2. วิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
3. จํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวแตละหมวดวิชาในหลักสูตร กําหนดไวเหมาะสมดี
4. หลักสูตรควรจะมุงเนนใหบัณฑิตสามารถทํางานดานวัดผลการศึกษาไดทั้งระดับมัธยม
ศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับอนุบาลมากกวาที่จะมุงเนนแตเฉพาะระดับมัธยมศึกษา แตเพียง
ระดับเดียว ดังที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรฉบับปจจุบัน
5. ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ทะเบียน
ประวัติ และการวัดและประเมินผลวิชาชีพไวในหมวดวิชาเอก
6. ประสิทธิภาพในการสอนของอาจารยอยูในระดับดี
7. บัณฑิตวิชาเอกวัดผลการศึกษา และนักศึกษาฝกงานดานการวัดผลการศึกษามีคุณภาพ
ทั้งดานความรู ความสามารถ จรรยาบรรณในวิชาชีพ บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ อยูในระดับดี
มาก
อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ (2533 : 374) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมินผลหลักสูตรการ
บริ ห ารงานตํ า รวจชั้ น สู ง ของสถาบั น พั ฒ นาข า ราชการตํ า รวจ เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความคิ ด เห็ น ของ
นายตํารวจผูสําเร็จการศึกษาวาความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตรการบริหารงานตํารวจ
ชั้นสูงนั้นมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ควรปรับปรุงแกไขอยางไร คุณภาพของการจัดการสอน
แตละวิชาเปนอยางไร สามารถนําวิชาความรูในหลักสูตรไปใชประโยชนเพียงใด และเพื่อศึกษา
ถึงความแตกตางของความคิดเห็นของนายตํารวจผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารงานตํารวจ
ชั้นสูงตามลักษณะตัวแปรที่กําหนด ตอความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร คุณภาพของ
การจั ด การสอนแต ล ะวิ ช าในหลั ก สู ต ร ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการนํ า วิ ช าความรู ไ ปใช กั บ งาน
ในหนาที่และตอสภาพของกระบวนการจัดการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง โดย
ใชแบบสอบถามผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูงมีความคิดเห็นวาความเหมาะสม
ของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร คุณภาพการจัดการสอนแตละหัวขอวิชา ประโยชนที่ไดรับจากการนํา
วิชาความรูในหลักสูตรไปใชกับงาน และสภาพของกระบวนการจัดการฝกอบรม มีความเหมาะสม
อยูในระดับดี ( X = 3.1 – 4.0)
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง ซึ่งมีความหมายแตกตางกันตามตัว
แปรอิสระ มีความคิดเห็นตอความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร คุณภาพการจัดการสอนใน
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แตละหัวขอวิชา ประโยชนที่ไดรับจากการนําวิชาความรูในหลักสูตรไปใชกับงานและสภาพของ
กระบวนการจัดการฝกอบรม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูงไดใหคําแนะนําวา สถาบันฯ ควรเพิ่ม
วิชาเกี่ยวกับสถานการณของโลก ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ใหมากขึ้นพรอมเพิ่มวิชา
เกี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรม วิ ช าการบริ ห ารองค ก ารและการบริ ห ารงานบุ ค คลและวิ ช า
คอมพิวเตอร ควรลดชั่วโมงบรรยายวิชาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรและวิธีการทางคณิตศาสตรเพื่อ
การบริหารงาน
เอกสารตําราประกอบการเรียนโสตทัศนูปกรณ ตลอดจนบุคลากรไมเพียงพอตองปรับปรุง
แกไขการสอบ ควรจะใชวิธีการใหมๆ เชน การทํางานเปนหมูคณะในลักษณะทีม ไมควรสอนใน
ลักษณะวิชาการ และไมสมควรจัดสอบโดยใชระยะเวลาสอบเปนตัวแปร
พรประเสริฐ พันธสวัสดิ์ (2533 : 234) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อประเมินหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2523 โดยใช
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ดานบริษัท ประเมินวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยสวนรวมพบวา ความชัดเจนของ
วัตถุประสงคของแขนงวิชาบริหารการศึกษามีความชัดเจนมากถึงชัดเจนมากที่สุดหรือมีความ
เหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด
2. ความเหมาะสมในการนําไปใชในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด
ดานปจจัยเบื้องตน ประเมินโครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาชุดวิชา วัสดุการศึกษา เอกสาร
ตาง ๆ และศูนยบริการการศึกษา โดยสวนรวมพบวา
โครงสรางของหลักสูตรเหมาะสม
1. ความเหมาะสมของชุดวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร มีความเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด
2. ความเหมาะสมของชุดวิชาเฉพาะและชุดวิชาเลือกมีความเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมาก
ที่สุด
3. ความเหมาะสมของสัดสวนชุดวิชาในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของแขนงวิชาบริหาร
การศึกษามีความเหมาะสม
เนื้อหาชุดวิชา
1. ความสอดคลองของเนื้อหาชุดวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมปาน
กลางถึงเหมาะสมมากที่สุด
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2. ความทันสมัยของเนื้อหาชุดวิชาของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของแขนงวิชาบริหาร
การศึกษามีความเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมมาก
3. ความสอดคลองของเนื้อหาชุดวิชากับความตองการและความสนใจของผูเรียนมีความ
เหมาะสมมาก
4. ความสมดุลของเนื้อหาชุดวิชากับเวลาที่กําหนดใหเรียนมีความเหมาะสมมาก
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาชุดวิชาในชุดวิชาตางๆ ของแขนงวิชาบริหารการศึกษา มี
ความเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมมากที่สุด
วัสดุการศึกษา เอกสารตาง ๆ และศูนยบริการการศึกษา
1. ความเหมาะสมของสื่อสิ่งพิมพมีความเหมาะสมมาก
2. ความเหมาะสมของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สื่อเทปเสียงมีความเหมาะสม มาก
3. ประสิทธิภาพของการใชสื่อประสม มีความเหมาะสมมาก
4. การใหบริการของศูนยบริการการศึกษา มีความเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมมากที่สุด
5. การใหบริการปรึกษาและการแนะแนวของศูนยบริการการศึกษามีความเหมาะสมปานกลาง
6. การประชาสัมพันธและการบริการสนเทศของศูนยบริการการศึกษามีความเหมาะสม
ปานกลาง
ดานกระบวนการประเมินกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาและการ
บริหารหลักสูตร โดยสวนรวม พบวา
กระบวนการเรียนการสอน
1. ความสอดคลองของการจัดการเรี ยนการสอนกับวัตถุ ประสงคของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมมากที่สุด
2. ความสอดคลองระหวางรูปแบบการจัดประสบการณวิชาชีพบริหารการศึกษากับวัตถุ
ประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมมาก
3. ความเหมาะสมของกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเสริ มมี ค วามเหมาะสมปานกลางถึ ง
เหมาะสมมาก
การประเมินผลการศึกษา
1. การวัด และประเมิ น ผลการศึ ก ษามีม าตรฐานชั ด เจน มี ค วามเหมาะสมปานกลางถึ ง
เหมาะสมมากที่สุด
2. ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับการวัดและประเมินผลมีความ
เหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด
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3. การวัดและประเมิน ผลมุงสงเสริมความสามารถในเชิงการบริหารการศึกษามีความ
เหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด
การบริหารหลักสูตร
1. ความเหมาะสมระหวางปจจัยทางการบริหารและการดําเนินการมีความเหมาะสมมาก
2. ความเหมาะสมของการนําหลักสูตรไปใชมีความเหมาะสมมาก
3. ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณในการบริหารกับการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมมาก
4. การวางแผนในการบริหารของแขนงวิชาบริหารการศึกษามีความเหมาะสมปานกลางถึง
เหมาะสมมาก
5. การจัดการในการบริหารของแขนงวิชาบริหารการศึกษามีความเหมาะสมมาก
6. การประสานงานของแขนงวิชาบริหารการศึกษากับแขนงวิชาอื่นๆ มีความเหมาะสม มาก
7. การจัดทําระบบขอมูลของแขนงวิชาบริหารการศึกษา มีความเหมาะสมปานกลางถึง
เหมาะสมมาก
ดานผลผลิต ประเมินคุณภาพของบัณฑิตในดานพุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย โดย
สวนพบวา
ดานพุทธพิสัย
1. ความรูความสามารถในวิชาการดานการบริหารการศึกษา มีความเหมาะสมมากถึง
เหมาะสมมากที่สุด
2. ความรูความสามารถในการจัดการบริหารการศึกษาในระดับโรงเรียนมีความเหมาะสม
มากถึงเหมาะสมมากที่สุด
3. ความรูความสามารถในการวางแผนดานการบริหารการศึกษามีความเหมาะสมมาก
4. ความรูความสามารถในการเปนผูนําของสังคม มีความเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด
ดานจิตพิสัย
1. ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย มีความเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด
2. เจตคติที่ดีตอวิชาชีพทางบริหารการศึกษา มีความเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด
3. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความเหมาะสมมากถึงเหมาะสมมากที่สุด
4. คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพทางบริหารการศึกษา มีความเหมาะสมมากถึงเหมาะสม
มากที่สุด
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ดานทักษะพิสัย
1. ความสามารถในการดําเนินการและการจัดการองคกรหรือหนวยงานมีความเหมาะสม
มากถึงเหมาะสมมากที่สุด
2. ความสามารถในการปฏิบัติงานดานการบริหารการศึกษา มีความเหมาะสมมาก
3. ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตเพื่อพัฒนางานในหนาที่มีความเหมาะสมมาก
ถึงเหมาะสมมากที่สุด
4. ความสามารถในการปรับตัวใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความเหมาะสม
มากถึงเหมาะสมมากที่สุด
สุมาลี สังขศรี และผูอื่น (2535 : 396) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของนั ก ศึ ก ษาและผลที่ ไ ด รั บ จากหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบโดยระบบการศึ ก ษาทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อสํารวจขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป ความคิดเห็น ความ
คาดหวัง และปญหา อุปสรรคของนักศึกษาในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดย
ระบบการศึกษาทางไกล ตลอดจนประโยชนที่นักศึกษาไดรับ และการเปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน
หลัง จากสํา เร็จ การศึ ก ษาไปแล ว โดยใชแบบสอบถาม การสัม ภาษณเ พิ่ มเติ มและการวิ เ คราะห
เอกสารที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบสวนใหญเปนชาย (รอยละ 67) อายุระหวาง
23-29 ป (รอยละ 93) และรอยละ 78 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา
2. ปจจัยทั้ง 4 ดาน คือ ปจจัยสวนตัว ปจจัยเกี่ยวกับอาชีพการงาน ปจจัยเกี่ยวกับวิธีการเรียน
การสอน และปจจัยเกี่ยวกับสังคมสิ่งแวดลอมมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบของนักศึกษา
3. นักศึกษาสวนใหญ (รอยละ 80) มีความคาดหวังวาจะนําความรูที่ไดรับจากหลักสูตรนี้
ไปปรับปรุงอาชีพการงาน ไปชวยพัฒนาชุมชนและพัฒนาความรูของตนเอง
4. ปญหาที่พบในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ โดยระบบการศึกษาทางไกล
นั้น นักศึกษาประสบทั้งปญหาสวนตัว วิธีการเรียน สื่อและการวัดและประเมินผล
5. บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ไปแลวมีความคิดเห็นวาสามารถนําความรูไปใชประโยชนทั้งใน
ด า นส ว นตั ว ด า นอาชี พ การงานและด า นการพั ฒ นาสั ง คมสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ความ
คาดหวั ง ที่ ตั้ ง ไว ก อ นจะเข า ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต ส ว นใหญ ไ ม ไ ด นํ า วุ ฒิ ที่ ไ ด รั บ ไปปรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ
เปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน เพราะสวนใหญเงินเดือนสูงกวาระดับปริญญาตรีแลว แตวุฒิที่ไดรับ
ชวยสรางความมั่นใจและการยอมรับในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ควรปรับใหทันสมัย เนื้อหาไมซ้ําซอนและให
สามารถนําไปใชประโยชนกับชุมชนไดมากยิ่งขึ้น
2. การจัดการเรียนการสอน ควรใหมีการพบปะทางวิชาการระหวางอาจารยและนักศึกษา
บาง ควรใหนักศึกษาที่ยังไมไดปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบโดยตรงไดมีโอกาสฝกปฏิบัติงานใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ระบบการจัดการของมหาวิทยาลัย ควรประชาสัมพันธการเปดสอนหลักสูตร ใหมากขึ้น
ขอมูลขาวสารที่สงถึงนักศึกษาควรยึดหลักสะดวกและรวดเร็ว และ
4. การวิจัยที่ควรมีตอไป ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น เชน
ศึกษาวิธีการที่จะจูงใจใหมีผูเขาศึกษาหลักสูตรใหมากขึ้น ศึกษาความตองการของหนวยงานที่จะรับ
บุคลากรทางดานการศึกษานอกระบบ ศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรนี้ ศึกษา
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานอกระบบ
สุนีย ศีลพิพัฒนและผูอื่น (2539 : 232) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 ป และ 3 ปตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อประเมิน
องค ป ระกอบเบื้ อ งต น ของหลั ก สู ต ร สภาพความเหมาะสมในการใช ห ลั ก สู ต ร ประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพและความคุมทุนของหลักสูตรในการจัดการศึกษา โดยใชแบบสอบถามผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้
1. การประเมินองคประกอบเบื้องตนของหลักสูตร ประกอบดวยการประเมินดาน
วัตถุประสงคโครงสรางเนื้อหาวิชา และทรัพยากรในการดําเนินหลักสูตร
1.1 การประเมินดานวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ พบวา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรไดจัดการ
ศึกษาสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวในดานการผลิตบัณฑิต การบริหารทางวิชาการและบริการ
สอนวิชาพื้นฐานกลาวคือ ในปการศึกษา 2528-2535สามารถผลิตบัณฑิตไดทั้งสิ้น จํานวน 897 คน
โดยแบงเปนบัณฑิตหลักสูตร 3 ปตอเนื่อง จํานวน 411 คน บัณฑิตหลักสูตร 4 ป จํานวน 486 คน
นอกจากการผลิตบัณฑิตแลว ยังเปดสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเพื่อใหประชาชนผูสนใจสมัครเขา
เรียนเปนชุดวิชาได โดยในแตละปจะมีผูลงทะเบียนเรียนประมาณ 50 คนนอกจากนั้นยังใหบริการ
สอนวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกแกนักศึกษาสาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประมาณ
ปละ 15000 คน อีกดวย
1.2 การประเมินดานโครงสรางและเนื้อหาวิชา พบวา โครงสรางหลักสูตรมีเนื้อหาและ
จํ า นวนหน ว ยกิต เปน ไปตามประกาศทบวงมหาวิท ยาลัย เรื่อ งเกณฑม าตรฐานหลัก สูตรระดั บ
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ปริญญาตรี พ.ศ. 2532 สวนผลการประเมินดานเนื้อหา พบวาสวนใหญมีความเหมาะสมกับชวงเวลา
ที่ ผานมา สว นแนวโนม ในอนาคตควรจะตอ งเนน การศึก ษาภาษาต างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น และเนนการศึกษาเปนกลุมชุดวิชาเพื่อใหสามารถนําความรูไปประยุกตใช
ไดมากที่สุด
1.3 การพิจารณาดานทรัพยากรในการดําเนินงาน พบวา ยังขาดความคลองตัวเพราะสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร ยังตองใชทรัพยากรจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเปนอันมาก ทั้งในดาน
ผูทรงคุณวุฒิ และสถานที่ เพื่อใหบริการแกนักศึกษา ทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบ
2. การประเมินความเหมาะสมในการใชหลักสูตรพบวา ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ซึ่งเปนระบบที่ตองใชสื่อประสม แตจากการสอบถามบัณฑิตสวนใหญยังไมไดศึกษาสื่อตาง ๆ
รวมทั้งการเขารับการสอนเสริมดวยครบถวนทุกสื่อ ซึ่งอาจทําใหมีผลกระทบตอระดับผลสัมฤทธิ์
ทางดานการศึกษา และตองใชเวลาในการศึกษานานกวาระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร สาเหตุ
สําคัญที่ไมไดศึกษาสื่อเสริมตาง ๆ อยางเพียงพอ เพราะไมมีเวลาในการอานเอกสารการสอน รับฟง
รายการวิทยุกระจายเสียง ชมรายการวิทยุ โทรทัศน เนื่องจากติดธุระสวนตัวและตรงกับเวลาทํางาน
3. การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรไดประเมินในดานสัดสวนการสําเร็จการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร สถิติคาเฉลี่ยการลงทะเบียน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตพบวา
3.1 สัดสวนการสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตร ในชวงปการศึกษา โดยเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 9.5 และอัตราการออกกลางคันประมาณรอยละ 88.5
3.2 ความสัมฤทธิ์ผลทางดานการศึกษาจากการพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยของผูสําเร็จ
การศึกษาของบัณฑิตรุน 1-8 ปการศึกษา 2528-2535 ทั้ง 2 หลักสูตร มีคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ประมาณ 2.58 โดยมีขอสังเกตวาผูสําเร็จการศึกษารุนแรก ๆ ทั้งสองหลักสูตรจะมีคาระดับผลการ
เรียนสูงกวาผูสําเร็จการศึกษารุนหลัง ๆ
3.3 สถิติคาเฉลี่ยการลงทะเบียนเรียนแตละชุดวิชา จากการศึกษาพบวา ผูที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตร 3 ปตอเนื่อง ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาตาง ๆ เฉลี่ยประมาณ 1.14 ครั้งหลักสูตร 4 ป ประมาณ
1.20 ครั้ง สําหรับชุดวิชาที่ศึกษาดวยตนเองไดยาก เชน ชุดวิชาเศรษฐศาสตรวิเคราะห ชุดวิชาสถิติ
เศรษฐศาสตรและธรุกิจ เปนตน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน โดยเฉลี่ยประมาณ 1.50-1.72 ครั้ง
3.4 ในดานคุณภาพของบัณฑิตนั้น ผูบังคับบัญชาที่ไดตอบแบบสอบถามไดใหความเห็นวา
บั ณ ฑิ ต เศรษฐศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช มี ค วามรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดี มีความรับผิดชอบในการทํางาน ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงานและสําหรับจุด
ดอยของบัณฑิตยังอยูที่เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไป
จะตองมีการพิจารณา เรื่องการพัฒนาดานจุดดอยใหบัณฑิตมีบุคลิกภาพ และทัศนคติโดยทั่วไปดีขึ้น
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4. การประเมินประสิทธิภาพ ถาพิจารณาประสิทธิภาพในแงผลิตภาพของบัณฑิตและ
รอยละความสูญเปลาในการผลิตบัณฑิตแลว จะเห็นวา ผลิตภาพของบัณฑิตดังกลาวต่ํา และรอยละ
ของความสูงเหลาคอนขางสูง แตถาพิจารณาถึงคาใชจายแลวจะเห็นวามีประสิทธิภาพพอสมควร
เพราะเสียคาใชจายคอนขางต่ําทั้งในแงของนักศึกษา และมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังไมมีคาเสียโอกาส
ในการทํางานเพราะสามารถเรียนพรอมกับทํางานไปดวย
5. การประเมินความคุมทุน ในแงของความคุมทุนนั้น เทาที่ผานมาถือวาสูงกวาระดับความ
คุมทุน ทั้งในดานความคุมทุนของผูเรียนและความคุมทุนในการจัดการศึกษา เพราะผูเรียนประเมิน
วาสามารถหารายไดและสรางโอกาสในการแสวงหารายไดมากกวาตนทุนที่เสียไปในการศึกษา
และจุดคุมทุนเฉลี่ยของการจัดการศึกษาเทากับ 1176 คนตอป ในขณะที่นักศึกษาเศรษฐศาสตรเฉลี่ย
ประมาณปละ 1628 คนตอป ซึ่งสูงกวาจุดคุมทุน
จะเห็นไดวา การจัดการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรในระบบการศึกษาทางไกล มีความ
เหมาะสมสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาคน โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่มีงานทําอยูแลวทั้งในภาครัฐ
และเอกชนใหมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถทางดานเศรษฐศาสตร โดยเสียคาใชจายนอย
รัชนี พลเเสน และผูอื่น (2544 : 255) ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเอกสารหลักสูตรวิเคราะห
ความคิดเห็นของอาจารย อาจารยสอนเสริม นักศึกษา บัณฑิต และผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร และ
เพื่อวิเคราะหความสอดคลอง ความเหมาะสมของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ป และตอเนื่อง 3 ป
โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. การวิเคราะหเอกสารหลักสูตร พบวา ปรัชญา และวัตถุประสงคของสาขาวิชานิติศาสตร
มุงตอบสนองความตองการของสังคมและบุคคลทุกเพศทุกวัย วัตถุประสงคของหลักสูตรสอดคลอง
กับปรัชญาและวัตถุประสงคของสาขาวิชา โครงสรางหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย สวนหลักสูตรปริญญาตรี 3 ป ทบวงมหาวิทยาลัยไมไดมี
การกําหนดเกณฑมาตรฐานไวเปนการเฉพาะ
2. การวิเคราะหความคิดเห็น
2.1 อาจารย อาจารยมีความคิดเห็นวา
- ปรัชญาของสาขาวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงคของสาขาวิชาทุกขอ
- วัตถุประสงคของสาขาวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรทุกขอ
- วัตถุประสงคของชุดวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
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- ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร อยูในระดับดีถึงดีมาก ยกเวนบางชุดวิชาที่มี
ความคิดเห็น อยูในระดับยังไมดี
- การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดีเกือบทุกขอ
- แนวโนมของหลักสูตรนิติศาสตรในอนาคต ควรมีการเปดหลักสูตรเพิ่มขึ้นและ
ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน
2.2 อาจารยสอนเสริม อาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นวา
- วัตถุประสงคของชุดวิชาที่สอนสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
- ความเหมาะสมของการจัดการสอนเสริม อยูในระดับดีถึงดีมาก ยกเวนบางขอที่มี
ความคิดเห็นอยูในระดับยังไมดี
2.3 นักศึกษา นักศึกษามีความคิดเห็นวา การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดีเกือบทุกขอ
2.4 บัณฑิต บัณฑิตมีความคิดเห็นวา
- วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม อยูในระดับดีทุกขอ
- การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับดีเกือบทุกขอ
- การนําความรูไปประยุกตใช อยูในระดับดีทุกขอ
2.5 ผูบังคับบัญชาบัณฑิต ผูบังคับบัญชาบัณฑิตมีความคิดเห็นวา
- คุณสมบัติของบัณฑิตตามความคิดเห็น อยูในระดับดีทุกขอ
- คุณสมบัติของบัณฑิตตามความคาดหวังของหนวยงาน อยูในระดับดีถึงดีมาก
2.6 ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา
- ปรัชญาของหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับปรัชญาของหลักสูตรปจจุบัน
- วัตถุประสงคของหลักสูตร ควรมีการเพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
- คุณสมบัติของผูสมัครเรียน มีความเหมาะสมดีแลว
- แนวโนมของหลักสูตรนิติศาสตรในอนาคต ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป และ
ควรปฏิรูปสภาพนักศึกษาใหมีสถานะเดนชัดขึ้น (upgrade)
3. การวิเคราะหความสอดคลอง ความเหมาะสมของหลักสูตร
3.1 ความสอดคลองระหวางปรัชญาของสาขาวิชากับวัตถุประสงคของสาขาวิชา
อาจารยมีความคิดเห็นวา ปรัชญาของสาขาวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงคของสาขาวิชาทุก
ขอ และผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับปรัชญาของสาขาวิชาปจจุบัน
3.2 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของสาขาวิชากับวัตถุประสงคของหลักสูตร
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อาจารย มี ค วามคิ ด เห็ น ว า วั ต ถุ ป ระสงค ข องสาขาวิ ช าสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตรทุกขอ แตผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา ควรเพิ่มเติมวัตถุประสงคใหสมบูรณยิ่งขึ้น บัณฑิต
มีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับดีทุกขอ
3.3 ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร
อาจารยมี ค วามคิ ด เห็น วา โครงสรา งหลั ก สูตรมีความเหมาะสมอยูใ นระดับดี ถึงดีม าก
ยกเวนบางชุ ด วิชาที่ มีความคิ ด เห็ น อยูใ นระดับยั ง ไมดี ผูเ ชี่ ยวชาญมีความคิด เห็น ว าโครงสร า ง
หลักสูตรมีความเหมาะสมดีแลว
3.4 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับวัตถุประสงคของชุดวิชา
อาจารยและอาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรทุกขอสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของชุดวิชาทุกขอคือ ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 และ3
3.5 ความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
อาจารย อาจารยสอนเสริม นักศึกษา บัณฑิต มีความคิดเห็นอยูในระดับดีเกือบทุกขอ
3.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของหลักสูตรนิติศาสตรในอนาคต
อาจารยและผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา ควรมีการเปดสอนหลักสูตรเพิ่มขึ้น ควรปรับปรุง
หลักสูตรทุก 5 ป
สุภาวดี ธีรธรรมากร และสุณี ภูสีมวง (2544 : 124) ไดทําการวิจัยเรื่องการประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีการพิมพ (ตอเนื่อง 2 ป) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรปริญญาตรีวิชาเอก
เทคโนโลยีการพิมพ (ตอเนื่อง 2 ป) ในดานเนื้อหา และกระบวนการเรียนการสอนในดาน
การจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการวัดและประเมินผล และเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิต และผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานของบัณฑิตในดานความรูและการนําไปใชงาน
โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรดานเนื้อหา กลุมผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุมสวนใหญประเมิน
ความเหมาะสมดานเนื้อหาวา มีระดับความเหมาะสมในระดับมากทุกดาน สวนดานกระบวนการ
เรียนการสอน บัณฑิตสวนใหญประเมินวา ไมไดมีความเหมาะสมในระดับมากทุกดาน
2. ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงานของบัณฑิตในดาน
ความรูและการนําไปใชงานสอนพบวา ผลของการประเมินไมไดมีความเหมาะสมในระดับมากทุกดาน
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กล า ทองขาว และผู อื่ น (2545 : 171) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น โปรแกรม
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาทางไกล สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช การวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินโปรแกรมการจัดบัณฑิตศึกษาทางไกลสาขาวิชาศึกษาศาสตร เกี่ยวกับ 1)
ความพอเพียงและความเหมาะสมของปจจัยปอนเขาไดแก ปจจัยดานหลักสูตร นักศึกษา อาจารย
บัณฑิต เอกสารและสื่อ แหลงคนควา และคาใชจาย 2) ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัด
โปรแกรมการศึกษาในดานการคัดเลือกนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
การจัดประสบการณการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการศึกษา 3) ประเมินผลสําเร็จ
ของการจัดบัณฑิตศึกษาทางไกลในดานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร การนํา
ความรู ไ ปใช และความรู ค วามสามารถของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา 4) เพื่ อ วิ เ คราะห ค า ใช จ า ยของ
โปรแกรมบัณฑิตศึกษาและ 5) เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการจัดบัณฑิตศึกษาทางไกล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร การเก็บและรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ การสํารวจ
รายการ การวิเคราะหเอกสารและหลักฐานตางๆ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมิ น ความพอเพี ย งและความเหมาะสมของป จ จั ย ป อ นเข า ในการจั ด
บัณฑิตศึกษาทางไกล พบวา หลักสูตรยังมีความทันสมัย และมีประโยชนตอการนําไปใชปฏิบัติงาน
มาก แตมีขอเสนอใหมีการเพิ่มเติมเนื้อหาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น ดานคุณภาพ
ผูผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษามีคุณสมบัติทุกดานอยูในระดับมาก ดานอาจารยบัณฑิตมีความ
พรอ มใหคํ าปรึกษาทางวิ ชาการ อัตราสว นนัก ศึก ษาตออาจารยเหมาะสมมาก ยกเวน ที่ปรึก ษา
วิทยานิพนธ (1:10) ดานเอกสารและสื่อการศึกษาจากการประเมินของนักศึกษา อาจารยและผูสําเร็จ
การศึกษาเห็นตรงกันวามีคุณภาพมาก มีความครอบคลุมและสอดคลองกับหลักสูตร รูปแบบของ
สื่อเหมาะสม แผนกิจกรรมชัดเจน และเห็นวาสื่อการสอนประมวลสาระชุดวิชาสมควรปรับปรุงให
ทันสมัย ควรเพิ่มเนื้อหาสาระที่เปลี่ยนแปลงไปและนอกเหนือจากที่มีในประมวลสาระใหทันสมัย
อยู เ สมอ ด า นแหล ง ค น คว า นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ความเพี ย งพอและเหมาะสมระดั บ ปานกลาง
เชนเดียวกับผูสําเร็จการศึกษา ในขณะที่เจาหนาที่ฝายสนับสนุนประเมินวามีเอกสารประกอบ
หลั ก สู ต รและเอกสารให ค น คว า ไม เ พี ย งพอ ด า นค า ใช จ า ยที่ เ ป น ค า ตอบแทนวิ ท ยากรมี ค วาม
เหมาะสมทุก กิจ กรรม ค า ใช จ า ยที่มหาวิท ยาลัย จัดสรรเพื่อ สนับสนุน กิจ กรรมบัณ ฑิตศึก ษาใน
ภาพรวมสูงกวาใชจายจริงทุกป
2. ผลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการจั ด โปรแกรมการศึก ษา พบว า กลุ ม
ตั ว อย า งนั ก ศึ ก ษา ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา อาจารย บั ณ ฑิ ต และเจ า หน า ที่ ฝ า ยสนั บ สนุ น ประเมิ น
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาวามีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก คลายกับการประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการลงทะเบีย นเรี ย นชุด วิชาปกติ และชุด วิชาวิท ยานิพ นธ ไปทํ านองเดีย วกั บ การ
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ประเมินกระบวนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ซึ่งกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมก็ประเมินวาการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะกลุมนักศึกษาประเมินกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมมีคาเฉลี่ย
ของคะแนนสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมดานอื่นๆ แตมี
อาจารยบางสวนเสนอแนะใหลดเวลาการจัดใหเหลือ 2 วัน สําหรับกระบวนการจัดประสบการณ
การเรียนการสอนดานการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเขมชุดวิชากลุมตัวอยางนักศึกษา อาจารย
บัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษา และเจาหนาที่ฝายสนับสนุนประเมินประสิทธิภาพกระบวนการจัดอยูใน
ระดั บ มาก ยกเว น กิ จ กรรมการสั ม มนาเข ม ชุ ด วิ ช าประสบการณ วิ ช าชี พ มหาบั ณ ฑิ ต ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาเสนอแนะใหปรับปรุงดานวิธีการสัมมนาและระยะเวลาของการสัมมนา การสัมมนาเขม
วิทยานิพนธ กลุมตัวอยางนักศึกษาเสนอแนะใหปรับเวลาการสัมมนาคลายกับความเห็นของอาจารย
บัณฑิต แตตองการพบอาจารยที่ปรึกษามากขึ้น และผูสําเร็จการศึกษาเสนอแนะใหปรับวิธีการให
คําปรึกษา กลุมตัวอยางนักศึกษาเสนอแนะใหมีชองทางปฏิสัมพันธกับอาจารยใหมากขึ้น สวนกลุม
ตัวอยางเจาหนาที่ฝายสนับสนุนประเมินความสะดวกของกระบวนจัดประสบการณการเรียนการ
สอนดานการใหบริการ เพื่อประสานกิจกรรมกับวิทยากรวายังไมเหมาะสม สําหรับกระบวนการจัด
และประเมินผลการศึกษา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาประเมินประสิทธิภาพการดําเนินการอยูใน
ระดับมาก นักศึกษามีขอเสนอแนะใหมีการแจงผลสอบใหเร็วขึ้นและสามารถรับแจงผลสอบผาน
ทางเครือขาย Internet ไดดวย
3. ผลสําเร็จของการจัดการศึกษา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ผานมา 3 หลักสูตร (4 รุน)
จํานวน 426 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนที่รับเขาศึกษา พบวา เปนผูสําเร็จจากหลักสูตรและแขนง
วิชาหลักสูตรและการสอนมากที่สุด (รอยละ 46.2) แขนงวิชาบริหารการศึกษา (รอยละ 31.0) สวน
หลักสูตรแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีผูสําเร็จนอยที่สุด (รอยละ 22.8) ผูสําเร็จ
การศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางพึงพอใจตอหลักสูตรมากและไดนําความรูไปใชมาก เนื้อหาความรูที่
นําไปใชมากที่สุดของผูสําเร็จการศึกษาแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนคือ การพัฒนาการสอนและ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร แขนงวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา คื อ หลั ก และทฤษฎี ก ารบริ ห าร แขนงวิ ช า
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คือ การจัดระบบการเรียนการสอน ความรูความสามารถของ
ผูสําเร็จการศึกษาจากการประเมินของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานในภาพรวมพบวาอยูใน
ระดับมาก โดยผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ เห็นวา ผูสําเร็จ
การศึกษามีความสามารถมากที่สุดในดานการแสวงหาความรูความสามารถในการพัฒนาตนเอง
ความสามารถในการปฏิบั ติงาน มีความอุตสาหะและขยัน ขันแข็งในการปฏิ บัติงานและสนใจ
ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ สําหรับคุณลักษณะที่เปนจุดออนของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิตที่ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเห็นตรงกัน คือ การติดยึดในความคิดของตนเองหรือ
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มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป ขาดความสัมพันธ ขาดเพื่อนที่จะติดตอชวยเหลือรวมสรางพลัง
การทํางาน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานมีขอเสนอแนะวาควรสงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของ
มหาบั ณฑิตและเสริ มสร างมนุ ษยสัมพันธแกผูศึก ษาระดับบัณฑิ ตศึ กษาและควรรั กษาคุณภาพ
มาตรฐานของมหาบัณฑิตใหเหมือนปจจุบัน
4. ผลการวิเคราะหคาใชจายงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตรของมหาวิทยาลัย
เปรี ย บเที ย บระหว า งงบประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรไว เ พื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม
บัณฑิตศึกษากับการจายจริงพบวา มีการจัดสรรสูงกวาการจายจริงทุกปและทุกกิจกรรม ยกเวน
กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สําหรับคาใชจายที่เปนคาตอบแทนวิทยากรในการ
ดําเนินกิจกรรมบัณฑิตศึกษาพบวา สวนใหญมีความเหมาะสม สวนคาใชจายสวนตัวของนักศึกษา
ในการเขารวมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และคาใชจายการทําวิทยานิพนธพบวา มีความ
แตกตางกันอยางหลากหลาย
5. ขอเสนอแนะสําคัญจากการวิจัยครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยควรกําหนดเกณฑการปรับปรุง
สาระของหลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ตศึ ก ษาทุก 3-5 ป โดยให มี การปรั บ ปรุงชุ ด วิ ชา และสื่ อ การศึ ก ษาให
ทันสมัยอยูเสมอ การคัดเลือกและเกณฑคุณสมบัติของผูสมควรไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาที่ใชอยู
ในปจจุบัน เชน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ควรใชตอไป มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาคณาจารยใน
ระยะยาวเพื่อทดแทนอัตรากําลังที่เริ่มลดลง ควรพัฒนาและนําระบบใหคําปรึกษาทางไกลผาน
เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร ม าใช ควรปรั บ ปรุ ง เอกสารและสื่ อ การศึ ก ษาโดยเพิ่ ม เนื้ อ หาสาระที่
เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มเติมเนื้อหานอกเหนือจากที่มีในประมวลสาระชุดวิชาใหนักศึกษาใชอาน
ประกอบชุดวิชาแตละภาคการศึกษาที่เปดสอน ควรจัดหาเอกสารสื่อ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกประกอบการศึกษาตามหลักสูตรไวใหนักศึกษาไดคนควาตามแหลงศึกษาคนควา เชน ศูนย
วิทยพัฒนา หองสมุดและแหลงอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีขอตกลงรวมมือกันใหเพียงพอกระบวนการ
จั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี แ ล ว แต ค วรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
วิทยานิพนธ ควรใหอาจารยที่ปรึกษามีเวลาพบนักศึกษามากขึ้น ควรปรับปรุงกระบวนการตัดสินผล
และแจงผลสอบใหไดตามกําหนดเวลาโดยอาจกระจายอํานาจการตัดสินผลสอบระดับบัณฑิตศึกษา
ใหเสร็จสิ้นที่ระดับสาขาวิชา ควรปรับปรุงกิจกรรมการเรียนโดยเสริมการพัฒนาดานบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดวยกระบวนการทํางานเปนกลุมใหมากยิ่งขึ้น
ธีรยุทธ เสนีวงศ ณ อยุธยา และผูอื่น (2545 :104) ไดทําการวิจัยเรื่อง การติดตามบันฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร รุนที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2541 เพื่อ
1) ศึกษาสภาพการทํางานและการศึกษาตอของบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร 2) ศึกษาการนําความรู
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และประสบการณที่ไดรับจากสาขาวิชาศึกษาศาสตรไปใช 3) ศึกษาความคิดเหนของบัณฑิตที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศึกษาศาสตร 4) ศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอ
บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร และ 5) ศึกษาความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สภาพการทํางานและการศึกษาตอของบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร
ที่ทํางานของบัณฑิตสวนใหญอยูนอกเขตเทศบาล มีลักษณะเปนชุมชนเกษตร การเดินทาง
ไมสะดวก ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียนดี โรงเรียนไมมีโอกาสคัดเลือกนักเรียน นักเรียน
สวนใหญมีสุขภาพดี บรรยากาศในการทํางานของบัณฑิตมีการทํางานเปนทีม เพื่อนรวมงานมีความ
สมานฉันทตอกัน บัณฑิตสวนใหญมีภาระงานสูงกวาเกณฑมาตรฐาน งานที่ทําตรงกับวุฒิ และ
บัณฑิตมีความพึงพอใจในการทํางานในระดับมาก
ในดานการศึกษาตอ บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามกวาครึ่งหนึ่งไดรับการฝกอบรมและ/หรือ
ได รั บ การศึ ก ษาต อ บั ณ ฑิ ต ส ว นใหญ มี ค วามเห็ น ว า ความรู ค วามสามารถที่ ไ ด รั บ จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในดานความรูพื้นฐานเพื่อการศึกษาต อ ความสามารถในการ
แสวงหาความรู ความสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สาร ความสามารถในการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น
ตลอดจนความสามารถในการแกปญหา เพียงพอตอการศึกษาตอ บัณฑิตเปนที่ยอมรับของอาจารย
และนักศึกษารวมสถาบันที่บัณฑิตเขาศึกษาตอ
2. ความรูและประสบการณของบัณฑิตที่ไดรับจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร
บัณฑิตไดรับความรูความสามารถและทักษะจากการเขาศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรอยู
ในระดับมากทั้ง 12 เรื่อง คือ 1) แนวคิดและวิธีการเกี่ยวกับศึกษาศาสตร 2) การอานเชิงวิเคราะห
3) การนําเสนอความคิดโดยการเขียนและการพูด 4) การฟงเพื่อจัดประเด็น 5) การประยุกตสิ่งที่
เรียนไปใชกับการปฏิบัติงาน 6) การวางแผนและการจัดระบบการสอนและการบริหารจัดการ7) การ
มีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 8) การศึกษาคนควา วิจัย เพื่อแกปญหาและพัฒนาวิชาชีพ 9) การใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา 10) การวัดและประเมินผล 11) การพัฒนาวิชาชีพ และ 12) การพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ชุดวิชาในหลั กสูตรศึกษาศาสตรที่บัณฑิตคิดวามีประโยชน จํานวนมาก ครอบคลุมทุก
หมวดวิชา โดยชุดวิชาที่มีผูตอบวามีประโยชนจํานวนมาก ไดแก ชุดที่มีการฝกปฏิบัติ บัณฑิตทุกคน
ที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษานําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใชในการพัฒนางานและพัฒนาคน
3. ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาศึกษาศาสตร
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วิธีการเรียน บัณฑิตสวนใหญไมไดวางแผนการเรียน ยึดความสะดวกและความพรอมของ
ตนเองเปนหลัก มีวิธีการเรียนโดยการอานแผนการสอน ทําแบบประเมินผลตนเอง และใชเทปเสียง
ประกอบการเรียน
การสอนเสริม บัณฑิตสวนใหญไมเคยเขารับการสอนเสริม สวนบัณฑิตที่เขารับการสอน
เสริมมีความคิดเห็นวามีประโยชนและตองการใหจัดสอนเสริมชุดวิชามากกวา 2 ครั้ง ในแตละ
ภาคเรียน
การสอบไล บัณฑิตสวนใหญเตรียมตัวสอบโดยการอานทบทวนบันทึกสาระสําคัญและ
ศึกษาแผนการสอนประจําหนวยและแผนการสอนประจําตอน
การอบรมเขมประสบการณวิชาชีพ บัณฑิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาไดรับประโยชนมาก
ทําใหเ กิ ด ความภู มิ ใ จในวิ ช าชี พ ได ฝก ทัก ษะวิช าชีพ และมี ปฏิสั มพั น ธ กับ คณาจารย แ ละเพื่อ น
นักศึกษาดวยกัน
การปฏิสัมพันธกับคณาจารยและเพื่อน บัณฑิตมีความเห็นวามีนอยหรือแทบจะไมมีการจัด
หลักสูตร บัณฑิตใหความเห็นวาเนื้อหามาก ไมทันสมัย ยังขาดการฝกฝนทักษะบางอยาง แตก็
สามารถนําไปใชประโยชนในการทํางานและศึกษาตอได
การได รั บ การยอมรั บ บั ณ ฑิ ตมี ค วามเห็ น ว า ผูจ บจากสาขาวิช าศึ ก ษาศาสตรไ ด รั บ การ
ยอมรับทั้งจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา และเมื่อไปศึกษาตอก็ไดรับการ
ยอมรับจากคณาจารยและเพื่อนนักศึกษารวมสถาบัน
4. การพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอคุณภาพบัณฑิต
ในภาพรวมผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอคุณภาพบัณฑิตอยูในระดับมากทุกดาน คือ
1) ดานความรูความสามารถทั่วไป 2) ดานการสอน 3) ดานการบริหารและการสนับสนุนวิชาการ
และ 4) ดานการพัฒนาตนและชุมชน และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาตอ
คุณภาพของบัณฑิตกอนจบการศึกษากับหลังจบการศึกษาทั้ง 4 ดาน พบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงทุกดาน
ในด า นคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ตามความคิ ด เห็ น ของผู บั ง คั บ บั ญ ชา พบว า นั ก ศึ ก ษามี
คุณลักษณะ 10 ประการอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อกําหนดใหผูบังคับบัญชาระบุคุณลักษณะที่
พึงประสงคของบัณฑิต 5 ประการ พบวาผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
มากที่สุดไดแก ดานความรับผิดชอบในการทํางาน รองลงมาไดแก ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
การมีวิสัยทัศนกวางไกล ความซื่อสัตยสุจริตและความเสียสละเพื่อนสวนรวมตามลําดับ และมี
ขอเสนอแนะใหพัฒนาบัณฑิตโดยเนนทักษะและเจตคติดานความเปนครู ดานพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เรียนรูนวัตกรรมการสอนสมัยใหม และควรประเมินผลและติดตามบัณฑิตทุก 2 ป
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5. ความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานที่มีตอบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร
ในภาพรวมเพื่อนรวมงานเห็นวา บัณฑิตมีคุณลักษณะในดานความรูความสามารถในการ
สอน ดานทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน และดานการพัฒนาตนอยูในระดับมากทุกดาน
เมื่อพิจารณาคุณลักษณะเชิงจริยธรรมของบัณฑิตตามความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานในภาพรวม
พบวาอยูในระดับมาก จริยธรรมที่บัณฑิตมีมากที่สุดไดแก ดานความซื่อสัตย รองลงมาไดแก ดาน
ความตั้ ง ใจในการทํ า งาน และความรั บผิ ด ชอบตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค 5
ประการที่เพื่อนรวมงานตองการใหบัณฑิตมีมากที่สุดไดแก ดานความรับผิดชอบ ในการทํางาน
รองลงมาไดแก ดานความขยันหมั่นเพียร ความเสียสละเพื่อสวนรวม ความคิดสรางสรรค และ
ความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขตามลําดับ โดยเพื่อนรวมงานมีขอเสนอแนะในการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต คือ ควรพัฒนาทักษะและเจตคติดานบุคลิกภาพ ทักษะในวิชาชีพครู
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทํางานและความเปนครู
ป ย ะศิ ริ เรื อ งศรี มั่ น และผู อื่ น (2545:79) ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ ง การติ ด ตามบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตรที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2541 เพื่อ
ติดตามผลการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตลอดจนความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับบัณฑิต โดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สถานภาพปจจุบันของบัณฑิต
ขอมูลพื้นฐาน สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 33 ป ประกอบอาชีพลูกจางเอกชน มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 17741 บาท ทํางานอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สถานภาพการศึกษา บัณฑิตสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามากอน
และสามารถศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรต่ํากวา 2.50
สถานภาพการทํางาน สวนใหญยังคงทํางานในตําแหนงหนาที่เดิมโดยมีรายไดเทากับวุฒิ
2. การนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
ในสวนของความรูพื้นฐานทั่วไป บัณฑิตสวนใหญมีความรูความเขาใจในระบบเศรษฐกิจ
มากที่ สุ ด รองลงมาได แ ก ความสามารถในการปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สภาวการณ ป จ จุ บั น ความรู
ความสามารถในการติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ โดยใชภาษาไทย และความรูความเขาใจใน
ระบบการปกครองประเทศ ส ว นความรู ค วามเขา ใจในคุณ คา ของศิ ลปวั ฒ นธรรมไทย ความรู
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ความสามารถในการเขียนรายงานรูปแบบตางๆ และความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารใน
สถานการณตางๆ โดยใชภาษาอังกฤษบัณฑิตมีความเขาใจในระดับปานกลาง
ในสวนของทักษะในการปฏิบัติงาน บัณฑิตสวนใหญมีทักษะมากในสวนของการใชเหตุผล
การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น ความสามารถแกปญหา
ในการทํางาน และความกระตือรืนรนในการศึกษาคนควาและติดตามความรูใหมที่เกี่ยวของกับอาชีพ
และการดํารงชีวิต
3. ความคิดเห็นของบัณฑิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
บัณฑิตสวนใหญไดรับความรูจากเอกสารการสอนมากที่สุด จากเทปเสียงประกอบชุดวิชา
รายการวิทยุโทรทัศน และการสอนเสริมระดับปานกลาง สวนรายการวิทยุกระจายเสียงไดรับความรู
นอย บัณฑิตสวนใหญใชสื่อเอกสารการสอนมากที่สุด รองลงมาไดแก การทําแบบประเมินผลกอน
และหลังเรียน และสรุปสาระสําคัญในแบบฝกปฏิบัติควบคูไปกับการศึกษาเอกสารการสอน สวน
การทํ ากิ จกรรมแบบฝ กปฏิ บั ติ ควบคู ไปกั บการศึ กษาเอกสารการสอนและการทํ ากิ จกรรมที่ ได รั บ
มอบหมายในคูมือฝกปฏิบัติทําในระดับปานกลาง
บัณฑิตสวนใหญไมไดใชสื่อประเภทรายการวิทยุโทรทัศนและรายการวิทยุกระจายเสียง
สวนใหญจะใชเทปเสียงประกอบชุดวิชาในบางชุดเปนบางครั้ง และเขารับการสอนเสริมในบางชุด
วิชาเปนบางครั้งและใชสื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันที่นอกเหนือจากเอกสารการสอนในระดับ
นอยที่สุด
บัณฑิตสวนใหญไมมีปญหาระหวางการศึกษา ในสวนที่มีปญหา สวนใหญเปนปญหาใน
เรื่องการศึกษาเอกสารการสอน การศึกษาสื่ออื่น การเตรียมตัวสอบ ภาวะครอบครัว หนาที่การงาน
ภาวะเศรษฐกิจในระดับปานกลาง สวนปญหาการไดรับเอกสารการลงทะเบียนเรียน การไดรับ
เอกสารการสอน การไดรับผลสอบ การไดรับขอมูลขาวสารตางๆ การติดตอกับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช และภาวะสังคมมีปญหานอย บัณฑิตเสนอใหปรับปรุงหลักสูตรและเอกสาร
การสอนใหชัดเจนทันเหตุการณ และระบุวาการเขารับการสอนเสริมจะทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนไดมากขึ้น
4. ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของกับบัณฑิต
ผูเกี่ยวของกับบัณฑิตสวนใหญประเมินความรูความสามารถทั่วไปของบัณฑิตในระดับสูง
ทุ ก เรื่ อ ง ไม ว า จะเป น ความรู ค วามสามารถในการติ ด ต อ สื่ อ สารโดยใช ภ าษาไทย ความรู
ความสามารถในการเขียนรายงานรูปแบบตางๆ ความรูความเขาใจในระบบเศรษฐกิจ ความรูความ
เขาใจในระบบการปกครองประเทศ ความรูความเขาใจในคุณคาของศิลปและวัฒนธรรมไทย และ
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ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาวะการณปจจุบัน จะมีก็แตความรูความสามารถในการ
ติดตอสื่อสารในสถานการณตางๆ โดยใชภาษาอังกฤษที่อยูในระดับปานกลาง
ส ว นทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านก็ ป ระเมิ น ในระดั บ สู ง ทุ ก เรื่ อ งเช น กั น ไม ว า จะเป น
ความสามารถในการใชเหตุผล การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่น ความสามารถในการแกปญหาในการทํางาน และความกระตือรือรนในการศึกษา
คนควาและติดตามความรูใหมที่เกี่ยวของกับอาชีพและการดํารงชีวิต
ผูเกี่ยวของกับบัณฑิตสวนใหญมีความคิดเห็นวาบัณฑิตมีคุณสมบัติในเรื่องความซื่อสัตย
ความมีจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความออนนอมถอมตน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การแกปญหาดวยตนเอง การปรับตัว ความรับผิดชอบในหนาที่ ความขยันหมั่นเพียร
ความอดทนในการทํ างาน การตรงต อ เวลา การถ า ยทอดความรูใ ห กั บผูอื่น ความเสีย สละเพื่ อ
สวนรวม ความเอื้อเฟอเผื่อแผ และการใฝหาความรูและการพัฒนาตนเองในระดับมากทุกรายการ
ขอเสนอแนะ
1. ความรูพื้นฐานทั่วไป
สาขาวิชาควรจัดหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและดําเนินการเพื่อใหนักศึกษาไดมี
ความรู ค วามสามารถด า นการใช ภ าษาอั ง กฤษโดยมี เ นื้ อ หาวิ ช าเที ย บเท า จํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดโดยเร็ว
สําหรับชุดวิชาในสวนของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ควรกําหนดใหมีการออกขอสอบแบบ
อัตนัยบางบางชุดวิชาเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝนการคิด/วิเคราะหและฝกทักษะการเขียนให
มากขึ้น
2. สื่อการเรียนการสอน
สาขาวิชาควรใหความสําคัญกับการผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอนใหทันสมัยเปนอันดับ
แรกมหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการอยางชัดเจนใหสาขาวิชายึดถือปฏิบัติเพื่อใหสามารถผลิต/
ปรับปรุงเอกสารการสอนใหแลวเสร็จตามกําหนดอยางมีคุณภาพทั้งรูปแบบและเนื้อหา
3. การสอนเสริม
สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการจัดการสอนเสริมใหมีประสิทธิภาพ
จัดทําเอกสารโสตทัศนหรือสื่อการสอนที่เหมาะสม และประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบแตเนิ่น ๆ
เพื่อใหสามารถเตรียมตัวมาเขารับการสอนเสริมได ทั้งนี้เพื่อชวยเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาและ
ชวยลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส
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สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร
เพื่อใหนักศึกษาสามารถรับทราบขอมูลและติดตอสื่อสารกับสาขาวิชาและหนวยงานที่เกี่ยวของได
อยางสะดวกและรวดเร็ว
ไพบูรณ คะเชนทรพรรค และผูอื่น (2545 : 121) ไดทําการวิจัยเรื่องการติดตามบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตรเพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งในดานการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ เพื่อติดตามบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรในเรื่องการใชประโยชนของความรูและประสบการณที่ไดรับจากการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานของบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใชแบบสอบถามผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกือบทั้งหมดคือรอยละ
94.3 มีงานทําแลว โดยสวนใหญมีอาชีพเปนลูกจางในบริษัทเอกชน รองลงมาไดแกรับราชการ
ธุรกิจสวนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรับจาง ตามลําดับ สวนใหญมีรายไดเทาเดิมเหมือนรายได
ระหว า งการศึ ก ษา โดยเงิ น เดื อ นที่ ไ ด รั บ ส ว นใหญ จ ะสู ง กว า วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ดานตําแหนงหนาที่การงานของบัณฑิตยังคงปฏิบัติงานในสายงานที่ทําอยูเดิม
2. บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรประเมินตนเองวามีความรูความสามารถทั่วไประดับปาน
กลางในประเด็นเรื่องการติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ โดยใชภาษาอังกฤษ การเขียนรายงาน
รูปแบบตาง ๆ ความรูความเขาใจในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครองประเทศ ความรู
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับตนเอง สิ่งแวดลอมและความกาวหนา และการพัฒนาสังคมและ
ประเทศในขณะที่บัณฑิตประเมินตนเองวามีความรูความสามารถทั่วไประดับมากในประเด็นเรื่อง
การติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ โดยใชภาษาไทย ความรูความเขาใจในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย การปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาทีมงาน
สําหรับทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิต บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรประเมินตนเองวามีทักษะ
การปฏิบัติงานระดับมากในประเด็นตอไปนี้ การใชเหตุผล การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
การทํางานรวมกับผูอื่น การแกปญหาในการทํางาน ความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาและ
ติดตามความรูใหม ที่เกี่ยวของกับอาชีพและการดํารงชีวิต ความคิดริเริ่มสรางสรรค การสื่อสารดวย
การฟง พูด อาน และเขียน การเขาใจบทบาทการทํางานในฐานะผูนําหรือผูตาม การทํางานภายใต
ภาวะจํากัดหรือกดดัน และความอดทนตอการทํางาน
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3. บั ณ ฑิตนําความรูทั ก ษะและประสบการณที่ไ ดรับจากการศึก ษาจากมหาวิท ยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันมากที่สุด รองลงมาคือการนําไป
ประยุกตใชงานดานอื่นที่ตองใชความรูทางนิเทศศาสตร การนําไปใชปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตร
โดยตรง และการทํางานพิเศษนอกเหนือจากงานประจํา ตามลําดับ
4. บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตรไดรับความรูจากเอกสารการสอน การฝกปฏิบัติเสริม
ทักษะชุดวิชา และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชุดวิชาประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตรในระดับ
มากที่สุด
โอภาวดี เข็ ม ทอง และผู อื่ น (2545:16)
ได ทํ า การวิ จั ย เรื่ อ งการติ ด ตามบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน
ของบั ณ ฑิ ต ในด า นการดํ า รงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ การใช ป ระโยชน จ ากความรู แ ละ
ประสบการณที่ไดรับจากการเรียนการสอน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา
ส ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ราช ตลอดจนความคิ ด เห็ น ของ
ผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานของบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
การศึกษาแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนการศึกษาสภาพชีวิตของบัณฑิตทั้งในดานการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ผลการศึกษาพบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนมากเปนชาย อายุเฉลี่ย
38 ป วุฒิการศึกษากอนเขาศึกษาจบระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ประกอบอาชีพรับราชการ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 9001 – 12000 บาท สถานที่ทํางานอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตรเปนตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร และระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมเกิน 2.69
การเปลี่ยนแปลงอาชีพของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา ดานรายไดสวนมากเทาเดิมและมี
เพิ่มขึ้นรอยละ 20.4 เงินเดือนที่ไดรับสูงกวาวุฒิ ตําแหนงที่รับผิดชอบเหมือนเดิมแตมีไดรับตําแหนง
สูงขึ้นรอยละ 20.4 งานในความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลงอาชีพเหมือนเดิม การใชประโยชน
ของความรูและประสบการณที่ไดรับจาการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากบอกวาไดใชอยูใน
ระดับปานกลาง ที่ไดใชมากที่สุดคือ ความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
โดยใชภาษาไทย และที่นอยที่สุดไดแกความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
โดยใชภาษาอังกฤษ ทักษะความรูในการปฏิบัติงานที่ไดรับจากการศึกษาสวนมากตอบวาอยูใน
ระดับมาก โดยความรูความสามารถในการใชเหตุผลเปนทักษะที่ไดรับมากที่สุด และที่นอยที่สุดคือ
ความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาและติดตามความรูใหมที่เกี่ยวของกับอาชีพและการดํารงชีพ
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สําหรับสื่อการสอนประเภทตางๆ มีผลตอการไดรับความรูของผูตอบแบบสอบถามอยูใน
ระดับนอย ยกเวนเอกสารการสอนเทานั้นที่ใหความรูอยูในระดับมากที่สุด สําหรับสื่อที่ใหความรู
นอยที่สุดคือ รายการวิทยุกระจายเสียง ในเรื่องของปญหาที่บัณฑิตพบระหวางการศึกษา สวนมาก
เกินกวารอยละ 50 ขึ้นไปบอกวาไมมีปญหา ผูที่บอกวามีปญหาอยูบางในระดับปานกลาง โดย
ปญหาที่พบคือ ปญหาเกี่ยวกับการศึกษาสื่ออื่น ภาวะครอบครัว หนาที่การงาน ภาวะเศรษฐกิจ และ
ภาวะทางสังคม
ตอนที่ 2 เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานของบัณฑิต
ผูตอบแบบสอบถามบอกวา บัณฑิตสวนมากมีความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารโดยใช
ภาษาไทยมากที่สุด รองลงมาไดแกความสามารถในการปรับตัว ใหเ ขากับสภาวการณป จจุ บัน
สํ า หรั บ ความรู ค วามสามารถที่ บั ณ ฑิ ต มี น อ ยที่ สุ ด คื อ ความรู ค วามสามารถในการสื่ อ สารด ว ย
ภาษาอังกฤษ สวนทักษะในการปฏิบัติงานของบัณฑิตในดานตางๆ ตั้งแตการใชเหตุผล การยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น และความสามารถในการทํางานกับผูอื่น อยูในระดับใกลเคียงกันทั้ง
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานของบัณฑิต เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความรูความสามารถ
ทั่วไปของบัณฑิตทักษะในการปฏิบิตงานของบัณฑิตอยูในระดับสูงทุกดาน ทั้งความคิดเห็นของ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานของบัณฑิต ยกเวนความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษซึ่งอยูในระดับนอย สําหรับความเหมาะสมของบัณฑิตกับงานที่ทํา ทั้งผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงานเห็นวาอยูในเกณฑดี
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ของบัณ ฑิต ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานของ
บัณฑิตมีดังนี้ บัณฑิตไดเสนอแนะในเรื่อง รูปแบบการเรียนการสอนควรใหมีการฝกปฏิบัติมากขึ้น
โดยการเพิ่มวันและเวลาการอบรมเขมเสริมประสบการณวิชาชีพ ดานกิจกรรมนักศึกษาควรให
นักศึกษาและบัณฑิตมีการรวมกลุมเพื่อพบปะสังสรรคอยางสม่ําเสมอ มหาวิทยาลัยควรสงเอกสาร
ประชาสัมพันธใหแกบัณฑิตอยางตอเนื่อง โดยเนนการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส สําหรับการสมัครเขา
ศึกษาตอควรลดเงื่อนไขการเขาศึกษาตอและสามารถใหศึกษาไดมากกวา 2 ปริญญาในเวลาเดียวกัน
ควรเปดสอนทุกชุดวิชาในทุกภาคการศึกษา ความเห็นของผูบังคับบัญชา มีความเห็นวาคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่ตองการมากที่สุดคือ การมีความรูและเชี่ยวชาญในสาขาที่เรียนมาและสามารถนําไป
ปฏิบัติงานไดจริง คุณลักษณะเฉพาะตัวของบัณฑิตสงเสริมการเกษตรคือ การมีความรับผิดชอบและ
มีระเบียบวินัย นอกจากนั้นเห็นวาการสอนของมหาวิทยาลัยควรเนนทักษะดานภาษาอังกฤษ การใช
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการใหมีการฝกปฏิบัติ สวนความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานเกี่ยวกับ
คุณลักษณะเฉพาะตัวของบัณฑิตสงเสริมการเกษตรไดแก การมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมที่เสริมสรางการทํางานเปนทีมใหแกบัณฑิต
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ควรจั ดใหมี การพบปะสังสรรคเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ สวนในด าน
การสอนควรเนนการฝกปฏิบัติและการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควรสรุปเนื้อหาใหสั้นกระทัดรัด
สามารถศึ ก ษาค น คว า เพิ่ ม เติ ม ได ง า ยและสะดวกขึ้ น สํ า หรั บ บุ ค ลิ ก ภาพของบั ณ ฑิ ต ส ง เสริ ม
การเกษตรและสหกรณควรจะกลาแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธมากกวาที่เปนอยู
การศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะคือ 1) บัณฑิตสวนมากศึกษาในหลักสูตร 2 ป มากกวา 4 ป
หลักสูตรของสาขาวิชาเนนในหลักสูตร 2 ปมากกวา และเปนผูมีงานทํามากกวา ควรขยายหลักสูตร
ในหลักสูตร 4 ป เพื่อเปดโอกาสการศึกษามากขึ้นและควรปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความ
ตองการของสังคม 2) บัณฑิตมีความรูความสามารถในการสื่อสารในสถานการณตางๆ โดยใช
ภาษาอังกฤษระดับนอยมหาวิทยาลัยควรจะพิจารณาปรับปรุงการเรียนการสอนดานภาษาอังกฤษให
มากขึ้นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาจจะกําหนดเปนวิชาบังคับ 3) สื่อการสอนประเภท
อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย รายการวิทยุโทรทัศน รายการวิทยุกระจายเสียง และสื่ออื่นๆ
บัณฑิตไดรับความรูหรือใชสื่อดังกลาวนอยมาก โดยไดรับความรูมากที่สุดเฉพาะเอกสารการสอน
เทานั้น นอกจากนี้ความรูจากเทปเสียงประกอบชุดวิชาและการสอนเสริม ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดใหมี
เพียงบางชุดวิชา บัณฑิตไดรับความรูในสวนนี้นอย สมควรมีการปรับเพิ่มหรือลด สื่อการสอน
ประเภทตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหเหมาะสม โดยใหมีการศึกษาวิจัยเฉพาะเกี่ยวกับการใชประโยชน
จากสื่อการสอนของบัณฑิตและความเหมาะสมในการจัดทําสื่อการสอนตางๆ ของมหาวิทยาลัย
4) บัณฑิตสวนมากไมปญหาในการศึกษาแตก็มีจํานวนหนึ่งที่เปนปญหามหาวิทยาลัยไมควรละเลย
เชน การศึกษาจากสื่ออื่น และ 5) ขอเสนอแนะของบัณฑิต เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาของ
บัณฑิตหลายประการมหาวิทยาลัยควรจะตองนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยตอไป
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และผูอื่น (2547:145) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินความสอดคลองระหวางสภาพสังคมกับ
วัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร 2) ประเมินคุณภาพของชุดวิชาในดานสื่อหลักและสื่อ
เสริม 3) ประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 4) ประเมิน
คุณภาพของมหาบัณฑิตในดานการนําความรูไปใชและความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา โดยใช
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
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1. วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพของสังคมในดานความรูความ
เขาใจที่ลึกซึ้งในวิชา การใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาชีพ และการสรางองคความรู การเปน
ผูนําทางดานวิชาการ ประเด็นที่ไมสอดคลอง คือ เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และใน
ฐานะความเปนมนุษย สวนในดานโครงสรางของหลักสูตร พบวา มีความสอดคลองในการจัด
เนื้อหาสาระในหมวดวิชาแกน และวิชาเฉพาะในสวนของมโนมติหลัก สวนประเด็นที่ไมสอดคลอง
คือ ในเรื่องเกี่ยวกับความซ้ําซอนของเนื้อหา ความไมทันสมัยของเนื้อหา ขาดกระบวนการแสวงหา
ความรูของศาสตรและการประยุกตเนื้อหาความรูไปใช ในสวนของหมวดวิชาเลือกไมสามารถจัด
วิชาเลือกใหสนองความตองการของผูเรียนที่หลากหลายได และวิชาเลือกควรเสริมเติมเต็มเนื้อหา
สาระในหมวดวิชาแกนและวิชาเฉพาะ
2. คุณภาพของชุดวิชาในดานสื่อหลักและสื่อเสริมที่อยูในรูปของประมวลสาระชุดวิชาแนว
การศึกษา และแผนกิจกรรมการศึกษา มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด 4 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 22712
สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิตศาสตร 22712 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา 22724
คณิตศาสตรประยุกต และ 22726 สกลทรรศนศึกษา นอกนั้นมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุดหรือ
มากเฉพาะสวนที่เปนประมวลสาระ แนวการศึกษา หรือแผนกิจกรรมการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
เกณฑ
3. สภาพการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน ในดานผูสอน แผน
กิจกรรมการศึกษา แหลงการเรียนรู การจัดสัมมนาชุดวิชา การสัมมนาเขมวิทยานิพนธ การจัด
สัมมนาประสบการณวิชาชีพมหาบัณฑิต และการวัดและประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับเกณฑ
4. คุ ณ ภาพของมหาบั ณ ฑิ ต ในด า นการนํ า ความรู ไ ปใช และความพึ ง พอใจของ
ผูบังคับบัญชา โดยภาพรวม ผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นวามหาบัณฑิตนําความรูไปใชในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับเกณฑ สวนในความคิดเห็นของมหาบัณฑิตไดนําความรูไปใชในการพัฒนา
วิธีสอน จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การวิจัยในชั้น
เรี ย น และความรู ใ นชุด วิ ช าต าง ๆ ที่ม หาบั ณ ฑิต นํ า ไปใชป ระโยชน ม ากคื อ ชุด วิ ชาการพั ฒ นา
หลักสูตรและวิทยวิธีการสอน การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และวิทยานิพนธ
สําหรับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอมหาบัณฑิต โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คือ
ความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน สวนดานความรูทางวิชาครู และดานวิชาชีพครู ผูบังคับบัญชามีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับเกณฑ

บทที่ 2.doc

บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. กรอบแนวทางการประเมินหลักสูตร
2. การกําหนดประชากร/กลุมตัวอยาง/กลุมผูใหขอมูล
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล

1. กรอบแนวทางการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัตถุประสงคการ
ประเมิน
1. เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของ
หลักสูตร

2. เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของการ
จัดการเรียนการสอน

บทที่ 3.doc

ตัวแปร/ประเด็นที่ศึกษา
- ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
- ความเหมาะสมของ
โครงสรางหลักสูตร
- ความสอดคลองของ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตรและ
วัตถุประสงคชุดวิชา
- แนวโนมของหลักสูตร
ในอนาคต
ความเหมาะสมของการ
จัดการเรียนการสอนใน
ดาน

แหลงขอมูล

การเก็บขอมูล

- ผูทรงคุณวุฒิ
- แบบสัมภาษณ
- อาจารยสอนเสริม - แบบสอบถาม
- ผูสําเร็จการศึกษา
- ผูทรงคุณวุฒิ
- แบบสัมภาษณ
- อาจารย
- อาจารยสอนเสริม
แบบสอบถาม

- ผูทรงคุณวุฒิ
- อาจารย

- แบบสัมภาษณ
- แบบสอบถาม

การวิเคราะหขอ มูล
- วิเคราะหเนื้อหา
X

S.D.
- วิเคราะหเนื้อหา

X,

S.D.

วิเคราะหเนื้อหา

49

วัตถุประสงคการ
ประเมิน

ตัวแปร/ประเด็นที่ศึกษา
- เอกสาร/สื่อประกอบ
- การจัดกิจกรรมการ
สอนเสริม

- การวัดและประเมินผล
การศึกษา
- การบริหารจัดการ
หลักสูตร
- การติดตอประสาน
งานกับมหาวิทยาลัย
- ประโยชนที่ไดรับจาก
หนวยงานหรือกิจกรรม
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย
- ปญหาและขอเสนอแนะ
ในการจัดการเรียนการ
สอน
- ขอเสนอแนะอื่นๆ

3. เพื่อประเมิน
คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษา

คุณภาพของผูสําเร็จ
การศึกษาในดาน
- การศึกษาตอ
- ความกาวหนาในการ
ทํางาน
- การยอมรับของ
ผูบังคับบัญชาและเพือ่ น
รวมงาน

แหลงขอมูล

การเก็บขอมูล

- นักศึกษา
- ผูสําเร็จการศึกษา
- อาจารย
- อาจารยสอนเสริม
- นักศึกษา
- ผูสําเร็จการศึกษา
- อาจารย
- นักศึกษา
- ผูสําเร็จการศึกษา
- อาจารย
-

นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา
นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา

การวิเคราะหขอ มูล

X,

S.D.

แบบสอบถาม

- นักศึกษา
- ผูสาํ เร็จการศึกษา
วิเคราะหเนื้อหา
- นักศึกษา
- ผูสําเร็จการศึกษา
- อาจารยสอนเสริม

- ผูสําเร็จการศึกษา
- นักศึกษา
- ผูสําเร็จการศึกษา
- นักศึกษา
- ผูสาํ เร็จการศึกษา

แบบสอบถาม

X

,S.D.
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วัตถุประสงคการ
ประเมิน

ตัวแปร/ประเด็นที่ศึกษา
- การนําความรูและ
ประสบการณ ไป
ประยุกตใช

แหลงขอมูล

การเก็บขอมูล

- ผูสําเร็จการศึกษา - แบบสอบถาม

การวิเคราะหขอ มูล
- X ,S.D.

2. การกําหนดประชากร/กลุมตัวอยางประชากร
2.1 ประชากรเก็บรวบรวมขอมูลจากอาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งหมดจํานวน 34 คน
2.2 กลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางดังนี้
2.2.1 ผูทรงคุณวุฒิ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง เลือกจากอธิบดีกรมที่ดิน จํานวน 1
คน ซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรม
ที่ดินในการเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
2.2.2 อาจารยสอนเสริม ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงายจากอาจารยสอนเสริมภายนอก
ที่สอนเสริมในชุดวิชาที่เปดสอน ภาคการศึกษา 2 ปการศึกษา 2545 หลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน ไดกลุมตัวอยางอาจารยสอนเสริมทั้งสิ้น 30 คน
2.2.3 นักศึกษา คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางจากนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ตั้งแตปการศึกษา 2526 ถึงปการศึกษา 2545 จํานวน 29,235
คน โดยเปดตารางสูตรทาโรยามาเน และกําหนดระดับความมีนัยสําคัญเทากับ .05 ไดกลุมตัวอยาง
นักศึกษา จํานวน 100 คน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาจํานวนนอยไปจึงเก็บขอมูลจากนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปน 200 คน
วิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางประชากรนั้นผูวิจัยใชกลุมตัวอยางจากนักศึกษาทีก่ าํ ลัง
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 571 คน มากําหนดหมายเลขที่ 1 ถึง 571 และ
ทําการสุมในอัตรา 1 : 3 โดยวิธีจับฉลากที่อยูไดกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน
2.2.4 ผูสําเร็จการศึกษา ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง เลือกจากผูสําเร็จการศึกษาป
การศึกษา 2540 ถึงปการศึกษา 2544 จํานวน 224 คน
จากวิ ธี ก ารกํ า หนดประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งดั ง กล า ว สามารถสรุ ป จํ า นวน
ประชากรและกลุมตัวอยางไดดังนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
- ผูทรงคุณวุฒิ
- อาจารยประจําสาขาวิชา
- อาจารยสอนเสริม
- นักศึกษา
- ผูสําเร็จการศึกษา
รวม

จํานวน (คน)
1
34
30
200
224
489

3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังกลาว ดังนี้
3.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2 สรางเครื่องมือใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถาม
จํานวน 4 ฉบับ และแบบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ รวมเปน 5 ฉบับ ดังนี้
3.2.1 แบบสัมภาษณสําหรับผูทรงคุณวุฒิ
3.2.2 แบบสอบถามสําหรับอาจารย
3.2.3 แบบสอบถามสําหรับอาจารยสอนเสริม
3.2.4 แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา
3.2.5 แบบสอบถามสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
3.3 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดาน
กฎหมาย และดานการวัด และประเมิ น ผล จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ
เครื่องมือ
3.4 ปรับปรุงคําถามและแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
3.5 จัดทําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ
อนึ่ง แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแตละฉบับมีลักษณะ ดังนี้
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ตอนที่
1
2
3

1
2
3
4
5
1
2
3

1
2
3
1
2
3

รายการ
แบบสัมภาษณสําหรับผูทรงคุณวุฒิ มี 3 ตอน
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโนมของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
ในอนาคต
แบบสอบถามสําหรับอาจารย มี 5 ตอน
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโนมของหลักสูตรในอนาคต
แบบสอบถามสําหรับอาจารยสอนเสริม มี 3 ตอน
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงค
ของหลักสูตรและวัตถุประสงคชุดวิชา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสอนเสริม

ลักษณะขอคําถาม

- แบบมีโครงสราง

- เติมคําและเลือกตอบ
มาตรประมาณคา 4 คา
- ปลายเปด
- เติมคําและเลือกตอบ
- เลือกตอบและปลายเปด
- มาตรประมาณคา 4 คา
และปลายเปด

แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา มี 3 ตอน
ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
- เติมคําและเลือกตอบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
- มาตรประมาณคา 4 คา
ของหลักสูตรและวัตถุประสงคชุดวิชา
และปลายเปด
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- เลือกตอบและปลายเปด
แบบสอบถามสําหรับผูสําเร็จการศึกษา มี 5 ตอน
ขอมูลเกี่ยวกับตอบแบบสอบถาม
สถานภาพดานการศึกษา และการปฏิบัติงานของบัณฑิต
เติมคําและเลือกตอบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
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ตอนที่

4

5

รายการ
ลักษณะขอคําถาม
3.1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณ
มาตรประมาณคา 4 คา
จากการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
และปลายเปด
การที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ไปประยุกตใช
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
- เลือกตอบและปลายเปด

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ซึ่งมีผลการเก็บรวบรวม
ขอมูลสรุปไดดังนี้
ประชากร/กลุม
ตัวอยาง
ประชากร

เครื่องมือ

วิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล

จํานวน
ประชากร/กลุม
การสงกลับ
ตัวอยาง
ประชากร
จํานวน รอยละ

หมายเหตุ

ประชากร
อาจารย

กลุมตัวอยาง
ประชากร
- อาจารย
สอนเสริม
- นักศึกษา
- ผูสําเร็จ
การศึกษา
- ผูทรงคุณวุฒิ

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ
รวม

ผูวิจัยจากแบบ
สอบถามและเก็บ
คืนดวยตนเอง

สงแบบสอบ
ถามและรับคืน
ทางไปรษณีย
ผูวิจัยสัมภาษณ
ดวยตนเอง

34

20

58.82

หลังจากแจกและสง
แบบสอบถามไปแลว
1 เดือน และไมไดรับ
คําตอบผูวิจัยไดแจก
และสงแบบ
93.33 สอบถามไปอีก 2ครั้ง
เพื่อใหไดรับ
98.5 ขอมูลมากที่สุด
67.85

30

28

200
224

197
152

1

1

100

492

398

80.89
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5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดําเนินการดังนี้
5.1 ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ
และนําเสนอในรูปตาราง
5.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอในรูปความเรียง
ทั้งนี้ ขอคําถามแตละขอ ใชมาตรประมาณคา (Rating Scale) 4 คา โดยผูวิจัยไดแปลคาใน
แตละขอคําถามดังนี้
4 หมายถึง
ความคิดเห็นระดับดีมาก
มีคาเทากับ 3.51 – 4.00
3 หมายถึง
ความคิดเห็นระดับดี
มีคาเทากับ 2.51 – 3.50
2 หมายถึง
ความคิดเห็นระดับพอใช
มีคาเทากับ 1.51 – 2.50
1 หมายถึง
ความคิดเห็นระดับไมดีตองแกไข มีคาเทากับ 1.00 – 1.50

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอ มูล
การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน ( 2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
โดยวิธีแจกแจงความถี่ จํานวนคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
นําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง ดังนี้

1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ คือ นายบัญญัติ จันทรเสนะ อธิบดีกรมที่ดิน เพศชาย อายุ 58 ป วุฒิการศึกษา
สูงสุดปริญญาโทดานรัฐประศาสนศาสตร (นิดา) มีประสบการณที่เกีย่ วของกับกฎหมายที่ดินและ
ทรัพยสิน คือ ในระหวางดํารงตําหนงปลัดอําเภอ นายอําเภอ ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด
ผูวาราชการจังหวัด และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตองมีอํานาจหนาที่ในการวินจิ ฉัยและ
บังคับใชกฎหมายที่ดิน และทรัพยสิน
1.2 อาจารย
ตารางที่ 1 จํานวนและคารอยละของอาจารยเกี่ยวกับเพศ
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

15
5
20

75.0
25.0
100

เพศ
- ชาย
- หญิง

จากตารางที่ 1 พบวา อาจารยสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 75.0
รองลงมาเปนหญิง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25.0
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ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของอาจารยเกี่ยวกับอายุ
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

4
10
6
20

20.0
50.0
30.0
100

อายุ
- 31 – 40 ป
- 41 – 50 ป
- 51 – 60 ป

จากตารางที่ 2 พบวา อาจารยสวนใหญ มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 50.0 รองลงมามีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.0
ตารางที่ 3 จํานวนและคารอยละของอาจารยเกี่ยวกับวุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

17
2
1
20

85.0
10.0
5.0
100

วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท
- เนติบัณฑิต
- ปริญญาเอก

จากตารางที่ 3 พบวา อาจารยสวนใหญ มีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท จํานวน
17 คน คิดเปนรอยละ 85.0 รองลง ระดับเนติบัณฑิต จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.0
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ตารางที่ 4 จํานวนและคารอยละของอาจารยเกี่ยวกับประสบการณในการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
รายการ
ประสบการณในการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
- 2 ป
- 3 ป
- 5 ป
- 8 ป
- 9 ป
- 11 ป
- 12 ป
- 15 ป
- 16 ป
- 17 ป
- 20 ป
รวม

จํานวน

รอยละ

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
5
16

6.25
6.25
6.25
12.50
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
6.25
31.22
100

จากตารางที่ 4 พบวา อาจารยสวนใหญ มีประสบการณในการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน 20 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 31.22 รองลงมา
มีประสบการณ 8 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 12.50

บทที่ 4.ขอมูลทั่วไปdoc.doc

58

ตารางที่ 5 จํานวนและคารอยละของอาจารยเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบนอกจากการสอน
รายการ
งานที่รับผิดชอบนอกจากการสอน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
- งานบริหารภายในสาขาวิชา
- งานบริหารภายในมหาวิทยาลัย
- งานบริหารทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
รวม

จํานวน

รอยละ

11
7
12

36.7
23.3
40.0

30

100

จากตารางที่ 5 พบวา อาจารยสวนใหญ รับผิดชอบงานที่นอกจากการสอน คือ งานบริหาร
ทางวิชาการ ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา งาน
บริหารภายในสาขาวิชา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.7
ตารางที่ 6 จํานวนและคารอยละของอาจารยเกี่ยวกับประสบการณในดานอื่นที่นอกจากการสอน
และงานที่รับผิดชอบ
รายการ
นอกจากการสอนและงานที่รบั ผิดชอบแลวยังมี
ประสบการณในดาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
- การพัฒนา/ประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร
- ทํางานวิจยั
- เปนวิทยากรทีเ่ กี่ยวกับสาขาวิชาที่สอน
- ดูงานและศึกษาตอใน/ตางประเทศ
รวม

จํานวน

รอยละ

14
18
19
8
59

23.7
30.5
32.2
13.6
100

จากตารางที่ 6 พบวา อาจารยสวนใหญ มีประสบการณในดานอืน่ ที่นอกจากการสอนและ
งาน ที่รับผิดชอบ คือ เปนวิทยากรที่เกีย่ วกับสาขาวิชาทีส่ อน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 32.2
รองลงมา ทํางานวิจยั จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 30.5
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ตารางที่ 7 จํานวนและคารอยละของอาจารยเกี่ยวกับการเขารับการอบรม/ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
รายการ
การเขารับการอบรม/ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพยสิน
- เคย
- ไมเคย
รวม

จํานวน

รอยละ

6
14
20

30.0
80.0
100

จากตารางที่ 7 พบวา อาจารยสวนใหญ ไมเคยเขารับการอบรม/ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 80.0 รองลงมา เคยเขารับการอบรม/ประชุมสัมมนาเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ นิ และทรัพยสิน จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.0
ตารางที่ 8 จํานวนและคารอยละของอาจารยเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเปดสอนหลักสูตร
รายการ
การเปดสอนหลักสูตรนี้ทําใหมีภาระงานมากและเหน็ดเหนื่อย
เกินกวาปกติหรือไม
- มากที่สุด
- มาก
- นอย
- นอยที่สุด
รวม

จํานวน

รอยละ

3
9
8
20

15.0
45.0
40.0
100

จากตารางที่ 8 พบวา อาจารยสวนใหญ มีความคิดเห็นวา การเปดสอนหลักสูตรนี้ทําใหมี
ภาระงานมากและเหน็ดเหนือ่ ยเกินกวาปกติ ในระดับนอย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45.0
รองลงมา อยูในระดับนอยทีส่ ุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 40.0
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ตารางที่ 9 จํานวนและคารอยละของอาจารยเกี่ยวกับความคิดเห็นในการเปดสอนหลักสูตรนี้ตอไป
รายการ
ความคิดเห็นในการเปดสอนหลักสูตรนี้ตอไป
- ควรเปดตอไป โดยยังไมมีอะไรตองแกไข
- ควรเปดตอไป โดยมีการปรับปรุง
- ควรยกเลิกการเปดสอน
รวม

จํานวน

รอยละ

6
13
1
20

30.0
65.0
5.0
100

จากตารางที่ 9 พบวา อาจารยสวนใหญ มีความคิดเห็นวา ควรเปดสอนหลักสูตรนี้ตอ ไป
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมา มีความคิดเห็นวาควรเปดตอไป โดยยังไมมีอะไรตอง
แกไข จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30.0
1.3 อาจารยสอนเสริม
ตารางที่ 10 จํานวนและคารอยละของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับเพศ
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

27
1
28

96.4
3.6
100

เพศ
- ชาย
- หญิง

จากตารางที่ 10 พบวา อาจารยสอนเสริมสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 96.4 รองลงมาเปนหญิง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.6
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ตารางที่ 11 จํานวนและคารอยละของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับอายุ
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

1
6
14
7
28

3.6
21.4
50.0
25.0
100

อายุ
-

21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
50 ปขึ้นไป

จากตารางที่ 11 พบวา อาจารยสอนเสริมสวนใหญ มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 14 คน
คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมามีอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 25.0

ตารางที่ 12 จํานวนและคารอยละของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุด
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

5
20
1
2
28

17.9
71.4
3.6
7.1
100

วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- เนติบัณฑิต
- ปริญญาเอก

จากตารางที่ 12 พบวา อาจารยสอนเสริมสวนใหญ มีวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 71.4 รองลงมา ระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.9
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ตารางที่ 13 จํานวนและคารอยละของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับประสบการณในการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
รายการ
ประสบการณในการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน
- 1 ป
- 3 ป
- 6 ป
- 8 ป
- 10 ป
- 20 ป
รวม

จํานวน

รอยละ

1
2
3
2
1
1
10

10.0
20.0
30.0
20.0
10.0
10.0
100

จากตารางที่ 13 พบวา อาจารยสอนเสริมสวนใหญ มีประสบการณในการสอนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน 6 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมามี
ประสบการณในการสอน 3 ป และ 8 ป จํานวนเทาๆกันคือ 2 คน คิดเปนรอยละเทาๆ กันคือ 20.0
ตารางที่ 14 จํานวนและคารอยละของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการผลิตชุดวิชา
ของ มสธ.
รอยละ
รายการ
จํานวน
การมีสวนรวมในการผลิตชุดวิชาของ มสธ.
3
- มี
11.1
24
- ไมมี
88.9
รวม

27

100

จากตารางที่ 14 พบวา อาจารยสอนเสริมสวนใหญ ไมมสี วนรวมในการผลิตชุดวิชาของ
มสธ. จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 88.9 รองลงมา มีสวนรวมในการผลิตชุดวิชาของ มสธ. จํานวน
3 คน คิดเปนรอยละ 11.1
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ตารางที่ 15 จํานวนและคารอยละของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

10
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
28

35.7
21.4
7.1
7.1
7.1
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
100

ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
- ผูพิพากษา
- อัยการจังหวัดประจํากรม
- เลขานุการศาล
- ขาราชการบํานาญ
- อาจารย
- ตุลาการศาลปกครอง
- อัยการอาวุโส
- รองอัยการ
- ผูชวยอัยการ
- ผูชวยผูพพิ ากษา
- ชํานาญการ

จากตารางที่ 15 พบวา อาจารยสอนเสริมสวนใหญ ดํารงตําแหนงปจจุบันเปนผูพิพากษา
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 35.7 รองลงมา ดํารงตําแหนงปจจุบันเปนอัยการจังหวัดประจํากรม
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 21.4
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ตารางที่ 16 จํานวนและคารอยละของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับระยะเวลาการดํารงตําแหนงหนาที่
ปจจุบัน
รายการ
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงหนาที่ปจจุบัน
- 1 ป
- 2 ป
- 3 ป
- 4 ป
- 5 ป
- 6 ป
- 8 ป
- 10 ป
- 11 ป
- 18 ป
- 22 ป
รวม

จํานวน

รอยละ

5
5
4
1
2
1
2
1
1
1
1
24

20.8
20.8
16.6
4.2
8.3
4.2
8.3
4.2
4.2
4.2
4.2
100

จากตารางที่ 16 พบวา อาจารยสอนเสริมสวนใหญ มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงหนาที่
ปจจุบัน 1-2 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมา มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงหนาที่
ปจจุบัน 3 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 16.6
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1.4 นักศึกษา
ตารางที่ 17 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับเพศ
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

37
160
197

18.4
81.6
100

เพศ
- ชาย
- หญิง

จากตารางที่ 17 พบวา นักศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ
81.6 รองลงมาเปนชาย จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.4
ตารางที่ 18 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับอายุ
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

72
76
38
10
196

36.7
38.8
19.4
5.1
100

อายุ
-

20 – 29 ป
30 – 39 ป
40 – 49 ป
50 ปขึ้นไป

จากตารางที่ 18 พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 76 คน คิดเปน
รอยละ 38.8 รองลงมามีอายุระหวาง 20-29 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36.7
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ตารางที่ 19 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับปการศึกษาที่เขาศึกษา
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

2
1
1
4
5
16
29
16
34
41
43
1
193

1.0
0.5
0.5
2.1
2.6
8.3
15.0
8.3
17.6
21.3
22.3
0.5
100

ปการศึกษาที่เขาศึกษา
- ปการศึกษา 2528
- ปการศึกษา 2534
- ปการศึกษา 2537
- ปการศึกษา 2538
- ปการศึกษา 2539
- ปการศึกษา 2540
- ปการศึกษา 2541
- ปการศึกษา 2542
- ปการศึกษา 2543
- ปการศึกษา 2544
- ปการศึกษา 2545
- ปการศึกษา 2546

จากตารางที่ 19 พบวา นักศึกษาสวนใหญ เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ปการศึกษา 2545 จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 22.3 รองลงมา
เขาศึกษาปการศึกษา 2544 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 21.3
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ตารางที่ 20 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานกอนเขาศึกษา
รายการ
ความรูพื้นฐานกอนเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
- ม. 3 หรือเทียบเทา
- ม. 6 หรือเทียบเทา
- ปวส.
- ปวท.
- อนุปริญญา
- ปริญญาตรี
รวม

จํานวน

รอยละ

9
52
71
9
56
197

4.6
26.4
36.0
4.6
28.4
100

จากตารางที่ 20 พบวา นักศึกษาสวนใหญ มีความรูพื้นฐานกอนเขาศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ระดับ ปวส. จํานวน 71 คน คิดเห็นรอยละ
36.0 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 28.4
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ตารางที่ 21 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลสําคัญทีเ่ ลือกศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
รายการ
- มีความสนใจในหลักสูตร
- ตองการเพิ่มพูนความรู
- ตองการนําความรูไปใชใน
การทํางาน
- ตองการเปลีย่ นไปทํางาน
อื่นเมื่อสําเร็จการศึกษา
- ตองการปรับวุฒิ
- ตองการปรับเปลี่ยนตําแหนง
- ตองการใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
- ตองการนําความรูไปใชให
เกิดรายไดพเิ ศษ
- สนใจทีจ่ ะเรียนใน
มหาวิทยาลัยเปด
- เปนสาขาวิชาที่ทําใหไดรับ
เงิน/คาตอบแทน

1
33
66
53

2
10
62
76

อันดับ
3
17
31
51

4
23
24
8

5
32
4
3

คะแนนแบบ
ถวงน้ําหนัก
115
187
191

3

6

17

18

9

53

8

2
36
1

17
21
0

28
37
7

46
33
15

19
30
39

112
157
62

5
3
7

-

1

-

-

3

4

9

3

4

9

30

58

104

6

1

-

-

-

-

-

10

ลําดับที่
4
2
1

จากตารางที่ 21 พบวา นักศึกษาสวนใหญใหเหตุผลสําคัญที่เลือกศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) คือ ตองการนําความรูไปใชในการทํางาน
มากที่สุด รองลงมา คือ ตองการเพิ่มพูนความรู และตองการปรับเปลี่ยนตําแหนง และเหตุผลที่นอย
ที่สุดคือ เปนสาขาวิชาที่ทําใหไดรับเงิน/คาตอบแทน
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ตารางที่ 22 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพปจจุบัน
รายการ
ปจจุบันทานประกอบอาชีพ
- รับราชการ ตําแหนง
• เจาหนาที่ทดี่ ิน
• เจาหนาที่ธุรการ
• เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
• เจาหนาที่ชางรังวัด
• เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน
• เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี
• เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล
• ชางพิมพ
• พนักงานการเงิน
• ชางโยธา
• ไมตอบวาดํารงตําแหนงใด
- พนักงานองคกรของรัฐ
รวม

จํานวน

รอยละ

194

99.5
61
36
22
21
19
18
4
2
1
1
9

1
197

31.3
18.5
11.3
10.8
9.7
9.2
2.1
1.0
0.5
0.5
4.6
0.5
100

จากตารางที่ 22 พบวา ปจจุบันนักศึกษาสวนใหญ ประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 194
คน คิดเปนรอยละ 99.5 โดยดํารงตําแหนงเจาหนาที่ที่ดิน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 31.3
รองลงมา ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18.5 รองลงมา ปจจุบัน
ประกอบอาชีพเปนพนักงานองคกรของรัฐ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5
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ตารางที่ 23 จํานวนและคารอยละของนักศึกษาเกี่ยวกับภูมิลําเนาปจจุบัน
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

50
44
40
28
19
16
197

25.4
22.3
20.3
14.2
9.6
8.1
100

ภูมิลําเนาปจจุบัน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคเหนือ
- ภาคกลาง
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคใต
- ภาคตะวันออก

จากตารางที่ 23 พบว า นั กศึ กษาส วนใหญ มี ภู มิ ลํ าเนาป จจุ บั น อยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25.4 รองลงมา มีภูมิลําเนาปจจุบัน อยูใน
ภาคเหนือ จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 22.3
1.5 ผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 24 จํานวนและคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับเพศ
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

34
112
146

23.3
76.7
100

เพศ
- ชาย
- หญิง

จากตารางที่ 24 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเปน
รอยละ 76.7 รองลงมาเปนชาย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 23.3
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ตารางที่ 25 จํานวนและคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับอายุ
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

31
77
32
4
144

21.5
53.5
22.2
2.8
100

อายุ
-

20 – 29 ป
30 – 39 ป
40 – 49 ป
50 ปขึ้นไป

จากตารางที่ 25 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีอายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 77 คน
คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมามีอายุระหวาง 40-49 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 22.2
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ตารางที่ 26 จํานวนและคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับปการศึกษาที่เขาศึกษา
รายการ

จํานวน

รอยละ

รวม

2
1
1
3
5
7
13
24
25
18
37
6
1
143

1.4
0.7
0.7
2.1
3.5
4.9
9.1
16.8
17.5
12.6
25.9
4.2
0.7
100

ปการศึกษาที่เขาศึกษา
- ปการศึกษา 2526
- ปการศึกษา 2528
- ปการศึกษา 2532
- ปการศึกษา 2534
- ปการศึกษา 2535
- ปการศึกษา 2536
- ปการศึกษา 2537
- ปการศึกษา 2538
- ปการศึกษา 2539
- ปการศึกษา 2540
- ปการศึกษา 2541
- ปการศึกษา 2542
- ปการศึกษา 2543

จากตารางที่ 26 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ปการศึกษา 2541 จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 25.9
รองลงมา เขาศึกษาปการศึกษา 2539 จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.5
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ตารางที่ 27 จํานวนและคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
รายการ
ปการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา
- ปการศึกษา 2523
- ปการศึกษา 2530
- ปการศึกษา 2534
- ปการศึกษา 2539
- ปการศึกษา 2540
- ปการศึกษา 2541
- ปการศึกษา 2542
- ปการศึกษา 2543
- ปการศึกษา 2544
- ปการศึกษา 2545
- ปการศึกษา 2546
รวม

จํานวน

รอยละ

1
1
1
2
11
16
26
26
35
20
2
141

0.7
0.7
0.7
1.4
7.8
11.3
18.4
18.4
24.8
14.2
1.4
100

จากตารางที่ 27 พบว า ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาส ว นใหญ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ในปการศึกษา 2544 จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 24.8 รองลงมา สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2542 และปการศึกษา 2543 จํานวนคน
เทา ๆ กันคือ 26 คน คิดเปนรอยละ 18.4 และ 18.4 ตามลําดับ
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ตารางที่ 28 จํานวนและคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบัน
รายการ
วุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบัน
- ปริญญาตรี
- ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
- ปวส.
- ปวช.
รวม

จํานวน

รอยละ

77
42
16
11
146

52.7
28.8
11.0
7.5
100

จากตารางที่ 28 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 52.7 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในปจจุบันระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 28.8

ตารางที่ 29 จํานวนและคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับภูมิลําเนาปจจุบัน
รายการ
ภูมิลําเนาปจจุบัน
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคเหนือ
- ภาคใต
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

จํานวน

รอยละ

28
33
8
29
12
36
146

19.2
22.6
5.5
19.9
8.2
24.7
100

จากตารางที่ 29 พบว า ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาส ว นใหญ มี ภู มิ ลํ า เนาป จ จุ บั น อยู ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 24.7 รองลงมา มีภูมิลําเนาปจจุบันอยูใน
ภาคกลาง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 22.6
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2. การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
2.1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร
2.1.1 ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิมคี วามคิดเห็นดังนี้
1) เห็นดวยกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้ง 3 ขอ เพราะ
ภารกิจของกรมที่ดิน คือ การใหบริการในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทีด่ ิน ซึ่งตองใชหลักสูตรเกณฑ
ของกฎหมายในการคุมครองสิทธิของประชาชนทุกฝาย
2) วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับแนวคิดในการผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน เพราะ
- ผูไปติดตอใชบริการปจจุบนั มีความรูเพิ่มขึ้น ตองการความชัดเจนใน
การใหบริการโดยเฉพาะเหตุผลที่ไมสามารถรับดําเนินการได
- วิธีการเรียนรูเหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน
3) คุณสมบัติของผูสมัครที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้ง 4 ขอมีความเหมาะสมดีแลว
2.1.2 อาจารยสอนเสริม
อาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นดังนี้
1) ควรเพิ่มเติมหัวขอในชุดวิชาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ.2539 ดวย เนื่องจากมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของขาราชการกรมที่ดินกับ
หนวยงานของรัฐและ ประชาชนโดยตรง
2) ควรเนนถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานกรมที่ดินใหมากกวานีแ้ ละควรมีการ
ฝกปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎหมายดังกลาวเพื่อเจาหนาที่กรมทีด่ ินจะไดนํามาประยุกตใชในการทํางานได
อยางถูกตอง
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2.1.3 ผูสาํ เร็จการศึกษา
ตารางที่ 30 ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษา
n = 152
รายการ
S.D.
X
1. กําหนดไวชดั เจน
3.44
0.63
2. เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน
3.20
0.68
3. มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติงาน
3.34
0.61
4. เหมาะสมกับการผลิตบุคลากรทางดานกฎหมายการทีด่ ิน 3.41
0.63
และทรัพยสนิ

ความหมาย
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 30 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรอยูในระดับดีทุกขอ ( X = 3.20 – 3.44)
2.2 ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร
2.2.1 ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิมคี วามคิดเห็นดังนี้
1) จํานวนชุดวิชาทั้ง 12 ชุดวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาเรียนในโครงสรางหลักสูตร
เหมาะสมดีแลว เพราะครอบคลุมลักษณะงานใหบริการประจําวันสวนใหญของกรมที่ดิน
2) ชุดวิชาทีใ่ หผูสมัครศึกษาทั้ง 12 ชุดวิชา มีความทันสมัยในระดับมาก และชุด
วิชาที่ควรปรับปรุง คือ ชุดวิชากฎหมายมหาชน เพราปจจุบันมีกฎหมายมหาชนเขามามีผลตอการ
ทํางานของเจาหนาที่ในระดับสูงกวาเดิม
3) โครงการความรวมมือของกรมที่ดินและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เปด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินมีประโยชนในระดับมาก
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ ินและทรัพยสินควรเปดสอนตอไป
โดยปรับปรุงในเรื่องชุดวิชากฎหมายมหาชนใหทนั สมัยมากขึ้น
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2.2.2 อาจารย
ตารางที่ 31 ความคิดเห็นของอาจารยเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตร
รายการ
ความหมาะสมของชุดวิชาจํานวน 12 ชุดวิชา ใน
โครงสรางหลักสูตร
40101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
41201 กฎหมายมหาชน
41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41311 กฎหมายแพง 3 : ครอบครัวมรดก
41321 กฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
41322 กฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน
ประกันภัย
41323 กฎหมายพาณิชย 3 : ประกันดวยบุคคลและทรัพย
ตั๋วเงิน
41324 กฎหมายพาณิชย 4 : หุนสวน บริษัท
41405 กฎหมายสิ่งแวดลอม

อาจารย n = 20
S.D.
X

ความหมาย

3.35
3.15
3.60
3.45
3.75
3.10
3.40
3.50
3.25

0.59
0.87
0.68
0.83
0.44
0.85
0.60
0.61
0.79

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

3.30

0.57

ดี

3.15
3.15

0.59
0.67

ดี
ดี

จากตารางที่ 31 พบวา อาจารยสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ชุดวิชาจํานวน 12 ชุดวิชาในโครงสรางหลักสูตร อยูในระดับดีเกือบทุกขอ ( X = 3.10 – 3.50)
ยกเวนชุดวิชา 41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา และชุดวิชา 41213 กฏหมายวา
ดวยทรัพยสิน ที่มีความคิดเห็นระดับดีมาก ( X = 3.60 ,3.75)

บทที่ 4 ความเหมาะสมหลักสูตร.doc

78

2.3 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตรและวัตถุประสงคชุดวิชา
อาจารยสอนเสริม
ตารางที่ 32 จํานวนและรอยละของอาจารยสอนเสริมกับชุดวิชาที่สอนเสริม
รายการ
กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา (41211)
กฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด (41212)
กฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก (41311)
กฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ (41321)
กฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย (41322)
กฎหมายอาญา 1 : ภาคบัญญัติทั่วไป (41231)
รวม

จํานวน
5
4
5
5
5
4
28

รอยละ
17.86
14.28
17.86
17.86
17.86
14.28
100

จากตารางที่ 32 พบวา อาจารยสอนเสริมที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งหมด 28 คน ชุดวิชาที่
สอนเสริมมีจํานวน 6 ชุดวิชา อาจารยสอนเสริมที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญสอนชุดวิชากฎหมาย
แพง 1 : บุคคล นิติกรรมสัญญา ชุดวิชากฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มกดก ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1
: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ และไป ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย
จํานวนเทาๆ กัน คือ 5 คน คิดเปนรอยละ 17.86 เทาๆ กัน รองลงมา สอนชุดวิชากฎหมายแพง 2 :
หนี้ ละเมิด และชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบัญญัติทั่วจํานวนเทาๆ กัน คือ 4 คน คิดเปนรอยละ
14.28 เทาๆ กัน
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ตารางที่ 33 ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคของ
หลักสูตรกับวัตถุประสงคของชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา (41211)
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ชุดวิชา (n = 5)
วัตถุประสงคหลักสูตร

1. เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราช
การของกรมที่ดิน ในการทําหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม
2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมมีความรูรอบรู
ทางดานกฎหมายเพื่อใชในการปฏิบัติงานบริการสังคม
ไดดียิ่งขึน้ ที่ดนิ
3. เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมคี วามรู
ทางดานกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอ 1
ขอ 2
จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ

ขอ 3
จํา รอย
นวน ละ

4

80.0

1

20.0

-

-

-

-

3

100.0

-

-

-

-

-

-

3

100.0

จากตารางที่ 33 พบวา อาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร
ขอที่ 1 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา ขอที่ 1 จํานวน
4 คน คิดเปนรอยละ 80.0 วัตถุประสงคของหลักสูตรขอที่ 2 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชา ขอ
ที่ 2 จํ า นวน 3 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 100 และวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รข อ ที่ 3 สอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคชุดวิชา ขอที่ 3 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100
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ตารางที่ 34 ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตร
กับวัตถุประสงคของชุดวิชากฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด (41212)
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ชุดวิชา (n = 4)
วัตถุประสงคหลักสูตร

1. เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราช
การของกรมที่ดิน ในการทําหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม
2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมมีความรูรอบรู
ทางดานกฎหมายเพื่อใชในการปฏิบัติงานบริการสังคม
ไดดียิ่งขึน้ ที่ดนิ
3. เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมคี วามรู
ทางดานกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอ 1
ขอ 2
จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ

ขอ 3
จํา รอย
นวน ละ

1

25.0

3

75.0

-

-

2

50.0

2

50.0

-

-

1

25.0

1

25.0

2

50.0

จากตารางที่ 34 พบวา อาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร
ขอที่ 1 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชากฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด ขอที่ 2 จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 75.0 วัตถุประสงคของหลักสูตรขอที่ 2 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชา ขอที่ 1 และ 2
จํานวน 2 คนเทาๆกัน คิดเปนรอยละ 50.0 และ 50.0 ตามลําดับ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ขอที่ 3 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชา ขอที่ 3 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50.0
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ตารางที่ 35 ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตร
กับวัตถุประสงคของชุดวิชากฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก (41311)
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ชุดวิชา (n = 5)

วัตถุประสงคหลักสูตร

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราช
การของกรมที่ดิน ในการทําหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม
2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมมีความรูรอบรู
ทางดานกฎหมายเพื่อใชในการปฏิบัติงานบริการสังคม
ไดดียิ่งขึน้ ที่ดนิ
3. เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมคี วามรู
ทางดานกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3

75.0

1

25.0

-

-

2

50.0

2

50.0

-

-

2

50.0

-

-

2

50.0

จากตารางที่ 35 พบวา อาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร
ขอที่ 1 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชากฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก ขอที่ 1 จํานวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 75.0 วัตถุประสงคของหลักสูตรขอที่ 2 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชา ขอที่ 1
และ ขอที่ 2 จํานวน 2 คนเทาๆ กัน คิดเปนรอยละ 50.0 และ 50.0 ตามลําดับ และวัตถุประสงคของ
หลักสูตรขอที่ 3 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชา ขอที่ 1 และ 3 จํานวน 2 คนเทาๆ กัน คิดเปน
รอยละ 50.0 และ 50.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 36 ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตร
กับวัตถุประสงคของชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ (41321)
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ชุดวิชา (n = 4)
วัตถุประสงคหลักสูตร

1. เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราช
การของกรมที่ดิน ในการทําหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม
2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมมีความรูรอบรู
ทางดานกฎหมายเพื่อใชในการปฏิบัติงานบริการสังคมได
ดียิ่งขึ้นที่ดนิ
3. เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมคี วามรูทางดาน
กฎหมาย สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3
จํา รอยละ จํา รอย จํา รอย
นวน
นวน ละ นวน ละ

3

100.0

-

-

-

-

-

-

2

66.7

1

33.3

-

-

1

25.0

3

75.0

จากตารางที่ 36 พบวา อาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร
ขอที่ 1 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ ขอที่ 1
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100.0 วัตถุประสงคของหลักสูตรขอที่ 2 สอดคลองกับวัตถุประสงค
ชุดวิชา ขอที่ 2 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 66.7 และวัตถุประสงคของหลักสูตรขอที่ 3 สอดคลอง
กับวัตถุประสงคชุดวิชา ขอที่ 3 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75.0
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ตารางที่ 37 ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคของ
หลักสูต รกับ วัต ถุประสงคข องชุดวิชากฎหมายพาณิช ย 2 : ยืม ฝากทรั พย ตัวแทน
ประกันภัย (41322)
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ชุดวิชา (n = 5)
วัตถุประสงคหลักสูตร

1. เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราช
การของกรมที่ดิน ในการทําหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม
2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมมีความรูรอบรู
ทางดานกฎหมายเพื่อใชในการปฏิบัติงานบริการสังคม
ไดดียิ่งขึน้ ที่ดนิ
3. เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมคี วามรู
ทางดานกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอ 1
ขอ 2
จํา รอย จํา รอย
นวน ละ นวน ละ

ขอ 3
จํา รอย
นวน ละ

4

80.0

-

-

1

20.0

-

-

4

80.0

1

20.0

-

-

2

40.0

3

60.0

จากตารางที่ 37 พบวา อาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร
ขอที่ 1 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชากฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย
ขอที่ 1 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.0 วัตถุประสงคของหลักสูตรขอที่ 2 สอดคลองกับ
วัตถุประสงคชุดวิชา ขอที่ 2 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80.0 และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ขอที่ 3 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชา ขอที่ 3 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60.0
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ตารางที่ 38 ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคของ
หลักสูตรกับวัตถุประสงคของชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
(41231)
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
ชุดวิชา (n = 4)

วัตถุประสงคหลักสูตร

ขอ 1

ขอ 2

ขอ 3

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราช
การของกรมที่ดิน ในการทําหนาที่จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม
2 เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมมีความรูรอบรู
ทางดานกฎหมายเพื่อใชในการปฏิบัติงานบริการสังคม
ไดดียิ่งขึน้ ที่ดนิ
3. เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมคี วามรู
ทางดานกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1

25.0

3

75.0

-

-

1

25.0

2

50.0

1

25.0

2

50.0

2

50.0

-

-

จากตารางที่ 38 พบวา อาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร
ขอที่ 1 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป ขอที่ 2 จํานวน
3 คน คิดเปนรอยละ 75.0 วัตถุประสงคของหลักสูตรขอที่ 2 สอดคลองกับวัตถุประสงคชุดวิชา ขอ
ที่ 2 จํ า นวน 2 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 50.0 และวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รข อ ที่ 3 สอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคชุดวิชา ขอที่ 1 และ 2 จํานวน 2 คนเทาๆกัน คิดเปนรอยละ 50.0 และ 50.0 ตามลําดับ
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ขอเสนอแนะของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับวัตถุประสงคของชุดวิชา
1. ควรมีการปรับปรุงแกไขชุดวิชาตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม (n=2)
2. ควรเพิ่มเติมใหนกั ศึกษามีความรูความเขาใจหลักกฎหมาย ลักษณะนิติกรรมเฉพาะใน
สวนที่ เกีย่ วของกับการซื้อขาย เชาทรัพย และเชาซื้ออสังหาริมทรัพย ซึง่ นาจะผลิตใหเจาหนาที่
กรมที่ดินโดยเฉพาะ (n=1)
3. ชุดวิชากฎหมายแพง 2 ซึ่งมีทั้งหนี้ ละเมิดนั้น เปนชุดวิชาที่มีเนื้อหามากเกินไป ทั้งไม
สอดคลองกับจํานวนชั่วโมงที่สอนเสริม และในความเปนจริงกฎหมายลักษณะนี้ถือไดวาเปน
กฎหมายลักษณะสําคัญของกฎหมายแพง จําเปนที่จะตองวางรากฐานความรูความเขาใจใหแก
นักศึกษาอยางเต็มที่ สมควรแยกกฎหมายละเมิดออกมาเปนชุดวิชาตางหาก (n=1)
4. ควรมีการเผยแพรตัวอยางขอสอบ คําถาม คําตอบ เพื่อใหนักศึกษาไดนําไปเปนแนวทาง
ในการเรียน (n=1)
5. ขาราชการกรมที่ดิน ซึ่งทําหนาที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ควรมีความรู
เกี่ยวกับสัญญาในรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบอย ๆ เชน ซื้อ ขาย จํานอง ขายฝาก
อสังหาริมทรัพย วัตถุประสงคของชุดวิชา กฎหมายพาณิชย 2 ควรสนองการดําเนินการของ
เจาหนาทีก่ รมที่ดินดวย (n=1)
2.4 แนวโนมของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)

ใน

อนาคต
2.4.1 ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นดังนี้
1) ควรเพิ่มชุดวิชาหรือเนื้อหาเฉพาะดานกฎหมายที่เกี่ยวกับงานหลักของกรมที่ดิน
เนื่องจากการทํางานตองใชความรู และทักษะหลากหลาย พื้นความรูของเจาหนาที่ที่มีอยูเดิมไมวา
ระดับใดจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
2) หลักสูตรโครงการความรวมมือนี้เปนสวนหนึ่งตามยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร และ เปนมาตรการหนึ่งในการสงเสริมและสรางขวั ญกํ าลังใจใหแกเ จาหนาที่ เพราะ
สามารถนําวุฒิประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินไปสอบเปลี่ยนสายงาน และสามารถ
นํ า วุ ฒิ ไ ปประเมิ น เลื่ อ นระดั บ ตํ า แหน ง ให สู ง ขึ้ น ในตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการที่ ดิ น ดั ง นั้ น ควรเป ด
หลักสูตรนี้ตอไป แตควรปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยขึ้น
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2.4.2 อาจารย
อาจารยมีความคิดเห็นดังนี้
1) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหมีเอกลักษณความ
เปนกฎหมายของการที่ดินและทรัพยสินใหมากขึ้น หรือเพิ่มชุดวิชาที่เกี่ยวของกับกฎหมายที่ดิน ปา
ไม ความรับผิดเมื่อละเมิดจากเจาหนาที่ของรัฐ กฎหมายธุรกิจจัดสรรที่ดิน กฎหมายเกี่ยวกับการ
พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ฯลฯ โดยเชิ ญ เจ า หน า ที่ ร ะดั บ สู ง ของกรมที่ ดิ น ที่ มี ส ว น เกี่ ย วข อ งกั บ
หลัก สูตรมาร วมเปนกรรมการ หรื อสัมมนา หรือควรมีการประเมินความตองการในการเรีย น
หลักสูตรนี้ใหม เนื่องจากเปนหลักสูตรเกาที่เปดมานานแลว และลักษณะของหลักสูตรไมทันสมัย
แลวเมื่อเทียบกับปจจุบัน (n=8)
2) ควรมีการประชาสัมพันธที่ดีเพื่อจะไดเพิ่มยอดนักศึกษาในหลักสูตรนี้ใหมาก
ขึ้น เนื่องจากเปดมานานกลุมผูเรียนยอมลดนอยลง หรือขยายโอกาสทางการศึกษาใหสวนราชการ
อื่น ๆ เขามาเรียนในหลักสูตร (n=2)
3) ควรปรับปรุ ง หลัก สูต รนี้ใ หเ ปน หลั ก สูต รปริ ญญาตรี เ ฉพาะด าน/สาขา เช น
หลักสูตรปริญญาตรี สาขากฎหมายทรัพยสิน และอสังหาริมทรัพย เปนตน (n=1)
4) เนื่องจากผูเรียนจะลดนอยลง ประกอบกับคนสวนใหญจบปริญญาตรีมากขึ้น
เพื่อใหมีทางรอดในการเปดสอน ควรพัฒนาหลักสูตรใหเปนปริญญาโท หรือระดับสูงกวาปริญญา
ตรีเฉพาะทาง (n=1)
5) ควรมีการปรับปรุงชุดวิชาใหม ใหทันสมัยกับสถานการณที่เปลี่ยนไป (n=1)
6) ควรมี ค ณะทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนี้ โ ดยเฉพาะ ที่ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห าร
หลักสูตรประเมินปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความตองการของสังคม (n=1)
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3. การประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน
3.1 ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนดานการจัดเอกสาร/สื่อประกอบ
3.1.1 นักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษา
ตารางที่ 39 ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับเอกสาร /สื่อประกอบหลักสูตร
นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา
n = 197
n = 152
รายการ
ความ
ความ
S.D.
S.D.
X
X
หมาย
หมาย
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาใน 3.10
0.51
ดี
3.13
0.52
ดี
เอกสารการสอน
2. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช 2.98
0.52
ดี
3.10
0.45
ดี
ในเอกสารการสอน
3. ความเหมาะสมของรูปแบบ
2.65
0.68
ดี
2.78
0.65
ดี
การนําเสนอและภาพประกอบ
ในเอกสารการสอน
4. ความถูกตองของเนื้อหาใน
3.05
0.48
ดี
3.03
0.47
ดี
เอกสารการสอน
5. ความทันสมัยของเนื้อหาใน
2.59
0.72
ดี
2.52
0.63
ดี
เอกสารการสอน
6. ความเหมาะสมของเทปเสียง 2.38
0.72
พอใช
2.58
0.69
ดี
ประกอบชุดวิชา
7. การไดประโยชนจากเทปเสียง 2.40
0.78
พอใช
2.59
0.77
ดี
ประกอบชุดวิชา
8. ความเหมาะสมของรูปแบบ
2.34
0.72
พอใช
2.52
0.81
ดี
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง
ประกอบชุดวิชา
9. การไดประโยชนจากรายการ 2.31
0.76
พอใช
2.38
0.84
พอใช
สอนทางวิทยุกระจายเสียง
ประกอบชุดวิชา
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ตารางที่ 39 (ตอ)
นักศึกษา
n = 197

รายการ
X

10. ความเหมาะสมของรูปแบบ 2.49
รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน
ประกอบชุดวิชา
11. การไดประโยชนจากรายการ 2.48
สอนทางวิทยุโทรทัศน
ประกอบชุดวิชา

0.78

ความ
หมาย
พอใช

ผูสําเร็จการศึกษา
n = 152
ความ
S.D.
X
หมาย
2.58
0.79
ดี

0.79

พอใช

2.50

S.D.

0.85

พอใช

จากตารางที่ 39 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตรที่แตกตางกัน โดยนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเกี่ยวกับ
ความเหมาะของเทปเสียงประกอบชุดวิชา การไดประโยชนจากเทปเสียงประกอบชุดวิชา ความ
เหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิ ชา ความเหมาะสมของ
รูปแบบรายการสอนทางวิทยุโทรทัศนประกอบชุดวิชา ( X = 2.34 – 2.49) แตผูสําเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.52 – 2.58) นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับพอใชเหมือนกันเกี่ยวกับการไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุด
วิชา การไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศนประกอบชุดวิชา ( X = 2.31 – 2.50)
นอกนั้น นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร อยู
ในระดับดี ( X = 2.52 – 3.13)
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3.2 การจัดกิจกรรมการสอนเสริม
3.2.1 อาจารย
ตารางที่ 40 ความคิดเห็นของอาจารยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสอนเสริม
รายการ
1. ความพรอมในการสอนเสริม
2. ความเปนกันเองระหวางนักศึกษากับอาจารย
สอนเสริม
3. นักศึกษาใหความสนใจตอการเขารับการสอนเสริม
4. การเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
5. การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการสอน
เสริม
6. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนแตละครั้ง
กับจํานวนหนวยที่กําหนด
7. ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาทีจ่ ัดการ
สอนเสริมในระยะที่ผานมา
8. ความถูกตองของเอกสารโสตทัศน
9. ความเหมาะสมและเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ

อาจารย n = 20
S.D.
X
3.05
0.76
2.90
0.85

ความหมาย
ดี
ดี

2.95
2.85
2.30

0.78
0.87
0.73

ดี
ดี
พอใช

2.65

0.59

ดี

2.60

0.57

ดี

2.60
2.25

0.60
0.85

ดี
พอใช

จากตารางที่ 40 พบวา อาจารยสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสอนเสริม
อยูในระดับดีเกือบทุกขอ ( X = 2.60 – 3.05) ยกเวน การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผล
การสอนเสริม และความเหมาะสมเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ ที่มีความคิดเห็นระดับพอใช
( X = 2.30 , 2.25)
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3.2.2 อาจารยสอนเสริม
ตารางที่ 41 ความคิดเห็นของอาจารยสอนเสริมเกี่ยวกับสภาพทั่วไปการจัดการสอนเสริม
รายการ
1. ความรวดเร็วในการติดตอสงขาวการสอนเสริม
2. ความสมบูรณถูกตองของเอกสารประกอบการสอนเสริม
3. ความพรอมของสถานที่ที่จัดสอนเสริม
4. ความพรอมเกี่ยวกับอุปกรณการสอนโสตทัศนูปกรณ
5. ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการสอนเสริม
6. ความพรอมในการสอน
7. ความเปนกันเองระหวางนักศึกษากับอาจารยสอนเสริม
8. นักศึกษาใหความสนใจตอการเขารับการสอนเสริม
9. การเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
10. โอกาสในการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผล
การสอน
11. ความตอเนื่องในการสอนเสริมของแตละสถานที่
12. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนเสริมแตละครั้งกับ
จํานวนหนวย
13. การสนับสนุนสงเสริมเพือ่ เปนแรงจูงใจใหปฏิบัติหนาที่
14. การมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการ
สอนเสริม
15. ความถูกตองของเอกสารโสตทัศน
16. การใชสื่อการเรียนการสอนเสริมมีความเหมาะสม

2.75
2.89
2.86
2.54
2.96
3.36
3.36
2.93
3.36
2.07

S.D.
0.64
0.51
0.42
0.64
0.52
0.49
0.56
0.60
0.63
0.55

ความหมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช

2.36
2.50

0.62
0.69

พอใช
พอใช

2.57
2.04

0.69
0.58

ดี
พอใช

2.79
2.64

0.50
0.62

ดี
ดี

X

จากตารางที่ 41 พบวา อาจารยสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพทั่วไปการจัดการ
สอนเสริมอยูในระดับดีเกือบทุกขอ ( X = 2.54 – 3.36) ยกเวนโอกาสในการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
การประเมินผลการสอน ความตอเนื่องในการสอนเสริมของแตละสถานที่ ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาที่สอนเสริมแตละครั้งกับจํานวนหนวย และการมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงการสอนเสริม ที่มีความคิดเห็นระดับพอใช ( X = 2.04-2.50)
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3.2.3 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 42 ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการสอนเสริม
นักศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษา
n = 197
n = 152
รายการ
ความ
ความ
S.D.
S.D.
X
X
หมาย
หมาย
1. การเขารับการสอนเสริม
2.19 1.07 พอใช 2.53 1.04
ดี
2. ความสนใจตอการเขารับ
2.97 0.89
ดี
2.84 0.97
ดี
การสอนเสริม
3. ความพรอมในการสอนของ
2.81 0.77
ดี
2.86 0.67
ดี
อาจารยสอนเสริม
4. ความเปนกันเองระหวางนักศึกษา 2.83 0.74
ดี
2.88 0.69
ดี
กับอาจารยสอนเสริม
5. การเปดโอกาสใหซักถาม
2.91 0.72
ดี
2.97 0.73
ดี
ขอสงสัย
6. ความตอเนือ่ งในการสอนเสริม
2.62 0.70
ดี
2.59 0.70
ดี
ของอาจารยในแตละครั้ง
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่
2.40 0.71 พอใช 2.27 0.72
พอใช
สอนแตละครั้งกับจํานวนหนวย
ที่กําหนด
8. การมีสวนรวมในการเสนอแนะ 2.27 0.73 พอใช 2.23 0.67
พอใช
แนวทางปรับปรุงการสอนเสริม
9. ความเหมาะสมและเพียงพอของ 2.41 0.75 พอใช 2.47 0.73
พอใช
ชุดวิชาที่จดั การสอนเสริมในระยะ
ที่ผานมา
10. ความถูกตองของเอกสาร
2.74 0.62
ดี
2.68 0.64
ดี
โสตทัศน
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ตารางที่ 42 (ตอ)
นักศึกษา
n = 197

รายการ
11. การใชสื่อประกอบการสอนเสริมมีความเหมาะสม
12. อาจารยสอนเสริมสอนครบ
ตามเวลาทีก่ ําหนด

X

S.D.

2.56

0.73

ความ
หมาย
ดี

2.99

0.62

ดี

ผูสําเร็จการศึกษา
n = 152
ความ
S.D.
X
หมาย
2.69 0.64
ดี
2.84

0.62

ดี

จากตารางที่ 42 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สอนเสริมอยูในระดับดีเกือบทุกขอ ( X = 2.56 – 2.97) มีความคิดเห็นอยูในระดับที่พอใชเหมือนกัน
เกี่ยวกับความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนแตละครั้งกับจํานวนหนวยที่กําหนด การมีสวนรวมใน
การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการสอนเสริม ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการสอน
เสริม ( X = 2.27 - 2.47) และมีความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกันเกีย่ วกับการเขารับการสอนเสริม โดย
นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.19) ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูใ นระดับดี
( X = 2.53) ซึ่งความคิดเห็นทั้ง 2 กลุมมาจากความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย (S.D. = 1.07, 1.04)
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3.3 ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนดานการวัดและประเมินผล
3.3.1 อาจารย
ตารางที่ 43 ความคิดเห็นของอาจารยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
รายการ
1. ความเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑวดั ผลการศึกษา
2. ความเหมาะสมของขอสอบแบบอัตนัย
3. ความเหมาะสมของขอสอบแบบปรนัย
4. เนื้อหาขอสอบครอบคลุมวัตถุประสงคของชุดวิชา
5. ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการทําขอสอบ

อาจารย n = 20
S.D.
X
2.85
0.59
2.85
0.59
2.95
0.51
2.75
0.72
2.90
0.72

ความหมาย
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 43 พบวา อาจารยสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาอยูระดับดีทกุ ขอ ( X = 2.75 – 2.95 )
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3.3.2 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 44 ความคิ ด เห็ น ของนัก ศึก ษาและผูสํ า เร็จ การศึ ก ษาเกี่ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษา
นักศึกษา
n = 197

รายการ
1. ขอสอบมีความยากงายเหมาะสม
2. ความชัดเจนของคําถามใน
ขอสอบ
3. ความเหมาะสมของขอสอบ
แบบอัตนัย
4. ความเหมาะสมของขอสอบ
แบบปรนัย
5. ความเหมาะสมของเวลาที่ใหใน
การทําขอสอบ
6. ความเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑ
การวัดผลการศึกษา
7. ความรวดเร็วในการแจงผล
การสอบ

ผูสําเร็จการศึกษา
n = 152
ความ
S.D.
X
หมาย
3.08 0.58
ดี
3.02 0.54
ดี

X

S.D.

2.90
2.81

0.59
0.68

ความ
หมาย
ดี
ดี

2.91

0.64

ดี

3.10

0.49

ดี

2.95

0.62

ดี

3.13

0.55

ดี

2.98

0.72

ดี

3.11

0.57

ดี

2.82

0.67

ดี

2.98

0.74

ดี

2.22

0.80

พอใช

2.59

0.75

ดี

จากตารางที่ 44 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษาอยูในระดับดีเกือบทุกขอ ( X = 2.81 – 3.13) และมีความคิดเห็นที่
แตกตางกันเกีย่ วกับความรวดเร็วในการแจงผลการสอบ โดยนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
พอใช ( X = 2.22) ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.59)
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3.4 ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนดานการบริหารจัดการหลักสูตร
อาจารย
ตารางที่ 45 ความคิดเห็นของอาจารยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
รายการ
1. มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของการจัดการเรียน
การสอนเปนระยะ ๆ
2. มีการจัดทําแผน/ปรับปรุงการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาที่เปนระบบชัดเจน
3. มีการประชุม/ปรึกษาหารือระหวางผูเกี่ยวของเพื่อ
รวมแกปญหาพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
เปนระยะ
4. มีการสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาทุกป
5. มีการติดตามประเมินผลปญหาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
6. มีระบบสารสนเทศหลักสูตรที่สมบูรณสะดวกและ
เหมาะสมกับความตองการ
7. มีการนําขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไปใชใหเกิด
ประโยชนตอ หลักสูตร
8. มีการจัดองคกรการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
9. มีการประสานงานที่ดีกับหนวยงานอืน่
10. มีแนวทางแกไขปญหาอยางชัดเจนและจริงจัง

อาจารย n = 20
S.D.
X
1.85
0.85

ความหมาย
พอใช

1.75

0.64

พอใช

1.70

0.57

พอใช

1.80

0.77

พอใช

1.70

0.57

พอใช

1.75

0.64

พอใช

1.95

0.69

พอใช

2.00
1.95
1.95

0.72
0.76
0.76

พอใช
พอใช
พอใช

จากตารางที่ 45 พบวา อาจารยสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
อยูในระดับพอใชทุกขอ ( X = 1.70 – 2.00)
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3.5 ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนดานการติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 46 ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการติดตอประสานงาน
กับมหาวิทยาลัย
นักศึกษา
n = 197

รายการ
1. ความสะดวกในการติดตอ
- ทางไปรษณีย
- ทางโทรศัพท
- ทาง Internet
2. ความรวดเร็วในการตอบปญหา
3. ความรวดเร็วในการสงเอกสาร

X

S.D.

ความ
หมาย

2.94
2.65
2.33
2.46
2.34

0.78
0.91
0.96
0.72
0.74

ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช

X

2.86
2.55
2.42
2.48
2.48

ผูสําเร็จการศึกษา
n = 152
ความ
S.D.
หมาย
0.81
0.93
0.89
0.85
0.85

ดี
ดี
พอใช
พอใช
พอใช

จากตารางที่ 46 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยอยูในระดับพอใชเกือบทุกขอ ( X = 2.33 – 2.48) และมีความ
คิดเห็นในระดับดีในประเด็นเกี่ยวกับความสะดวกในการติดตอทางไปรษณีย ( X = 2.94, 2.86)
และความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท ( X = 2.65, 2.55)
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3.6 ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากหนวยงาน
หรือกิจกรรมตาง ๆ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 47 ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจาก
หนวยงานหรือกิจกรรมตาง ๆ
นักศึกษา
n = 197

รายการ
1. การศึกษาดวยตนเองโดยใช
ชุดวิชาและสื่อประกอบ
2. ศูนยวิทยพัฒนา
3. ศูนยบริการการศึกษาประจํา
จังหวัด
4. การจัดสอนเสริม
5. การจัดมุม มสธ.
6. การสอนทางโทรทัศน
7. การสอนทางวิทยุกระจายเสียง
8. เทปประกอบชุดวิชา

ผูสําเร็จการศึกษา
n = 152
ความ
S.D.
X
หมาย
2.69 0.91
ดี

X

S.D.

2.94

0.75

ความ
หมาย
ดี

2.09
2.14

0.76
0.75

พอใช
พอใช

2.30
2.20

0.96
0.91

พอใช
พอใช

2.57
2.13
2.27
2.07
2.21

0.90
0.73
0.78
0.74
0.80

ดี
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

2.47
2.21
2.21
2.18
2.49

1.00
0.89
0.89
0.85
0.97

พอใช
พอใช
พอใช
พอใช
พอใช

จากตารางที่ 47 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานหรือกิจกรรมตาง ๆ อยูใ นระดับพอใชเกือบทุกขอ( X = 2.07 – 2.49)
มีความคิดเห็นอยูในระดับดีเกี่ยวกับการศึกษาดวยตนเองโดยใชชุดวิชาและสื่อประกอบ ( X = 2.94 ,
2.69) และมีความคิดเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับการจัดสอนเสริม โดยนักศึกษา มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับดี ( X = 2.57) และผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูใ นระดับพอใช ( X = 2.47) โดยความ
คิดเห็นผูสําเร็จการศึกษามาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.00)

บทที่ 4 ความเหมาะสมการจัดการเรียน.doc

98

3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
3.7.1 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 48 ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับปญหาดานการเรียน
ในขณะที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
รายการ
ปญหาดานการเรียนในขณะที่เรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
มสธ.
- ไมมีปญหา
- มีปญหา
รวม

นักศึกษา
จํานวน รอยละ

99
95
194

51.0
49. 0
100

ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน รอยละ

85
66
151

56.3
43.7
100

จากตารางที่ 48 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ไมมปี ญหาดานการเรียนใน
ขณะที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. จํานวน 99, 85 คน
คิดเปนรอยละ 51.0, 56.3 รองลงมา มีปญหา จํานวน 95, 66 คน คิดเปนรอยละ 49.0, 43.7 โดย
นักศึกษามีปญหาและไมมีปญ
 หาดานการเรียนในจํานวนที่ใกลเคียงกัน
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ตารางที่ 49 ปญหาของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในขณะที่เรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
ปญหาของนักศึกษา
เกี่ยวกับเอกสารการสอน
1. เนื้อหาในเอกสารการสอนมีมากและหนาเกินไป
น้ําทวงทุง อานไมทนั และจับประเด็นไมได (n = 21)
2. กฎหมายบางมาตราตีความไมออก ไมทราบจะ
ถามใคร (n = 10)
3. เอกสารการสอนไดรับลาชา อานหนังสือไมทัน
(n = 7)
4. บางชุดวิชาในหลักสูตรเนือ้ หายากเกินไป เชน
กฎหมายมหาชน (n = 3)
5. เอกสารการการสอนลาสมัย ไมปรับปรุงใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของขอกฎหมายที่เปลี่ยนไป
(n = 3)

เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
1. ทําขอสอบไมได (n = 2)

2. มีปญหาในการตอบขอสอบแบบอัตนัย สอบไป
แลวไมทราบวาทําถูกหรือผิดแคไหน มหาวิทยาลัย
ควรเฉลยขอสอบแตละชุดวิชาออกจําหนาย (n = 1)
3. ขอสอบแบบปรนัยมีมากเกินไป ทําไมทนั (n = 1)
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ปญหาของผูสาํ เร็จการศึกษา
เกี่ยวกับเอกสารการสอน
1. เนื้อหาในเอกสารการสอนมีมากและหนาเกินไป
ไมกระชับ อานไมทัน และจับประเด็นไมได (n = 5)
2. อานขอกฎหมายไมชดั เจน ตีความไดไมมาก
ขาดความชัดเจนในเนื้อหา (n = 7)
3. เอกสารการสอนไดรับลาชา อานหนังสือไมทัน
(n = 7)
4. เอกสารการการสอนลาสมัย ไมปรับปรุงใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของขอกฎหมายที่เปลี่ยนไป
เชนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1, 2 (n = 10)
5. การโอนหลักสูตรไปเรียนระดับปริญญาตรี สาขา
วิชานิติศาสตร ไมไดรับความสะดวก ลาชามาก
(n = 3)
6. มีปญหาเรื่องคาใชจาย (n = 2)
7. เอกสารการสอนมีคําผิดพอสมควร (n = 1)
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
1. มหาวิทยาลัยควรเฉลยขอสอบแบบปรนัยแตละ
ชุดวิชาออกจําหนาย เพื่อใหนักศึกษาใชเปนแนวใน
การเรียน (n = 1)

100

ตารางที่ 49 (ตอ)
ปญหาของนักศึกษา
4. วันที่จดั สอบสวนใหญติดราชการทําใหขาดสอบ
หลายครั้ง (n = 1)
5. ใหรับการแจงผลการสอบลาชา (n = 1)

ปญหาของผูสาํ เร็จการศึกษา

ตารางที่ 50 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาและผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบการศึ ก ษา
ทางไกล
ปญหาของนักศึกษา
ปญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล
- ไมมีปญหา
- มีปญหา
รวม

นักศึกษา
จํานวน
รอยละ
146
47
193

75.6
24.4
100

ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน รอยละ
124
27
151

82.1
17.9
100

จากตารางที่ 50 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ไมมีปญหาเกี่ยวกับระบบ
การศึกษาทางไกล จํานวน 146, 124 คน คิดเปน รอยละ 75.6, 82.1 รองลงมา มีปญหา จํานวน 47,
27 คน คิดเปนรอยละ 24.4, 17.9
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ตารางที่ 51 ปญหาของของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกล
ปญหาของนักศึกษา

ปญหาของผูสาํ เร็จการศึกษา
ปญหาทั่วไป
ปญหาทั่วไป
1. มีเวลาอานหนังสือนอย เนื่องจากตองทํางานและ 1. มีเวลาอานหนังสือนอย เนื่องจากตองทํางานและ
เรียนควบคูไ ปดวย (n = 32)
เรียนควบคูไ ปดวย แบงเวลาไมเปน (n = 15)
2. การเรียนระบบทางไกล นักศึกษาตองศึกษาดวย 2. การเรียนระบบทางไกล นักศึกษาตองศึกษาดวย
ตนเอง ทําใหบางเรื่องอานหนังสือไมเขาใจไมรูจะ ตนเอง เวลาอานหนังสือไมเขาใจหรือเกิดขอสงสัย
ถามใคร (n = 8)
ไมรูจะถามใคร ไมมีอาจารยที่ปรึกษา (n = 8)
3. เวลาไมเอื้ออํานวยในการเรียนไมสามารถจัดเวลา 3. ไมสามารถจัดเวลาในการศึกษาไดลงตัว (n = 1)
ในการศึกษาไดลงตัว (n = 4)
4. กิจกรรมของ มสธ. มีนอยเกินไป (n = 1)
4. การลงทะเบียนเรียนไมสะดวก (n = 1)
5. การลงทะเบียนเรียนมีขอจํากัด เพราะบางวิชา
เปดเฉพาะบางภาคการศึกษา (n = 1)
เกี่ยวกับการสอนเสริม
เกี่ยวการสอนเสริม
1. ไมมีเวลาเขารับการสอนเสริม (n = 8)
1. ไมมีเวลาเขารับการสอนเสริม (n =1)
2. ไมสามารถเขารับการสอนเสริมไดเนื่องจากอยูไกล 2. สถานที่สอนเสริมอยูหางไกล ไมสะดวกที่จะเขารับ
(n = 6)
การสอนเสริม (n = 1)
3. ไมทราบหรือไมไดรับตารางการสอนเสริม (n = 4) 3. บางวิชาไมมีการสอนเสริม (n = 1)
4. การสอนเสริมมีจํานวนครัง้ นอยไป (n = 3)
5. สถานที่สอนเสริมบางโรงเรียนคับแคบ เนื่องจาก
มีนักศึกษาเขารับการสอนเสริมมาก โดยเฉพาะวิชา
เกี่ยวกับกฎหมาย เชน โรงเรียนเขมาภิตาราม
โรงเรียนในเมืองพัทยา เปนตน (n = 2)
6. การสอนเสริมมีไมครบทุกจังหวัด เดินทางลําบาก
และเสียคาใชจา ยมาก (n = 2)
7. บางวิชาไมมีการสอนเสริม (n = 1)
8. อาจารยสอนเสริมบางทานไมมีความพรอมใน
การมาสอนเสริม (n = 1)
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ตารางที่ 51 (ตอ)
ปญหาของนักศึกษา
เกี่ยวกับสื่อการสอน
1. ไมสามารถรับคลื่นวิทยุ หรือ คลื่นโทรทัศนซึ่ง
เปนสื่อเสริมของมหาวิทยาลัยได (n = 15)
2. มีปญหายุงยากในการติดตอซื้อเทปประกอบ
ชุดวิชา (n = 1)
3. มีการใชสื่อการสอนอื่น ๆ นอยเกินไป (n = 1)
4. การคนควาเอกสารประกอบการเรียนมีนอ ยและ
ยุงยาก (n = 1)

ปญหาของผูสาํ เร็จการศึกษา

ตารางที่ 52 ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการใหบริการของ
มหาวิทยาลัย
รายการ
ปญหาเกี่ยวกับการใหบริการของมหาวิทยาลัย
- ไมมีปญหา
- มีปญหา
รวม

นักศึกษา
จํานวน รอยละ
147
47
194

75.8
24.2
100

ผูสําเร็จการศึกษา
จํานวน รอยละ
102
48
150

68.0
32.0
100

จากตารางที่ 52 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ไมมีปญหาเกี่ยวกับการ
ใหบริการของมหาวิทยาลัย จํานวน 147, 102 คน คิดเปนรอยละ 75.8, 68.0 รองลงมา มีปญหา
จํานวน 47, 48 คน คิดเปนรอยละ 24.2, 32.0
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ตารางที่ 53 ปญหาของของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการใหบริการของมหาวิทยาลัย
ปญหาของนักศึกษา
1. ไดรับเอกสารการสอนลาชามาก (n = 20)
2. ติดตอกับมหาวิทยาลัยยากมาก (n = 14)

ปญหาของผูสาํ เร็จการศึกษา
1. ไดรับเอกสารการสอนลาชามาก (n = 18)
2. ติดตอกับอาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ยากมาก เชน สํานักทะเบียนและวัดผล (n = 8)
3. แจงผลการสอบลาชามาก (n = 9)
3. แจงผลการสอบลาชามาก (n = 3)
4. การติดตอทางโทรศัพทไมไดรับความสะดวก เชน 4. การติดตอทางโทรศัพทไมไดรับความสะดวก เชน
สายไมวาง ไมมีคนรับสาย โอนสายหลายครั้ง
สายไมวาง ไมมีคนรับสาย โอนสายหลายครั้ง
(n = 6)
(n = 18)
5. เจาหนาที่ทรี่ ับโทรศัพทใหคําตอบไมชดั เจน ทําให 5. เจาหนาที่ทรี่ ับโทรศัพทใหคําตอบไมชดั เจน ทําให
ตองโทรหลายครั้ง เสียคาใชจายสูงและเสียเวลา
ตองโทรหลายครั้ง ลาชา เสียคาใชจายสูงและเสียเวลา
(n = 4)
(n = 12)
6. การบริการเกี่ยวกับการแจงเปลี่ยนที่อยูใ หม
6. การจัดสงเอกสารไมตรงตามที่อยูใหมทแี่ จง
การลงทะเบียน การโอน ลาชามาก (n = 4)
มหาวิทยาลัย (กรณีแจงยายทีอ่ ยูใหม) ทําใหไมไดรับ
เอกสาร (n = 1)
7. การไดรับขอมูลขาวสารลาชามาก (n = 1)
7. การไดรับขอมูลขาวสารลาชามาก (n = 7)
8. ขอมูลใน Internet ไมเปนปจจุบัน (n = 1)
8. ติดตอศูนยประจําจังหวัดไมไดรับความสะดวก
(n = 1)
9. การตอบปญหาของเจาหนาที่ศูนยวิทยาบริการ
ไมชัดเจน ไมตรงกับของมหาวิทยาลัย (n = 1)
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ตารางที่ 54 ขอเสนอแนะของนักศึกษาและผูสําร็จการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะของนักศึกษา
ดานหลักสูตร

ขอเสนอแนะของผูสําเร็จการศึกษา
ดานหลักสูตร
1. ควรปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน (n = 2)
2. ควรเพิ่มชุดวิชาที่เกีย่ วกับกฎหมายภาษีอากรเขาไว
ในโครงสรางหลักสูตร (n = 1)
3. ควรเพิ่มชุดวิชาที่เกีย่ วกับกฎหมายทีด่ ินเขาไวใน
โครงสรางหลักสูตรดวยเพื่อใหผูเรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน (n = 1)
4. ควรเพิ่มการจัดประสบการณวิชาชีพกอนจบ
การศึกษา เพื่อเปนการสรุปรวมทุกชุดวิชา และให
นักศึกษานํามาปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น (n = 1)
ดานการสอนเสริม
ดานการสอนเสริม
1. ควรจัดใหมกี ารสอนเสริมมากกวาเดิม ทัง้ เพิ่ม
1. ควรจัดใหมกี ารสอนเสริมมากกวาเดิม ทัง้ เพิ่ม
จํานวนชุดวิชาที่สอนเสริม เพิ่มจํานวนครัง้ เพิ่ม
จํานวนชุดวิชาที่สอนเสริม เพิ่มจํานวนครัง้ เพิ่ม
จํานวนชั่วโมงที่สอน และเพิม่ สถานที่สอนเสริมให จํานวนชั่วโมงที่สอน และเพิม่ สถานที่สอนเสริมให
สอนทุกจังหวัด (n = 40)
สอนทุกจังหวัด (n = 31)
2. ควรเลือกหองเรียนที่กวางพอสําหรับนักศึกษา
2. ควรเลือกหองเรียนที่กวางพอสําหรับนักศึกษา
โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายที่มีนกั ศึกษาเขารับ โดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายที่มีนกั ศึกษาเขา
การสอนเสริมมาก (n = 3)
รับการสอนเสริมมากสถานที่ไมเพียงพอ (n = 1)
3. อาจารยสอนเสริมบางชุดวิชาไมมีการเตรียมตัว 3. มหาวิทยาลัยควรหาอาจารยที่มีความพรอมใน
ไมเปดโอกาสใหซักถาม มหาวิทยาลัยควรมีการ
การสอนเสริมมาสอน เพราะอาจารยบางทานไมได
ประเมินการสอนเสริมของอาจารย (n = 3)
เตรียมตัวมาสอน มาอานหนังสือใหนักศึกษาฟง
(n = 3)
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ตารางที่ 54 (ตอ)
ขอเสนอแนะของนักศึกษา
4. อาจารยสอนเสริมควรเปนอาจารยของ
มหาวิทยาลัยมากกวาเปนคนขางนอกเพราะสามารถ
ตอบคําถามไดดีกวา (n = 2)
5. ควรจัดใหมกี ารสอนเสริมชุดวิชา ประมวล
กฎหมายทีด่ ิน กฎหมายทรัพยสิน เพิ่ม (n = 1)
ดานเอกสารการสอน
1. เอกสารการสอนควรเขียนใหกระชับ มีเนื้อหาที่
ชัดเจน อานเขาใจงาย เนื้อหานอยลงไมมากมาย
เหมือนทุกวันนี้ (n = 19)
2. ควรปรับปรุงเอกสารการสอนใหทนั สมัย เปน
ปจจุบันใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
(n = 9)
3. ควรจัดสงเอกสารการสอนใหรวดเร็วกวานี้ (n = 5)
4. เอกสารการสอนมีคําผิดคอนขางมาก มหาวิทยาลัย
ควรตรวจสอบใหดกี อนการพิมพเผยแพร (n = 2)
5. แบบประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน เฉลยไม
ตรงกันในขอคําถามเดียวกัน มหาวิทยาลัยควร
ตรวจสอบใหถูกตอง (n = 2)
6. เอกสารการสอนควรมีฉบับยอ (n = 1)
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ขอเสนอแนะของผูสําเร็จการศึกษา
4. อาจารยสอนเสริมควรเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยมากกวาใหคนอื่นมาสอน (n = 1)
5. ควรมีการอัดเทป หรือทํา VCD การสอนเสริม
ออกจําหนาย เพื่อใหนกั ศึกษาที่ไมมีเวลาเขารับ
การสอนเสริมไดศึกษา (n = 1)
ดานเอกสารการสอน
1. ควรปรับปรุงเอกสารการสอน โดยลดเนือ้ หาและ
จํานวนหนาทีไ่ มเกี่ยวของลง ควรเขียนเฉพาะเนื้อหาที่
สําคัญ ๆ เขียนใหกระชับ (n = 4)
2. ควรปรับปรุงเอกสารการสอนใหทนั สมัย เนื่องจาก
ปจจุบันเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม ๆ มาก (n = 14)

106

ตารางที่ 54 (ตอ)
ขอเสนอแนะของนักศึกษา
ขอเสนอแนะของผูสําเร็จการศึกษา
ดานสื่อประกอบการเรียน
ดานสื่อประกอบการเรียน
1. ควรมีการจัดทําเทปหรือ VCD, DVD การสอน
1. ควรมีการจัดทําเทปหรือ VCD, DVD การสอน
เสริมในชุดวิชาตาง ๆ ออกจําหนายทุกชุดวิชา (n = 6) เสริมในชุดวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มทุกชุดวิชา
ออกจําหนาย (n = 1)
2. ควรจัดใหมเี ทปประกอบชุดวิชาทุกชุดวิชา (n = 4) 2. ควรปรับปรุงเทปเสียงใหทันสมัย และเพิ่มปริมาณ
ใหมากขึน้ โดยเพิ่มเนื้อหาสาระสําคัญของชุดวิชา
และควรยกตัวอยางใหเขาใจงาย (n = 3)
3. สื่อการสอนควรเปลี่ยนเปน VCD, DVD เพื่อให
ทันสมัย และควรจัดทําทุกชุดวิชา (n = 2)
4. ควรใช Internet เปนชองทางในการเรียนการสอน
ใหมาก เชน การลงทะเบียน การแจงผลสอบ หรือ
การสอนเสริม เปนตน (n = 2)
5. มหาวิทยาลัยควรใชสื่อกลางผานทางชองสัญญาณ
ที่คนอยูตางจังหวัดรับได (n = 1)
ดานการวัดผลการศึกษา
ดานการวัดผลการศึกษา
1. มหาวิทยาลัยควรเฉลยขอสอบ แนวทางการทํา
1. มหาวิทยาลัยควรเฉลยขอสอบอัตนัยทุกภาค
ขอสอบ พิมพเพื่อจําหนายหรือแจกใหนกั ศึกษา
การศึกษา พิมพเพื่อจําหนายหรือแจกใหนกั ศึกษา
(n = 7)
เพื่อจะไดทราบแนวทางในการตอบและตรวจเช็ค
การทําขอสอบ (n = 6)
2. มหาวิทยาลัยควรออกขอสอบแบบปรนัยให
มากกวาอัตนัย (n = 1)
ดานการบริหาร
ดานการบริหาร
1. เวลามีปญหา โทรศัพทมาสอบถามเจาหนาที่ ไดรับ
คําตอบที่ไดไมชัดเจน ตองโทรฯ หลายครัง้
มหาวิทยาลัยควรพัฒนาบุคลากรใหสามารถตอบ
คําถามไดชัดเจน พูดจาไพเราะ (n = 2)
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ตารางที่ 55 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ขอเสนอแนะของนักศึกษา
1. เนื่องจากหลักสูตรนี้เปนโครงการความรวมมือ
ของกรมที่ดินกับ มสธ. เพื่อเปนการเพิ่มวุฒิใหกับ
เจาหนาทีก่ รมที่ดิน ฉะนัน้ มสธ. ควรตัดคะแนนที่
50% ก็พอ หรือออกขอสอบไมยากเทาหลักสูตร
นิติศาสตรและลดจํานวนขอสอบใหนอยลง (n = 2)

ขอเสนอแนะของผูสําเร็จการศึกษา
1. การเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน ถึงจะเปรียบเทียบกับ
หลักสูตรนิติศาสตรไมได แตสามารถนําความรูมา
ใชประโยชนในงานที่ดินมาก เปนประโยชนตอผู
ปฏิบัติงานที่สามารถไดอยางถูกตองและเปน
ประโยชนตอประชาชนผูมารับบริการเกี่ยวกับที่ดนิ
ที่ไดความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว ควรเปด
หลักสูตรนี้ตอไป (n = 2)
2. ควรมีอาจารยมาประจําที่ศนู ยบริการ มสธ. เพื่อ 2. เนื้อหาที่สอนดีมาก เพราะสามารถใชในการ
นักศึกษาจะไดเขามาปรึกษาเวลามีปญหา (n = 1)
ปฏิบัติงานไดอยางดี และสรางความเขาใจเจตนารมย
ของกฎหมายมากขึ้น สามารถอธิบายใหผูมาติดตอ
เขาใจเหตุผลไดมากขึ้น แตตอ งการใหสอนเพิ่ม
เฉพาะตัวบทกฎหมายที่ดนิ เพราะจะไดนํามาใช
มากที่สุดในการปฏิบัติงาน (n = 1)
3. ควรเปดหลักสูตรนี้ตลอดไปและเปดกวางใหทุก ๆ 3. อยากใหหนวยงานอื่น ๆ ที่ทํางานดานกฎหมาย
สวนราชการ/เอกชนสงบุคลากรเขามาเรียนดวย
สนับสนุนใหบุคลากรของหนวยงานไดมีโอกาสเขา
เพราะจะเปนประโยชนตอสังคมอยางมาก (n = 1) มาเรียนในหลักสูตรนี้เพราะจะเปนประโยชนตอผู
มารับบริการ (n = 1)
4. เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการ
ที่ดินและทรัพยสิน โครงสรางหลักสูตรมีวชิ าอยูใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มสธ. ควรแนะนําใหผู
สําเร็จการศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (n = 1)
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3.7.2 อาจารยสอนเสริม
ตารางที่ 56 ขอเสนอแนะอื่น ๆ ของอาจารยสอนเสริม
ขอเสนอแนะของอาจารยสอนเสริม
1. ในการสอนเสริมของสาขาวิชานิติศาสตร บางครั้งกฎหมายมีแกไขแลว แตทางมหาวิทยาลัย
ไมไดแกไขเอกสารประกอบการสอน ดังนั้นควรมีการปรับปรุงไดทันสมัยหรือจัดทําเปน Sheet
แจกนักศึกษา (n=3)
2. ตัวอยางขอสอบอัตนัย-ปรนัยเกีย่ วกับชุดวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยควรจัดทําแจกนักศึกษา
หรือจัดจําหนายดวย มหาวิทยาลัยจะไดมีรายได และนักศึกษาก็ไดนําไปศึกษาเพือ่ ทําขอสอบใน
คราวตอไป (n=3)
3. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงโสตทัศนเพราะบางวิชาลาสมัย บางวิชามีเนื้อหานอยไป บางวิชา
เนื้อหามากไป (n=2)
4. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเอกสารการสอนในบางวิชาใหทันสมัย เนือ่ งจากมีกฎหมายเปลี่ยนไป
มากแลว (n=2)
5. ควรแจงผลการประเมินการสอนเสริมและขอเสนอแนะของนักศึกษาใหผูสอนทราบดวย (n=1)
6. แบบประเมินการสอนเสริมควรมีการปรับปรุงใหนักศึกษาเขาใจงายและควรเพิ่มเติมหัวขอ เชน
ตองการใหอาจารยทานนีม้ าสอนเสริมอีกหรือไม เพราะเหตุใด (n=1)
7. อาจารยสอนเสริมที่นักศึกษาสวนใหญเห็นวาไมประทับใจหรือไมตองการใหสอนเสริมอีก
มหาวิทยาลัยไมควรจัดใหทําการสอนเสริมอีก (n=1)
8. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการประเมินผลและขอเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
สอนเสริม (n=1)
9. ปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับการสอนเสริมคือ เนื้อหาวิชากับจํานวนชั่วโมงสอนเสริมไมสัมพันธกัน
การสอนเสริมไมอาจพูดไดทุกเรื่อง นักศึกษาสวนใหญไมไดอานหนังสือมากอนเขารับการสอน
เสริมและตองการใหอาจารยสอนเสริมพูดเนื้อหาทุกเรือ่ ง ซึ่งเปนไปไดยากเพราะเนื้อหาในชุด
วิชามีมากเกินไป (n=1)
10. มหาวิทยาลัยควรจูงใจใหนักศึกษาเขารับการสอนเสริมใหมากกวานี้ (n=1)
11. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยสอนเสริมภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อปรับแนวความคิด ทัศนคติหรือขอเสนอแนะอืน่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนเสริม (n=1)
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ตารางที่ 56 (ตอ)
ขอเสนอแนะของอาจารยสอนเสริม
12. มหาวิทยาลัยควรจัดทําเอกสารการเตรียมตัวกอนเขารับการสอนเสริมแจกใหนกั ศึกษา เนื่อง
จากที่ผานมานักศึกษาไมไดอานเอกสารการสอนกอนเขารับการสอนเสริม (n=1)
13. เครื่องฉายแผนใส นับวามีความจําเปนอยางมากในการสอน ชวยใหสะดวก รวดเร็วมหาวิทยาลัย
ควรประสานกับทางโรงเรียนใหเตรียมความพรอมเกีย่ วกับโสตทัศนูปกรณ (n=1)
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4. การประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
4.1 การศึกษาตอ
ผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 57 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาตอหลังจากสําเร็จ
การศึกษา
รายการ
จํานวน
รอยละ
การศึกษาตอหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
138
92.0
- ศึกษา
12
8.0
- ไมไดศึกษาตอ
รวม
150
100
จากตารางที่ 57 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ศึกษาตอหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 92.0
รองลงมา ไมไดศึกษาตอ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 8.0
ตารางที่ 58 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับระดับของการศึกษาตอหลังจาก
สําเร็จการศึกษา
รายการ
จํานวน
รอยละ
ระดับของการศึกษาตอหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
136
98.5
- ระดับปริญญาตรี
2
1.5
- ระดับปริญญาโท
รวม
138
100
จากตารางที่ 58 พบวา หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 136 คน
คิดเปนรอยละ 98.5 รองลงมา ศึกษาตอในระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.5
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ตารางที่ 59 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาตอหลังจากสําเร็จ
การศึกษา
รายการ
สาขาวิชาที่ศึกษาตอหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
- สาขานิติศาสตร
- สาขารัฐศาสตร
- สาขาบริหารธุรกิจ
รวม

จํานวน

รอยละ

135
2
1
138

97.8
1.5
0.7
100

จากตารางที่ 59 พบวา หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญศึกษาตอในสาขานิติศาสตร จํานวน 135 คน
คิดเปนรอยละ 97.8 รองลงมา ศึกษาตอในสาขาวิชารัฐศาสตร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.5
ตารางที่ 60 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอหลังจาก
สําเร็จการศึกษา
รายการ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาลัยโยนก
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รวม

จํานวน

รอยละ

134
3
1
138

97.1
2.2
0.7
100

จากตารางที่ 60 พบวา หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 97.1 รองลงมา ศึกษาตอในวิทยาลัยโยนก จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 2.2
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ตารางที่ 61 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับสถานะของการศึกษาตอหลังจาก
สําเร็จการศึกษา
รายการ
สถานะของการศึกษาตอหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
- ยังอยูระหวางการศึกษา
- สําเร็จการศึกษาแลว
รวม

จํานวน

รอยละ

96
42
138

69.6
30.4
100

จากตารางที่ 61 พบวา หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ยังอยูระหวางการศึกษาตอ จํานวน 96 คน
คิดเปนรอยละ 69.6 รองลงมา สําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 30.4
ตารางที่ 62 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการเขารับการอบรมทางดาน
กฎหมายหลังจากสําเร็จการศึกษา
รายการ
การเขารับการอบรมทางดานกฎหมายหลังจากสําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
- เคย
- ไมเคย
รวม

จํานวน

รอยละ

32
119
152

21.2
78.8
100

จากตารางที่ 62 พบวา หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดนิ
และทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสาํ เร็จการศึกษาสวนใหญ ไมเคยเขารับการอบรมทางดานกฎหมาย
จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 78.8 รองลงมา เคยเขารับการอบรมทางดานกฎหมาย จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 21.2
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ตารางที่ 63 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับจํานวนครั้งในการเขารับการอบรม
ทางดานกฎหมายหลังจากสําเร็จการศึกษา
รายการ
จํานวนครั้งในการเขารับการอบรมทางดานกฎหมายหลังจาก
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดนิ และ
ทรัพยสิน มสธ.
- จํานวน 1 ครั้ง
- จํานวน 2 ครั้ง
- จํานวน 3 ครั้ง
- จํานวน 4 ครั้ง
- จํานวน 5 ครั้ง
- จํานวน 11 ครั้ง
- จํานวน 12 ครั้ง
- จํานวน 13 ครั้ง
- จํานวน 14 ครั้ง
- จํานวน 15 ครั้ง
- จํานวน 16 ครั้ง
- จํานวน 19 ครั้ง
- จํานวน 21 ครั้ง
- จํานวน 22 ครั้ง
- จํานวน 23 ครั้ง
- จํานวน 25 ครั้ง
- จํานวน 29 ครั้ง
รวม

จํานวน

รอยละ

2
2
1
1
1
1
1
3
3
9
1
1
1
1
2
1
1

6.3
6.3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
9.4
9.4
28.1
3.1
3.1
3.1
3.1
6.3
3.1
3.1

32

100

จากตารางที่ 63 พบวา หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ เขารับการอบรมทางดานกฎหมาย จํานวน 15
ครั้ง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 28.1 รองลงมา เขารับการอบรมทางดานกฎหมาย จํานวน 13 ครั้ง
และ 14 ครั้ง จํานวนคนเทา ๆ กันคือ 3 คน คิดเปนรอยละ 9.4 และ 9.4 ตามลําดับ
บทที่ 4 คุณภาพผูสําเร็จ.doc

114

ตารางที่ 64 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการเขารับการอบรม
ทางดานกฎหมายหลังจากสําเร็จการศึกษา
รายการ
ระยะเวลาการเขารับการอบรมทางดานกฎหมายหลังจากสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
มสธ.
- ระยะเวลา 1 วัน
- ระยะเวลา 2 วัน
- ระยะเวลา 3 วัน
- ระยะเวลา 4 วัน
- ระยะเวลา 5 วัน
- ระยะเวลา 10 วัน
รวม

จํานวน

รอยละ

1
1
1
1
1
1

16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7

6

100

จากตารางที่ 64 พบวา หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ใชระยะเวลาในการเขารับการอบรมทางดาน
กฎหมาย 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วันและ 10 วัน จํานวนคนเทา ๆ กันคือ 1 คน คิดเปนรอยละเทา ๆ
กันคือ 16.7
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4.2 ความกาวหนาในการทํางาน
4.2.1 ผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 65 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่กอน
ที่จะเขาศึกษาและตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน
รายการ
- เจาหนาที่ที่ดนิ
- เจาหนาที่การเงินและบัญชี
- นักวิชาการทีด่ ิน
- เจาหนาที่ธุรการ
- ชางรังวัด
- เจาหนาที่บริหารงานที่ดิน
- เจาหนาที่บันทึกขอมูล
- เจาหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน
- ชางภาพ
- ชางเทคนิค
- ชางโยธา
- พนักงานที่ดนิ
- พนักงานคอมพิวเตอร
- เจาหนาที่วเิ คราะหนโยบายและแผน
รวม

ตําแหนงกอนเขาศึกษา
จํานวน
รอยละ
50
39.7
37
29.4
18
14.3
5
3.9
5
3.9
3
2.4
2
1.6
1
0.8
1
0.8
1
0.8
1
0.8
1
0.8
1
0.8
126
100

ตําแหนงในปจจุบัน
จํานวน
รอยละ
20
15.9
21
16.7
23
18.2
7
5.6
19
15.0
30
23.8
3
2.4
1
0.8
1
0.8
1
0.8
126
100

จากตารางที่ 65 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ กอนที่จะเขาศึกษา ดํารงตําแหนงหนาที่
คือ เจาหนาที่ที่ดิน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 39.7 รองลงมา เปนเจาหนาที่การเงินและบัญชี
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 29.4 หลังจากสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษามีความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่ โดยสวนใหญไดดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน จํานวน 30 คน คิดเปนรอย
ละ 23.8 รองลงมา เปนนักวิชาการที่ดิน จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 18.2
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ตารางที่ 66 เปรียบเทียบจํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับระดับตําแหนงกอน
เขาศึกษาและระดับตําแหนงในปจจุบัน
รายการ
- ระดับ 1
- ระดับ 2
- ระดับ 3
- ระดับ 4
- ระดับ 5
- ระดับ 6
- ระดับ 7
รวม

ระดับตําแหนงกอนเขาศึกษา ระดับตําแหนงในปจจุบัน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
42
33.3
19
15.1
34
27.0
30
23.8
21
16.7
33
26.2
9
7.1
37
29.4
1
0.8
22
17.4
4
3.2
126
100
126
100

จากตารางที่ 66 พบวา กอนที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน (2 ป) ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ดํารงตําแหนงในระดับ 1 จํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ 33.3 รองลงมา อยูในระดับ 3 จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 27.0 และหลังสําเร็จการศึกษา
สวนใหญดํารงตําแหนงในระดับ 5 จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 29.4 รองลงมา อยูในระดับ 4
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 26.2
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ตารางที่ 67 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทาํ กอนเขาศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
รายการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานนิตกิ รรม
- งานสารบรรณธุรการ
- งานทะเบียน
- ออกหนังสือสําคัญ
- งานรังวัด
- พิมพเอกสาร/หนังสือราชการตาง ๆ
- ทํารูปถายทางอากาศ
- ตรวจสอบซอมแซมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- งานนโยบายและอํานวยการตาง ๆ
- สํารวจขอมูลสิ่งปลูกสรางและกําหนดแบบมาตรฐาน
- ประเมินราคาทรัพยสิน
- เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม

จํานวน
37
26
22
17
7
5
3
2
2
2
1
1
1
126

รอยละ
29.4
20.6
17.4
13.5
5.6
3.9
2.4
1.6
1.6
1.6
0.8
0.8
0.8
100

จากตารางที่ 67 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ กอนเขาศึกษาในหลักสูตรทํางาน
เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 29.4 รองลงมาทํางานเกีย่ วกับงานนิติ
กรรม จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 20.6
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ตารางที่ 68 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหลังจากสําเร็จ
การศึกษา
รายการ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิหลังจากสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
- ตรงตามที่เรียนจากหลักสูตร
- ไมตรงตามที่เรียนจากหลักสูตร
- อื่น ๆ
รวม

จํานวน

รอยละ

79
50
16
145

54.5
34.5
10.5
100

จากตารางที่ 68 พบว า ผู สํา เร็จ การศึก ษาสว นใหญ หลั งจากสํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. แลวไดปฏิบัติงานตรงตามที่เรียนจาก
หลักสูตร จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา ปฏิบัติงานไมตรงตามที่เรียนจากหลักสูตร
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 34.5
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4.2.2 นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 69 จํานวนและรอยละของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับความรูที่ไดรับมีสวนชวย
สงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน

รายการ
หลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. ความรูที่ไดรับมี
สวนชวยสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบตั ิงานใน
ระดับใด
- มากที่สุด
- มาก
- นอย
- นอยที่สุด
รวม

นักศึกษา
(n=196)
จํานวน รอยละ

ผูสาํ เร็จการศึกษา
(n=149)
รอยละ รอยละ

102
87
6
1

52.0
44.4
3.0
0.5

80
54
11
4

53.7
36.2
7.4
2.7

196

100

149

100

จากตารางที่ 69 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นวาหลังจาก
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. แลวความรูท ี่
ไดรับมีสวนชวยสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ในระดับมากที่สุด จํานวน 102 , 80 คน
คิดเปนรอยละ 52.0 , 53.7 รองลงมา มีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 87 , 54 คน คิดเปนรอยละ
44.4 , 36.2
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ตารางที่ 70 จํานวนและรอยละของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับของ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน

รายการ

นักศึกษา
(n=195)
จํานวน รอยละ

หลังสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. ทําใหเปนที่ยอมรับ
ของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้นในระดับ
64
- มากที่สุด
120
- มาก
10
- นอย
1
- นอยที่สุด
รวม
195

32.5
61.5
5.1
0.5
100

ผูสาํ เร็จการศึกษา
(n=149)
รอยละ รอยละ

25
97
24
3

16.8
65.1
16.1
2.0

149

100

จากตารางที่ 70 พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ หลังสําเร็จการศึกษาตาม
หลัก สู ต รประกาศนี ย บั ต รกฎหมายการที่ ดิน และทรัพ ย สิน มสธ.
ทํ า ให เ ปน ที่ย อมรั บ ของ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้นในระดับมาก จํานวน 120 , 97 คน คิดเปนรอยละ 61.5 ,
65.1 รองลงมา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 64 , 25 คน คิดเปนรอยละ 32.5 , 16.8
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4.3 การนําความรูและประสบการณไปประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษา
ตารางที่ 71 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับความรูที่ไดรับสามารถนํามา
ประยุกตใชกับงานในตําแหนงหนาที่
รายการ
วิชาความรูภ าคทฤษฎีที่ไดเรียนรูจากหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. สามารถนํามาประยุกตใช
กับงานในตําแหนงหนาที่ในระดับ
- มากที่สุด
- มาก
- นอย
- ใชไมไดเลย
รวม

จํานวน

รอยละ

72
52
15
8

49.0
35.4
10.2
5.4

197

100

จากตารางที่ 71 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ สามารถนําวิชาความรูภาคทฤษฎีที่ได
เรียนรูจากหลักูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. มาประยุกตใชกับงานใน
ตําแหนงหนาที่ อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 49.0 รองลงมา สามารถนํามา
ประยุกตใชกบั งานในตําแหนงหนาทีใ่ นระดับมาก จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 35.4
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ตารางที่ 72 ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการนําความรูแ ละประสบการณจาก
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินไปประยุกตใช
ผูสําเร็จการศึกษา
n = 152
รายการ
ความหมาย
S.D.
X
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
3.02
0.79
ดี
2. การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3.17
0.57
ดี
3. การนําความรูไปเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 3.31
0.60
ดี
4. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอกฎหมายแกผูอื่นและสังคม
3.23
0.59
ดี
5. การตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมกับ
3.19
0.54
ดี
สถานการณ
6. การปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ ขยันขันแข็ง ไมเกี่ยงงาน
3.21
0.52
ดี
กับเพื่อน
7. การปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
3.20
0.53
ดี
8. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง
3.25
0.49
ดี
9. การปรับตัวเขากับบุคคลอื่น ๆ เชน ผูบังคับบัญชา
3.21
0.47
ดี
เพื่อนรวมงานไดดี
10. การสรางความรัก ความเชื่อถือ ในหมูเพื่อนรวมงานไดดี
3.16
0.51
ดี
11. การใหความชวยเหลือรวมมือกับบุคคลอื่น
3.21
0.51
ดี
12. สามารถทํางานรวมกับบุคคลไดทุกระดับ
3.20
0.50
ดี
13. ยอมรับฟงความคิดเห็น ขอตําหนิ และคําแนะนําจากเพื่อน
3.19
0.54
ดี
รวมงานและบุคคลอื่น
14. เปนผูที่ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 3.19
0.48
ดี
15. ทําใหเปนผูมีอัธยาศัยดีตอ ผูรวมงาน
3.14
0.52
ดี
16. ใหความรวมมือและรวมกิจกรรมกับหมูคณะ
3.19
0.53
ดี
จากตารางที่ 72 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูและ
ประสบการณจากการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินไปประยุกตใช
อยูในระดับดีทุกขอ ( X = 3.02 – 3.31)
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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
(2 ป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ความเหมาะสมของการจัดการรียนการสอนและคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชากรที่ใชในการวิจัย
คือ อาจารยสาขาวิชานิติศาสตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 34 คน กลุมตัวอยางไดแก
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน อาจารยสอนเสริม จํานวน 30 คน นักศึกษา จํานวน 200 คนและผูสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 224 คน โดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย

1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม
1.1.1 ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ คือ นายบัญญัติ จันทรเสนะ อธิบดีกรมที่ดิน เพศชาย อายุ 58 ป วุฒิ
การศึกษา สูงสุดปริญญาโทดานรัฐประศาสนศาสตร (นิดา) มีประสบการณที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ที่ดินและทรัพยสิน คือ ในระหวางดํารงตําหนงปลัดอําเภอ นายอําเภอ ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการ
จังหวัดผูวาราชการจังหวัด และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งตองมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัย
และบังคับใชกฎหมายที่ดินและทรัพยสิน
1.1.2 อาจารย
อาจารยสาขาวิชานิติศาสตรสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
75.0 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50.0 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญา
โท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85.0 มีประสบการณในการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน 20 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 27.8 รับผิดชอบงานที่นอกจาก
การสอน คือ งานบริหารทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 40.0 มีประสบการณในดานอื่นที่นอกจากการสอนและงานที่รับผิดชอบ คือ เปนวิทยากรที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 32.2 ไมเคยเขารับการอบรม/ประชุมสัมมนา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน จํานวน
14 คน คิดเปนรอยละ 80.0 อาจารยสวนใหญ มีความคิดเห็นวา การเปดสอนหลักสูตรนี้ทําใหมี
บทที่ 5.doc
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ภาระงานมากและเหน็ดเหนื่อยเกินกวาปกติอยูในระดับนอย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 45.0
อาจารยสวนใหญ มีความคิดเห็นวา ควรเปดสอนหลักสูตรนี้ตอไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ
65.0
1.1.3 อาจารยสอนเสริม
อาจารยสอนเสริมสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 96.4 มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 50.0 มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 71.4 มีประสบการณในการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน 6 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30.0 ไมมีสวนรวมในการผลิตชุดวิชาของ
มสธ. จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 88.9 ดํารงตําแหนงปจจุบันเปนผูพิพากษา จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 35.7 มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงหนาที่ปจจุบัน 1-2 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ
41.6
1.1.4 นักศึกษา
นักศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 81.6 มีอายุ
ระหวาง 30-39 ป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.8 เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ปการศึกษา 2545 จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 22.3 มี
ความรูพื้นฐานกอนเขาศึกษา ระดับ ปวส. จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 36.0 ใหเหตุผลสําคัญที่
เลือกศึกษาในหลักสูตร คือ ตองการนําความรูไปใชในการทํางานมากที่สุด และเหตุผลที่นอยที่สุด
คือเปนสาขาวิชาที่ทําใหไดรับเงิน/คาตอบแทน ปจจุบันประกอบอาชีพรับราชการ จํานวน 194 คน
คิดเปนรอยละ 99.5 โดยในจํานวนนี้ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ที่ดิน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ
31.3 มีภูมิลําเนาปจจุบัน อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25.4
ผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 76.7 มี
อายุระหวาง 30-39 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 53.5 เขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการทีด่ ินและทรัพยสิน (2 ป) ปการศึกษา 2541 จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 25.9 สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา 2544 จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 24.8 มีวุฒกิ ารศึกษาสูงสุดในปจจุบัน
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํา นวน 77 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 52.7 มี ภู มิ ลํา เนาป จ จุ บั น อยู ใ นภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จํา นวน 36 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 24.7
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1.2 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
1.2.1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิ เห็นดวยกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไวในหลักสูตรทั้ง 3
ขอ วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับแนวคิดในการผลิตผูสําเร็จการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน
และคุณสมบัติของผูสมัคร มีความเหมาะสมดีแลว
อาจารยสอนเสริม มีความคิดเห็นวา ควรเพิ่มเติมหัวขอในชุดวิชาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ดวย เนื่องจากมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานของ
ขาราชการกรมที่ดินกับหนวยงานของรัฐและ ประชาชนโดยตรง ควรเนนถึงหลักกฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานกรมที่ดินใหมากกวานี้และควรมีการฝกปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎหมายดังกลาวเพื่อ
เจาหนาทีก่ รมที่ดินจะไดนํามาประยุกตใชในการทํางานไดอยางถูกตอง
ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู
ในระดับดีทุกขอ ( X = 3.20-3.44)
1.2.2 ความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นวา โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมดี ชุดวิชาใน
หลักสูตรมีความทันสมัยอยูในระดับมาก แตควรมีการปรับปรุงชุดวิชากฎหมายมหาชนใหทันสมัย
มากขึ้น
อาจารย มีความคิดเห็นวา โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับดีมาก
ในชุดวิชา 41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา และชุดวิชา 41213 กฎหมายวาดวย
ทรัพยสิน ( X = 3.60 ,3.75) นอกนั้นมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 3.10-3.50)
1.2.3 ความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตรและวัตถุประสงคชุดวิชา
อาจารยสอนเสริม มีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตร สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของชุดวิชาที่เปดสอนเสริมเปนบางขอ
1.2.4 แนวโนมของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินใน
อนาคต
ผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1) ควรเพิ่มชุดวิชาหรือเนื้อหาเฉพาะดานกฎหมายที่เกี่ยวกับงานหลักของกรม
ที่ดิน เนื่องจากการทํางานตองใชความรู และทักษะหลากหลาย พื้นความรูของเจาหนาที่ที่มีอยูเดิม
ไมวาระดับใดจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
2) ควรเปดหลักสูตรนี้ตอไป แตควรปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยขึ้น เนื่องจาก
หลั ก สู ต รโครงการความร ว มมื อ นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร และเป น

126

มาตรการหนึ่ ง ในการส ง เสริ ม และสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให แ ก เ จ า หน า ที่ เ พราะสามารถนํ า วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินไปสอบเปลี่ยนสายงานแลวประเมินเลื่อนระดับสูง
ขึ้นในตําแหนงนักวิชาการที่ดิน
อาจารย ใหขอเสนอแนะ สรุปไดดังนี้
1) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหมีเอกลักษณ
ความเปนกฎหมายของการที่ดินและทรัพยสินใหมากขึ้น หรือเพิ่มชุดวิชาที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ที่ดิ น ป า ไม ความรั บผิด เมื่ อละเมิ ด จากเจ า หน าที่ข องรั ฐ กฎหมายธุร กิจ จั ด สรรที่ ดิน กฎหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ฯลฯ โดยเชิญเจาหนาที่ระดับสูงของกรมที่ดินที่มีสวน เกี่ยวของ
กับหลักสูตรมารวมเปนกรรมการ หรือสัมมนา หรือควรมีการประเมินความตองการในการเรียน
หลักสูตรนี้ใหม เนื่องจากเปนหลักสูตรเกาที่เปดมานานแลว และลักษณะของหลักสูตรไมทันสมัย
แลวเมื่อเทียบกับปจจุบัน
2) ควรมีการประชาสัมพันธที่ดีเพื่อจะไดเพิ่มยอดนักศึกษาในหลักสูตรนี้ใหมาก
ขึ้น เนื่องจากหลักสูตรนี้เปดมานานกลุมผูเรียนยอมลดนอยลง หรือควรขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหสวนราชการอื่น ๆ เขามาเรียนในหลักสูตร
3) ควรปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหเปนหลักสูตรปริญญาตรีเฉพาะดาน/สาขา เชน
หลักสูตรปริญญาตรี สาขากฎหมายทรัพยสิน และอสังหาริมทรัพย เปนตน
4) เนื่องจากผูเรียนจะลดนอยลง ประกอบกับคนสวนใหญจบปริญญาตรีมากขึ้น
เพื่อใหมีทางรอดในการเปดสอน ควรพัฒนาหลักสูตรใหเปนปริญญาโท หรือระดับสูงกวาปริญญา
ตรีเฉพาะทาง
5) ควรมีการปรับปรุงชุดวิชาใหม ใหทันสมัยกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
6) ควรมี ค ณะทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รนี้ โ ดยเฉพาะ ที่ ทํ า หน า ที่ บ ริ ห าร
หลักสูตรประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความตองการของสังคม
1.3 การประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน
1.3.1 เอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มีความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน โดยนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเกี่ยวกับความเหมาะสมของเทป
เสียงประกอบชุดวิชา การไดประโยชนจากเทปเสียงประกอบชุดวิชา ความเหมาะสมของรูปแบบ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุ
โทรทัศนประกอบชุดวิชา ( X = 2.34-2.49) แตผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี
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( X = 2.52-2.58) นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเหมือนกัน
เกี่ยวกับการไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา การไดประโยชน
จากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศนประกอบชุดวิชา ( X = 2.31-2.50) นอกนั้นนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร อยูในระดับดี ( X = 2.52-3.13)
1.3.2 การจัดกิจกรรมสอนเสริม อาจารย อาจารยสอนเสริม นักศึกษา และผูสําเร็จ
การศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.54-3.36) ยกเวนเพียงบางขอที่มีความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน คือ
1) การเข า รั บ การสอนเสริ ม นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ พอใช
( X = 2.19) แตผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.53) อาจารยและอาจารย
สอนเสริมมีความพรอมในการสอนเสริมอยูในระดับดี ( X = 3.05 ,3.36)
2) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนเสริมแตละครั้งกับจํานวนหนวยที่กําหนด
อาจารยสอนเสริม นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.50 ,2.40
,2.27) แตอาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X =2.30 ,2.07)
3) ความตอเนื่องในการสอนเสริมของอาจารยในแตละครั้ง นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.40 ,2.27) แตอาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับพอใช ( X = 2.36)
4) ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการสอนเสริมในระยะเวลาที่ผาน
มา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.41 ,2.47) แตอาจารยมี
ความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.60)
5) การมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการสอน อาจารยสอนเสริม
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.04 ,2.27 ,2.23)
6) การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนเสริม อาจารยและอาจารย
สอนเสริม มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.30 ,2.07)
7) ความเหมาะสมและเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ อาจารยมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับพอใช ( X = 2.25)
1.3.2 การวัดและประเมินผลการศึกษา อาจารย นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา
สวนใหญมีความคิดเห็นอยูในระดับดีเกือบทุกขอ ( X = 2.59-3.13) ยกเวน ความรวดเร็วในการแจง
ผลการสอบ นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ( X = 2.22)
1.3.4 การบริหารจัดการหลักสูตร อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชทุก
ขอ ( X = 1.70-2.00)
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1.3.5 การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มี
ความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเหมือนกันเกี่ยวกับความสะดวกในการติดตอทาง Internet ความ
รวดเร็วในการตอบปญหาความรวดเร็วในการสงเอกสาร ( X = 2.33-2.48)
1.3.6 ประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานหรือกิจกรรมตาง ๆ นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษามีความคิดเห็นดังนี้
1) นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเหมือนกัน คือ
ประโยชนที่ไดรับจากศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด การจัดมุม มสธ. การ
สอนทางโทรทัศน การสอนทางวิทยุกระจายเสียง และเทปประกอบชุดวิชา ( X = 2.07-2.49)
2) นักศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( X = 2.57) แตผูสําเร็จการศึกษามีความ
คิดเห็นอยูในระดับพอใชเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากการจัดสอนเสริม ( X = 2.47)
3) นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับดี เหมือนกัน คือ
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดวยตนเอง โดยใชชุดวิชา และสื่อประกอบ ( X = 2.94 ,2.69)
1.3.7 ปญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา
สวนใหญไมมีปญหา อุปสรรคในการเรียนและการใชบริการของมหาวิทยาลัย
1.4 การประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
1.4.1 การศึกษาตอ พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 98.5 ศึกษาตอในสาขาวิชานิติศาสตร จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ
97.8 สวนใหญศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 97.1 และ
ปจจุบันยังอยูระหวางการศึกษา จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 69.6 หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. แลว ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ ไมเคยเขา
รับการอบรมทางดานกฎหมาย จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 78.8
1.4.2 ความกาวหนาในการทํางาน
1) ตําแหนงหนาที่ พบวา กอนเขาศึกษาในหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ
ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ที่ดิน จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 39.7 และเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวมี
ความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนตําแหนงใหมโดยปจจุบันดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 23.8 และลักษณะงานที่ปฏิบัติตรงตามที่เรียนจากหลักสูตร จํานวน
79 คน คิดเปนรอยละ 54.5
2) ระดับตําแหนง พบวา กอนเขาศึกษาในหลักสูตรผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ
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ดํารงตําแหนงในหนาที่การงานระดับ 1 จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 33.3 และหลังสําเร็จการศึกษา
สวนใหญดํารงตําแหนงในระดับ 5 จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 29.4
3) ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความ
คิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลักสูตรแลวความรูที่ไดรับมีสวนชวยสงเสริม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 102 , 80 คน คิดเปนรอยละ 52.0 ,
53.7
1.4.3 การยอมรับของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน พบวา นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับหลังจบการศึกษาในหลักสูตรแลวทําใหเปนที่ยอมรับ
ของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้น อยูในระดับมาก จํานวน 120 , 97 คน คิดเปนรอยละ 61.5 , 65.1
1.4.4 การนําความรูและประสบการณไปใช พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญ
สามารถนําวิชาความรูภาคทฤษฎีที่ไดเรียนรูจากหลักูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ ินและ
ทรัพยสิน มสธ. มาประยุกตใชกับงานในตําแหนงหนาที่ อยูในระดับมากที่สุด จํานวน 72 คน คิด
เปนรอยละ 49.0 และผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นเกีย่ วกับการนําความรูและประสบการณจาก
การศึกษาไปประยุกตใชในดานตางๆ อยูในระดับดีทกุ ขอ ( X = 3.02 – 3.31)

2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1 การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
2.1.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมดี ผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นกี่ยวกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับดีทุกขอสอดคลองกับการดําเนินการของ
หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสินเปนโครงการความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับกรมที่ดิน มีการพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง ก ร ม ที่ ดิ น แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าชร ว มกั น พิ จ ารณาหลั ก สู ต ร มี วั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร มุ ง
ตอบสนองตอความตองการของกรมที่ดิน เปาหมายหลักของผูเรียนในหลักสูตรไดแกขาราชการ
กรมที่ดินทุกระดับ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526:2)
2.1.2 โครงสรางหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการ
ที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ประกอบดวยชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
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(4 ป, 3 ปตอเนื่อง) สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 12 ชุดวิชา รวม
ตลอดหลั ก สู ต ร 72 หน ว ยกิ ต นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาชุ ด วิ ช าดั ง กล า วครบหลั ก สู ต รแล ว จึ ง จะได รั บ
ประกาศนี ย บั ต รจากมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช เมื่ อ พิ จ ารณาโครงสร า งหลั ก สู ต ร โดย
เปรียบเทียบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวาดวยการศึกษาขั้นประกาศนียบัตร พ.ศ.
2523 พบวา สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ระบุวา ประกาศนียบัตรที่ออก
ใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเฉพาะวิชา ในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาอนุปริญญา โดยตอง
ศึกษาหลักสูตรไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 2 ป หรือไมนอยกวา 4 ชุดวิชา แตไมเกิน 12 ชุดวิชา
(24-72 หน ว ยกิ ต ) (มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช 2523:1) นอกจากนี้ ผ ลการวิ จั ย พบว า
ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวา โครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมดี ชุดวิชาในหลักสูตรมีความ
ทันสมัยระดับมาก ยกเวนชุดวิชากฎหมายมหาชนที่ควรปรับปรุงใหทันสมัยมากขึ้น แตอาจารยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางของหลักสูตรในระดับดีถึงดีมาก อาจารยสอนเสริมมีขอเสนอแนะ
วา ควรปรับปรุงชุดวิชา กฎหมายแพง 2 เนื่องจากเนื้อหามากเกินไป
2.1.3 แนวโนมของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายที่ดินและทรัพยสินใน
อนาคต ผลการวิจัยพบวา ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และใหมีเอกลักษณ
ความเปนกฎหมายของการที่ดินและทรัพยสินใหมากขึ้น หรือเพิ่มชุดวิชาที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ที่ดิน ปา ไม ความรั บผิ ด เมื่ อละเมิด จากเจ า หน าที่ข องรัฐ กฎหมายธุร กิจ จั ด สรรที่ ดิน กฎหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กฎหมายภาษีอากร สัญญาใน
รูปแบบตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบอยๆ เชน ซื้อ ขาย จํานอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย ฯลฯ โดย
เชิญเจาหนาที่ระดับสูงของกรมที่ดินที่มีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรมารวมเปนกรรมการหรือรวม
สัมมนาหลักสูตร หรือควรมีการประเมินความตองการในการเรียนหลักสูตรนี้ใหม เนื่องจากเปน
หลักสูตรเกาที่เปดมานานแลวประกอบกับคนสวนใหญจบปริญญาตรีมากขึ้น และลักษณะของ
หลักสูตรไมทันสมัยแลวเมื่อเทียบกับปจจุบัน หรือควรปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหเปนหลักสูตรปริญญา
ตรีเฉพาะดาน/สาขา หรือควรพัฒนาหลักสูตรใหเปนปริญญาโท หรือระดับสูงกวาปริญญาตรีเฉพาะ
ทาง และควรมีการประชาสัมพันธที่ดีเพื่อจะไดเพิ่มยอดนักศึกษาในหลักสูตรนี้ใหมากขึ้น เนื่องจาก
เปดมานานกลุมผูเรียนยอมลดนอยลง หรือขยายโอกาสทางการศึกษาใหสวนราชการอื่นๆ เขามา
เรี ย นในหลัก สูตร และควรมี ค ณะทํ างานหรื ออาจารยประจํา หลัก สู ตรที่รับ ผิด ชอบหลั ก สูต รนี้
โดยเฉพาะ ที่ทําหนาที่บริหารหลักสูตร ประเมินปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความตองการของ
สั ง คมสอดคล อ งกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 ที่ ร ะบุ ว า หลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาตองมีอาจารยประจําหลักสูตร ทําหนาที่บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
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พัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรและหนาที่อื่นที่เกี่ยวของและเกณฑมาตรฐานยัง
กําหนดใหทุกหลักสูตรตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ (เทียนฉาย กีระนันทน 2548 : 5)
2.2 การประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน
2.2.1 เอกสาร/สื่ อ ประกอบหลั ก สู ต ร ผลการวิ จั ย พบว า นั ก ศึ ก ษาและผู สํ า เร็ จ
การศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารการสอนอยูในระดับดี แตสื่อประกอบหลักสูตร
ไมวาจะเปนเทปเสียง ประกอบชุดวิชา รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน มีความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน คือ นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเกี่ยวกับความเหมาะสมของเทป
เสียงประกอบชุดวิชา การไดประโยชนจากเทปเสียงประกอบชุดวิชา ความเหมาะสมของรูปแบบ
รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุ
โทรทัศนประกอบชุดวิชา แตผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับดี นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเหมือนกัน เกี่ยวกับการไดประโยชนจากรายการสอน
ทางวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชา การไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศนประกอบ
ชุดวิชา สอดคลองกับผลการวิจัยการติดตามบัณฑิตสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ และ
บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรที่พบวา บัณฑิตสวนใหญไดรับความรูจากเอกสารการสอนมากที่สุด
สวนรายการวิทยุกระจายเสียงไดรับความรูนอย ถึงนอยที่สุด (ปยะศิริ เรืองศรีมั่นและผูอื่น 2545:2
และโอภาวดี เข็ ม ทองและผู อื่ น 2545:1) ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก ารปรั บ ลดสื่ อ ทางรายการ
วิทยุกระจายเสียงใหนอยลง และจะเห็นไดวาปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงที่ระบบ IT (Information
Technology ) มากขึ้น มีเทคโนโลยีใหมที่ใชในระบบการสื่อสารที่ทันสมัย มีการใช Internet หรือ
สื่อประเภทอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นจากผลการวิจัยของเยาวลักษณ ดวงเนตรและสมสิริ เบญจวรา
นนท พบวา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเคยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
รอยละ 92.8 (เยาวลักษณ ดวงเนตรและสมสิริ เบญจวรานนท 2545:37) จะเห็นไดวาแนวโนมการ
ใชสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีพัฒนาการขึ้น มีการเรียนรูดวยระบบ Internet
และสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีการเปลี่ยนสื่อประกอบชุดวิชาจากเทปเสียง
หรือรายการทางวิทยุกระจายเสียงมาเปน CD,VCD, DVD เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในปจจุบัน
2.2.2 การจัดกิจกรรมสอนเสริม ผลการวิจัยพบวา อาจารย อาจารยสอนเสริม
นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นตอประเด็นตางๆ ตอไปนี้ในระดับที่แตกตางกัน
กลาวคือ การเขารับการสอนเสริมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช ผูสําเร็จการศึกษามี
ความคิดเห็นอยูในระดับดี แตอาจารย และอาจารยสอนเสริม มีความพรอมในการสอนเสริมอยูใน
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ระดับดี อาจารยสอนเสริม มีความคิดเห็นวานักศึกษาใหความสนใจตอการเขารับการสอนเสริม
ระดั บ ดี ด า นความเหมาะสมของระยะเวลาที่ ส อนเสริ ม แต ล ะครั้ ง กั บ จํ า นวนหน ว ยที่ กํ า หนด
นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา อาจารยสอนเสริม มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช แตอาจารย มีความ
คิดเห็นอยูในระดับดี ดานความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการสอนเสริมในระยะเวลาที่
ผานมา นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช แตอาจารยมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับดี ซึ่งจะเห็นไดวาอาจารย และอาจารยสอนเสริมเปนผูสอนจึงมองวามีความพรอมในการสอน
แตนักศึกษาเปนผูเรียน จึงมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ซึ่งจากการสรุปปญหาเกี่ยวกับการสอนเสริม
ของนักศึกษาพบวาสวนใหญไมมีเวลาเขารับการสอนเสริม ไมสามารถเขารับการสอนเสริมได
เนื่องจากอยูไกล สถานที่สอนเสริมมีไมครบทุกจังหวัด เดินทางลําบาก สถานที่บางโรงเรียนคับแคบ
ไมทราบหรือไมไดรับตารางการสอนเสริมและการสอนเสริมมีจํานวนครั้งนอยไป และเสียคาใชจาย
มาก บางวิชาไมมีการสอนเสริม เปนตน สิ่งเหลานี้เปนปญหาที่ทําใหนักศึกษาเขารับการสอนนอย (มี
ความคิดเห็นอยูในระดับพอใช) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชนี พลแสนและผูอื่น (2544 :
122-123) ที่วิเคราะหหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พบวา การเขารับ
การสอนเสริม ความพรอมในการสอนเสริม อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับดี อาจารยสอนเสริม
มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก แตนักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยูในระดับยังไมดี ดาน
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนแตละครั้ง กับจํานวนหนวยการสอนที่กําหนด อาจารยมีความ
คิดเห็นอยูในระดับดี แตอาจารยสอนเสริม นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยูในระดับยังไมดี
ดานความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการสอนเสริมในระยะที่ผานมา อาจารยมีความ
คิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ ดี แต นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ ยั ง ไม ดี จะเห็ น ได ว า
ผลการวิจัย สอดคลองกันเนื่องจาก โครงสรางหลัก สูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ
ทรัพยสินกําหนดใหนักศึกษาเรียนชุดวิชาทั้ง 12 ชุดวิชา ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และชุดวิชา
ที่เปดสอนเสริมจึงเปนชุดวิชาเดียวกัน ผลการวิจัยทั้งสองหลักสูตรจึงสอดคลองกัน เกี่ยวกับการ
สอนเสริ ม ผลการวิ จั ย ของป ย ฉั ต ร สมบั ติ ศิ ริ นั น ท และผู อื่ น (2540 : 53) พบว า นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไมมีเวลาเขารับการสอนเสริมไดแตอานตํารา และทําแบบฝกหัด
ทายบทเทานั้น ระยะเวลาในการสอนเสริมนอยไป (2 ครั้งตอ 1 ชุดวิชา) เมื่อเทียบกับเนื้อหาที่ตอง
ศึกษา และการจัดการสอนเสริมบางวิชาไมมีการจัดสอนที่ศูนยจังหวัดของตัวเอง ทําใหตองเดินทาง
ไปเรียนที่จังหวัดอื่น ตองเสียคาใชจายมาก และผลการวิจัยของธีรยุทธ เสนีวงศ ณ อยุธยา และผูอื่น
(2545 : 2) ที่พบวา บัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตรสวนใหญไมเคยเขารับการสอนเสริม สวนบัณฑิตที่
เขารับการสอนเสริมมีความคิดเห็นวามีประโยชนและตองการใหจัดสอนเสริมชุดวิชามากกวา 2
ครั้ ง ในแต ล ะภาคเรี ย น ผลการวิ จั ยครั้ งนี้ ยั งพบว า นั กศึ กษาและผู สําเร็ จการศึ กษาส วนใหญ ให
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนเสริม คือ ควรจัดใหมีการสอนเสริมมากกวาเดิมทั้งเพิ่มจํานวนชุดวิชา
ที่สอนเสริม เพิ่มจํานวนครั้ง เพิ่มจํานวนชั่วโมงที่สอนและเพิ่มสถานที่สอนใหสอนทุกจังหวัดและ
ในดานการสอนเสริ ม นอกจากนี้ผลการวิจัย ยังพบวา อาจารยมี ความคิดเห็นอยูในระดับพอใช
เกี่ยวกับการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการสอนเสริม ความเหมาะสมและเพียงพอของ
โสตทัศนูปกรณ อาจารยสอนเสริมมีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชเกี่ยวกับโอกาสในการรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการสอน ความตอเนื่องในการสอนเสริมของอาจารยในแตละครั้ง
และเกี่ ย วกั บ การมี สว นร ว มในการเสนอแนะแนวทางปรั บ ปรุ ง การสอนเสริ ม จากผลการวิ จั ย
ดังกลาวมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการจัดการสอนเสริมใหมีประสิทธิภาพ จัดทําเอกสาร
โสตทั ศ น ห รื อสื่ อ การสอนที่ เ หมาะสมและประชาสั มพั น ธ ใ ห นั ก ศึ ก ษาทราบแต เ นิ่ น ๆ เพื่ อ ให
สามารถเตรียมตัวมาเขารับการสอนเสริมได และอาจารยสอนเสริมควรมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางอาจารยสอนเสริมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อปรับแนวความคิดทัศนคติ
และป ญ หาต า งๆ ของการสอนเสริ ม เพื่ อ เป น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสอนเสริ ม ของ
มหาวิทยาลัย
2.2.3 การบริหารจัดการหลักสูตร อาจารยมีความคิดเห็นอยูในระดับพอใชทุกขอ
คือ มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของการจัดการเรียนการสอนเปนระยะๆ มีการจัดทําแผน/ปรับปรุง
การเรียนการสอนของสาขาวิชาที่เปนระบบชัดเจน มีการประชุม/ปรึกษาหารือระหวางผูเกี่ยวของ
เพื่อรวมแกปญหาพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องเปนระยะ มีการสรุปรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนของสาขาวิชาทุกปมีการติดตามประเมินผลปญหาอยางเปนระบบและตอเนื่อง มี
ระบบสารสนเทศหลักสูตรที่สมบูรณสะดวกและเหมาะสมกับความตองการ มีการนําขอมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรไปใชใหเกิดประโยชนตอหลักสูตร มีการจัดองคกรการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ประสานงานที่ดีกับหนวยงานอื่น และมีแนวทางแกไขปญหาอยางชัดเจนและจริงจัง
ผลการวิจัยอยูในระดับพอใช เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสินเปนหลักสูตรภายใตโครงการความรวมมือกับกรมที่ดิน ใหนักศึกษาเรียกชุดวิชาใน
หลั กสู ตรนิ ติศาสตรบั ณฑิ ต ไม มีอาจารยประจํา หลัก สูตรโดยเฉพาะ ดังนั้น การบริหารจัด การ
หลักสูตรจึงอยูรวมกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จึงอาจทําใหไมมีความเปนเอกลักษณโดยเฉพาะ
ของหลักสูตร ซึ่งสาขาวิชาควรใหความสําคัญในการจัดใหมีอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
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2.2.4 การติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัยและประโยชนที่ไดรับจากหนวยงาน
หรือกิจกรรมตางๆ ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
พอใชเกี่ยวกับความสะดวกในการติดตอทาง Internet ความรวดเร็วในการตอบปญหา ความรวดเร็ว
ในการสงเอกสารประโยชนที่ไดรับจากศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด การจัด
มุม มสธ.การสอนทางโทรทัศน การสอนทางวิทยุกระจายเสียงและเทปประกอบชุดวิชา สอดคลอง
กับผลการวิจัยการวิเคราะหหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่พบวานักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็น
อยูในระดับยังไมดี คือ ความสะดวกในการติดตอทาง Internet และความรวดเร็วในการสงเอกสาร
ประโยชนที่ไดรับประโยชนจากศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด การจัดสอน
เสริม การจัดมุม มสธ. การสอนทางโทรทัศน การสอนทางวิทยุกระจายเสียงและเทปประกอบ
ชุดวิชา (รัชนี พลแสนและผูอื่น 2544 : 80 -81) ในประเด็นการวิจัยดังกลาว มหาวิทยาลัยควรมีการ
ปรับปรุงระบบการใหบริการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัย
ของสุมาลี สังขศรี และผูอื่น (2535) ที่พบวา การสงขอมูลขาวสารถึงนักศึกษา ควรยึดหลักสะดวก
และรวดเร็ว
2.3 การประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช ซึ่ ง ต ร ง กั บ แ น ว คิ ด ร ว ม กั น ข อ ง ก ร ม ที่ ดิ น แ ล ะ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่วาการจัดใหมีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานรัฐบาลในการที่จะ
นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม โดยใหขาราชการสังกัดกรมที่ดินที่มีความรู
ต่ํากวาปริญญาตรี มาเขาศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่ง
จะเปนการพัฒนาความรู ความสามารถและคุณภาพชีวิตของขาราชการกรมที่ดินใหดียิ่งขึ้น และยัง
เป น การเป ด โอกาสให บุ ค ลากรนํ า ความรู ไ ปเลื อ กประกอบอาชี พ อื่ น ๆ ได ก ว า งขวางยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ยังพบวา ผูสําเร็ จการศึกษาส ว นใหญห ลังจบการศึกษาผูสํา เร็จการศึกษาสว นใหญมี
ความกาวหนาในหนาที่การงานในตําแหนง มีตําแหนงและระดับของงานที่สูงขึ้น ในสวนของ การ
นําความรูและประสบการณไปใช นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรู
และประสบการณจากการศึกษาในหลักสูตรไปประยุกตใชอยูในระดับดีทุกขอเกี่ยวกับความรูที่
ไดรับมีสวนชวยสงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ทําให
เป น ที่ ย อมรั บ ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร ว มงานเพิ่ ม ขึ้ น มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ใ นระดั บ มาก
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตรที่พบวา สามารถนํา
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ความรูไปประยุกตใช อยูในระดับดีทุกขอ (รัชนี พลแสน และผูอื่น 2544 : ข) และสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของธี รยุทธ เสนี วงศ ณ อยุ ธยา และผูอื่น (2545 : 2) ที่พบวา บัณ ฑิตสาขาวิชา
ศึกษาศาสตรรุนที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดรับการ
ยอมรับทั้งจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา และเมื่อไปศึกษาตอก็ไดรับการ
ยอมรับจากคณาจารยและเพื่อนนักศึกษารวมสถาบัน

3. ขอเสนอแนะ
3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการ
ที่ดิน (2 ป) ดังนี้
3.1.1 การปรับปรุงหลักสูตร
1) ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รใหม ใ ห เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น และให มี ค วามเป น
เอกลักษณความเปนกฎหมายของการที่ดินและทรัพยสินมากขึ้น อาจมีการผลิตชุดวิชาที่เกี่ยวของ
เพิ่ ม เช น กฎหมายที่ ดิ น ป า ไม กฎหมายธุ ร กิ จ จั ด สรรที่ ดิ น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กฎหมายภาษีอากร สัญญาในรูปแบบตางๆ เชน
ซื้อ ขาย จํานอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย เปนตน
2) ควรปรั บ ปรุ งชุ ด วิช ากฎหมายมหาชน ชุ ด วิ ช ากฎหมายแพ ง 2 ให มี เ นื้ อ หา
กระชับและทันสมัยกับการเปลี่ยนไปของกฎหมาย
3) ควรขยายโอกาสทางการศึกษาใหสวนราชการอื่นๆ เขาศึกษาในหลักสูตรได
3.1.2 การจัดการเรียนการสอน
1) สื่อการเรียนการสอนและเอกสารตางๆ ควรจัดสงใหนักศึกษาไดทันเวลาที่จะ
ศึกษาหาความรูกอนสอบ
2) มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงระบบบริการของมหาวิทยาลัยใหทันสมัย เชน การ
ติดตอสื่อสารทาง Internet ความรวดเร็วในการตอบปญหา การแจงผลสอบ เปนตน
3) ผลการวิจัยพบวา นักศึกษา และผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับ
พอใชเกี่ยวกับการไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประกอบชุด
วิชา และเทปประกอบชุดวิชา ประโยชนที่ไดจากศูนยวิทยพัฒนา ศูนยบริการการศึกษาประจํา
จังหวัด การจัดมุม มสธ. ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรตองมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมตางๆ ที่จัด
ขึ้น
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4) ควรปรับปรุงสื่ออื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยให ทันสมัยเหมาะกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไป เชน ควรผลิตสื่อเปน VCD, DVD หรือ ใชระบบ e-Learning เขามามีสวนในการเรียนการ
สอน
5) การสอนเสริม ควรมีการปรับปรุงระบบการสอนเสริมในดานความเหมาะสม
ของระยะเวลาที่สอนแตละครั้งกับจํานวนหนวยที่กําหนด การมีสวนรวมในการเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงการสอนเสริม ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดสอนเสริมในระยะที่
ผานมา นอกจากนี้ยังผลการวิจัยยังพบวานักศึกษาไมเขารับการสอนเสริม มหาวิทยาลัยควรมีการ
สํารวจจุดคุมทุนในการจัดการสอนเสริม มีการกระตุนหรือประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขารับการ
สอนเสริมใหเพิ่มขึ้น หรือใชชองทางอื่นในการจัดการสอนเสริม เชนสอนเสริมผาน Internet
ดาวเทียม เปนตน
3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
3.2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทุกๆ 5 ป ตามเกณฑ
มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 เพื่ อ นํ า ผลการประเมิ น ไปใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอไป
3.2.3 ควรศึกษาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน รวมทั้งสุมสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิหลาย ๆ
ทาน เพื่อจะไดมีขอมูลเพิ่มขึ้นและเจาะลึกมากขึ้น
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เกณฑ” ใน การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาสูการ
ปฏิบัติ วันที่ 29 มีนาคม 2548 ณ หองคอนเวนชัน่ ฮอล เอ บี โรงแรมแอมบาสซาเดอร ถนน
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หนา 5
ธีรยุทธ เสนีวงศ ณ อยุธยา และผูอื่น (2545) “รายงานการวิจยั เรื่องการติดตามบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร รุนที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา
2541”
ธํารง บัวศรี (2531) ทฤษฎีหลักสูตร กรุงเทพมหานคร เอราวันการพิมพ
บันลือ พฤกษะวัน (2531) หลักสูตรกับการบูรณาการทางการสอน กรุงเทพมหานคร ไทยวัฒนา
พานิช
ปราณี เถกิงพลและผูอื่น (2541) หลักสูตรมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ปยะศิริ เรืองศรีมั่น และผูอื่น (2545) “รายงานการวิจัยเรือ่ งการติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2541”
พรประเสริฐ พันธสวัสดิ์ (2533) “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ไพบูรณ คะเชนทรพรรค และผูอื่น (2545) “รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2523) “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วาดวย
การศึกษาขั้นประกาศนียบัตรขั้นสูงและประกาศนียบัตร พ.ศ. 2523” ประกาศ ณ วันที่ 16
กรกฎาคม 2523”
. (2538) “ประมวลสาระชุดวิชาพัฒนาระบบการสอน” หนวยที่ 5-8 นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
.กองแผนงาน (2547) “รายงานศึกษาภาวะการทํางานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจําปการศึกษา 2545”
.สํานักทะเบียนและวัดผล (2545) “จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2527 – 2544”
.สํานักเทคโนโลยีการศึกษา (2548) “รวมบทคัดยอผลงานวิจัยสื่อการสอนทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ป 2523 – 2548”
.สํานักวิชาการ (2546) หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร นนทบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
.สํานักวิชาการ (2526) “โครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ
กรมที่ดินและหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน”
เมธี ปยะคุณ (2528) “การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ป
การศึกษา 2525” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เยาวลักษณ ดวงเนตร และสมสิริ เบญจรานนท (2545) “รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
รัชนี พลแสน และผูอื่น (2544) “รายงานการวิจยั เรื่องการวิเคราะหหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
ลัดดาวัลย เพชรโรจน (2545) “วัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร” ในประมวลสาระชุดวิชา
การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน หนวยที่ 1 หนา 128 – 139 นนทบุรี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร
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วิชัย วงษใหญ (2546) “การประเมินหลักสูตร” ในประมวลสาระชุดวิชาการพัฒนาหลักสูตรและ
วิทยวิธีทางการสอน หนวยที่ 8 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ศิริชัย กาญจนวาสี (2546) “การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ”
ศูนยวิจัยและพัฒนาระหวางชาติและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530) “รายงานการวิจัย
เรื่อง การประเมินระบบการสอนทางไกล : ประโยชนตอการประกอบอาชีพของผูจบ
การศึกษา”
สันต ธรรมบํารุง (2527) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร กรุงเทพมหานคร การศาสนา
สิริพร บุญญานันท (2522) รูปแบบของการวิเคราะหหลักสูตร เอกสารประกอบการบรรยายทาง
วิชาการในการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรและบริหารหลักสูตร เอกสารหมายเลข 9 วันที่ 13
ตุลาคม 2522 กรมวิชาการ
สุนีย ศีลพิพัฒน และผูอื่น (2539) “รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต 4 ป และ 3 ป ตอเนื่อง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
สุภาวดี ธีรธรรมากร และสุณี ภูสีมว ง (2544) “รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการพิมพ (ตอเนื่อง 2 ป) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
สุมาลี สังขศรี และผูอื่น (2535) “รายงานการวิจยั เรื่องความคิดเห็น และความคาดหวังของ
นักศึกษา และผลที่ไดรบั จากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุมิตร คุณากร (2523) หลักสูตรและการสอน กรุงเทพมหานคร ชวนพิมพ
สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล (2547) “การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ
การศึกษาทางไกล” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สุริยะ อยูเย็น (2530) “การประเมินหลักสูตรสารวัตรโรงเรียนสืบสวนกรมตํารวจ” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ (2533) การประเมินผลหลักสูตรการบริหารตํารวจชั้นสูงของสถาบันพัฒนา
ขาราชการตํารวจ” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โอภาวดี เข็มทอง และผูอื่น (2545) “รายงานการวิจัยเรือ่ งการติดตามบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ”
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วัตถุประสงคและคําอธิบายชุดวิชา
41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา (Civil Law I : Persons, Juristic Acts and
Contracts)
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจหลักเกณฑพื้นฐานในกฎหมายแพง เรื่อง บุคคล
นิติกรรม และสัญญา
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชความรูที่ไดศึกษามาวินิจฉัยปญหา หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นได
3. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแตละเรื่อง และเนนใหเห็น
ถึงความสัมพันธระหวางกฎหมายเรื่องนั้น ๆ กับสังคม
คําอธิบายชุดวิชา
ลัก ษณะบุค คล โดยเริ ่ม ตั ้ง แตก ารเริ ่ม ตน และการสิ ้น สุด สภาพบุค คล ความสามารถ
ภูมิลําเนา นิติบุคคล
ลักษณะนิติกรรม ตั้งแตความหมาย ลักษณะและแบบของนิติกรรม การแสดงเจตนาความ
สมบูรณของนิติกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในนิติกรรม ระยะเวลาและอายุความ
ลักษณะสัญญา ตั้งแตการกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา การเลิกสัญญา จนถึงมัดจําและ
การกําหนดเบี้ยปรับ
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วัตถุประสงคและคําอธิบายชุดวิชา
41212 กฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิน (Civil Law I : Obligations and Delicts)
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจหลักเกณฑกฎหมายลักษณะหนี้ ละเมิด จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรได
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการวินิจฉัยปญหา หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
และนําไปปฏิบัติได
3. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแตละเรื่อง และเนนใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางกฎหมายเรื่องนัน้ ๆ กับสังคม
คําอธิบายชุดวิชา
ลัก ษณะหนี ้ ตั ้ง แตค วามหมายของหนี ้ วัต ถุแ หง หนี ้ การรับ ชว งสิท ธิ การโอนสิท ธิ
เรียกรองการใชสิทธิของลูกหนี้ การเพิกถอนการฉอฉล สิทธิยึดหนวง บุริมสิทธิ ลูกหนี้และเจาหนี้
หลายคนและความระงับแหงนี้
ลักษณะละเมิด ตั้งแตความรับผิดชอบเพื่อละเมิด โดยการกระทําของตนเองหรือของผูอื่น
ความรับผิดชอบในฐานะเปนเจาของทรัพยสินอันเปนตนเหตุแหงละเมิด คาสินไหมทดแทนเพื่อ
ละเมิดอายุความละเมิด และนิรโทษกรรม
ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลักษณะลาภมิควรได
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วัตถุประสงคและคําอธิบายชุดวิชา
41322 กฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทนประกันภัย (Commercial Law II :
Loans, Deposits, Agents and Insurance)
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจหลักเกณฑกฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย
เก็บของในคลังสินคา ตัวแทน นายหนา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
และประกันภัย
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการวินิจฉัยปญหา หรือขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นและนําไปปฏิบัติได
3. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแตละเรื่อง และเนนให
เห็นถึงความสัมพันธระหวางกฎหมายเรื่องนัน้ ๆ ที่มีตอสังคม
คําอธิบายชุดวิชา
กฎหมายวาดวยสัญญายืมใชคงรูป ยืมใชสิ้นเปลือง ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา
กฎหมายวาดวยสัญญาตัวแทน โดยเริ่มตั้งแตลักษณะประเภทของตัวแทน หนาที่ความรับ
ผิดชอบที่มีตอระหวางตัวการและตัวแทน และตอบุคคลภายนอก ความระงับแหงสัญญา ตัวแทน
ตลอดจนตัวแทนคาตาง ๆ
กฎหมายวาดวยสัญญา นายหนา ประนีประนอมยอมความ การพนันขันตอ
กฎหมายวาดวยสัญญาประกันภัยชนิดตาง ๆ ซึ่งไดแก การประกันวินาศภัย การประกันภัยใน
การรับขน การประกันภัยค้ําจุนและการประกันชีวิต
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วัตถุประสงคและคําอธิบายชุดวิชา
41311 กฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก (Civil Law III : Family Law and Law of
Succession)
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจลักษณะครอบครัวและมรกด
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการวินิจฉัยปญหา หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
และนําไปปฏิบัติได
3. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแตละเรื่อง และเนนใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางกฎหมายเรื่องนั้น ๆ ที่มีตอสังคม
คําอธิบายชุดวิชา
กฎหมายครอบครัว ตั้งแตการหมั้น การสมรส ความสัมพันธระหวางสามีภริยา ทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา ความสมบูรณของการสมรส การสิ้นสุดแหงการสมรส สิทธิและหนาที่ของบิดา
มารดาและบุตร ความปกครอง บุตรบุญธรรม ตลอดจนคาอุปการะเลี้ยงดู
กฎหมายมรดก ตั้งแตการตกทอดแหงทรัพยมรดก การเปนทายาท สิทธิโดยธรรมในการรับ
มรดกการแบงทรัพยมรดกหรือสวนมรกดของทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตาง ๆ การรับมรดก
แทนที่กันการเปนทายาทโดยพินัยกรรม แบบพินัยกรรม ผลและการตีความแหงพินัยกรรม ความ
สมบูรณแหงพินัยกรรม หรือขอกําหนดพินัยกรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ
และอายุความมรดก
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วัตถุประสงคและคําอธิบายชุดวิชา
41321 กฎหมายพาณิชย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาชื้อ ( Commercial Law 1 :
Sales, Hire and Hire - Purchase)
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจหลักเกณฑกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยนให
เชาทรัพย เชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ และรับขน ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุม ครองผูบ ริโภค
2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการวินิจฉัยปญหา หรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
และนําไปปฏิบัติได
3. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงหลักการและเหตุผลในกฎหมายแตละเรื่อง และเนนใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางกฎหมายเรื่องนั้น ๆ ทีม่ ีตอสังคม
คําอธิบายชุดวิชา
กฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขาย ตั้งแตลักษณะประเภทและระบบของสัญญาซื้อขายหนาที่และ
ความรับผิดชอบของคูสัญญา การคุมครองผูบริโภค การซื้อขายเฉพาะอยางและหลักปฏิบัติสัญญา
เชา หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของคูสัญญา ความระงับแหงสัญญา ตลอดจนกฎหมายวาดวยสัญญา
เชาซื้อ กฎหมายวาดวยสัญญาจางแรงงาน จางทําของ และรับขน

146

วัตถุประสงคและคําอธิบายชุดวิชา
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ( Criminal Law 1 : General Principles)
วัตถุประสงคทั่วไป
1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูพ ื้นฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญารวมทัง้
หลักในการตีความกฎหมายอาญา
2. เพื่อใหนักศึกษามีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับบทบัญญัติในภาค 1 ของประมวลกฎหมาย
อาญา สามารถใชความรูวินิจฉัยปญหาหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นได
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูพ ื้นฐานทางดานอาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา สามารถที่จะ
วิเคราะหปญ
 หาอาชญากรรมในสังคมได
คําอธิบายชุดวิชา
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิดชอบ ขอบเขตบังคับของกฎหมาย
อาญา การพยายามกระทําความผิด ผูมีสวนเกีย่ วของในการกระทําความผิด เหตุยกเวนความผิด
ยกเวนโทษ ลดโทษ การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุ
ความอาญาโทษในทางอาญา และวิธีการเพื่อความปลอดภัย ทฤษฎีอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

ภาคผนวก ข
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(สําหรับผูทรงคุณวุฒ)ิ
แบบสัมภาษณเพื่อการประเมิน
เรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คําชีแ้ จง
1. แบบสัมภาษณนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมาย
การทีด่ ินและทรัพยสิน (2 ป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
2. แบบสัมภาษณทั้งหมดมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกีย่ วกับผูตอบแบบสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูรประกาศนียบัตรกฏหมายการที่ดนิ และทรัพยสิน (2 ป)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับแนวโนมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการที่ดนิ และทรัพยสิน
(2 ป)ในอนาคต
ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมืออยางดียิ่งของทาน
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกีย่ วกับผูต อบแบบสัมภาษณ
คําชีแ้ จง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวาง ( ) หรือเติมขอความในชองวาง ตามความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวทาน
1. ชื่อ………………………………………………..นามสกุล……………………………………………
2. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
3. อายุ………………...ป
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด……………………………………………………………………………………...
5. หนวยงานที่สังกัด……………………………………………………………………………………….
6. ประสบการณทเี่ กีย่ วของกับกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน…………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
7. ประสบการณทเี่ กีย่ วของกับการศึกษาทางไกลของ มสธ. (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) เปน/เคยเปนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
( ) เปน/เคยเปนคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
( ) เปน/เคยเปนคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
( ) เปน/เคยเปนคณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชา/ผูร วมผลิตชุดวิชา
( ) เปน/เคยเปนคณะกรรมการกลุมออกขอสอบ/ปรับปรุงขอสอบ
( ) เปน/เคยเปนอาจารยสอนเสริม
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………….
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
1. วัตถุประสงคของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ ินและทรัพยสิน มีดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราชการของกรมทีด่ ิน ในการทําหนาที่ จดทะเบียน
สิทธิและนิตกิ รรม
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมทีด่ ินมีความรอบรูทางดานกฏหมายเพื่อใชในการปฏิบัติงานบริการ
สังคมไดดียิ่งขึน้
3. เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมีความรูทางดานกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ทานเห็นดวยกับวัตถุประสงคของหลักสูตรนี้หรือไม
( ) เห็นดวย เพราะ…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
( ) ไมเห็นดวย เพราะ…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
( ) ควรเพิ่มเติมในดานใดบาง (โปรดระบุ)……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. ทานคิดวาวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับแนวคิดในการผลิตผูสาํ เร็จการศึกษาในยุค
โลกาภิวัตนหรือไม
( ) สอดคลอง เพราะ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
( )ไมสอดคลอง เพราะ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
( ) ควรปรับปรุงดังนี…
้ ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
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3. คุณสมบัติของผูสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. มีดังนี้
ผูสมัครตองเปนขาราชการกรมทีด่ ิน และมีคุณสมบัติดังนี้
1) สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา หรือ
2) สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมการศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา มีประสบการณในการทํางาน
หลังจบ ม.3 แลวไมนอยกวา 5 ป โดยมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบรู ณ นับถึงวันเปดภาคการศึกษา หรือ
3) สําเร็จการศึกษาประโยคมัธยมการศึกษาตอนตน (ม.3) หรือเทียบเทา มีประสบการณในการทํางาน
หลังจบ ม.3 แลวไมนอยกวา 5 ป โดยมีอายุไมต่ํากวา 25 ปบริบรู ณ นับถึงวันเปดภาคการศึกษา หรือ
4) สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา หรือสูงกวา
ทานคิดวาคุณสมบัติดังกลาวเหมาะสม/ควรเปลีย่ นแปลงอยางไร
( ) เหมาะสม
( ) ควรเปลีย่ นแปลงดังนี…
้ ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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4. โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. มีดังนี้
ใหศึกษา 12 ชุดวิชาดังนี้
40101 ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมายทั่วไป
41201 กฎหมายมหาชน
41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
41212 กฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
41213 กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
41231 กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
41311 กฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
41321 กฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
41322 กฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน ประกันภัย
41323 กฎหมายพาณิชย 3 : ประกันดวยบุคคลและทรัพย ตั๋วเงิน
41324 กฎหมายพาณิชย 4 : หุนสวน บริษัท
41405 กฎหมายสิ่งแวดลอม
ทานคิดวาเหมาะสมหรือไม อยางไร
( ) เหมาะสม เพราะ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
( ) ไมเหมาะสม เพราะ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ควรปรับปรุง ดังนี…
้ ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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5. ทานคิดวาชุดวิชาที่ใหผสู มัครศึกษาทัง้ 12 ชุดที่กลาวในขอ 4 มีความทันสมัยมากนอยเพียงใด
( ) มากที่สุด
( ) มาก
( ) นอย
( ) นอยที่สุด
ชุดวิชาที่ควรมีการปรับปรุงมีดังนี้
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
6. ทานคิดวาโครงการความรวมมือของกรมที่ดินและมสธ. ที่เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การทีด่ ินและทรัพยสิน มีประโยชนมากนอยเพียงใด
( ) มากที่สุด
( ) มาก
( ) นอย
( ) นอยที่สุด
7. ทานคิดวาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายการที่ดนิ และทรัพยสิน ควรเปดสอนหลักสูตรนี้ ตอไป
หรือไม
( ) ควรเปดสอนตอไป โดยยังไมมีอะไรตองแกไข
( ) ควรเปดสอนตอไป โดยมีการปรับปรุงในเรื่อง……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
( ) ควรยกเลิกการเปดสอน เนื่องจาก…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

153

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโนมของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
(2 ป) มสธ. ในอนาคต
โปรดใหขอเสนอแนะเกีย่ วกับแนวโนมของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ นิ และทรัพยสิน
(2 ป) มสธ. ในอนาคต
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..…….
.……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
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(สําหรับอาจารย)
แบบสอบถามเพื่อการประเมิน
เรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการทีด่ ินและทรัพยสิน( 2 ป ) อันจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสอน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโนมของหลักสูตรในอนาคต
3. คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการประเมินหลักสูตร ขอมูลที่ไดจะนําไปใชเพื่อ
วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
หรือตามความคิดของทาน และกรุณาตอบทุกขอคําถาม ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณของขอมูล

ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมืออยางดีของทาน
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความในชองวาง ตามความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวทาน
สําหรับผูประเมิน
เลขที่แบบสอบถาม
( ) ( ) 1-2
1. เพศ
( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
( )3
2. อายุ………….…..ป
( ) ( ) 4-5
( )6
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ปริญญาโท สาขา…………………….……………..
( ) 2. ปริญญาเอก สาขา…………………………………..
( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..
4. ประสบการณในการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ
( ) ( ) 7-8
ทรัพยสิน จํานวน ………………..ป
5. งานที่รับผิดชอบนอกจากการสอน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) 1. งานบริหารภายในสาขาวิชา
( )9
( ) 2. งานบริหารภายในมหาวิทยาลัย
( ) 10
( ) 3. งานบริหารทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
( ) 11
( ) 4. งานอื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..
( ) 12
6. นอกจากการสอนและงานที่รับผิดชอบแลว ในหัวขอตอไปนี้ทานมีประสบการณ
ในขอใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) 1. การพัฒนา / ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตร
( ) 13
( ) 2. ทํางานวิจัย
( ) 14
( ) 3. เปนวิทยากรที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่สอน
( ) 15
( ) 4. ดูงานและศึกษาตอใน / ตางประเทศ
( ) 16
( ) 5. ประสบการณดานอื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………..
( ) 17
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สําหรับผูประเมิน
เลขที่แบบสอบถาม
( ) ( ) 1-2
( ) 18

7. ทานเคยไดรับการอบรม / ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนี้หรือไม
( ) 1. เคย
( ) 2. ไมเคย
8. การเปดสอนหลักสูตรนี้ ทําใหทานมีภาระงานมากและเหน็ดเหนื่อยเกินกวาปกติ ( ) 19
หรือไม
( ) 1. มากที่สุด
( ) 2. มาก
( ) 3. นอย
( ) 4. นอยที่สุด
9. ในความคิดของทาน ควรเปดหลักสูตรนี้ตอไปหรือไม
( ) 20
( ) 1. ควรเปดตอไป โดยยังไมมีอะไรตองแกไข
( ) 2. ควรเปดตอไป โดยมีการปรับปรุงในเรื่อง………………………...
……………………………………………………………………….
( ) 3. ควรยกเลิกการเปดสอน เนื่องจาก……………………….………..
……………………………………………………………………….
( ) 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร
คําชี้แจง โปรดพิจารณาวาชุดวิชาตาง ๆ ในโครงสรางหลักสูตร จํานวน 12 ชุดวิชา มีความเหมาะสม
มากนอยเพียงใด
ระดับความคิดเห็น
สําหรับ
ขอความ
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
ผูประเมิน
4
3
2
1
40101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
( ) 21
41201 กฎหมายมหาชน
( ) 22
41211 กฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
( ) 23
41212 กฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
( ) 24
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41213
41231
41311
41321
41322
41323
41324
41405

ระดับความคิดเห็น
สําหรับ
ขอความ
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
ผูประเมิน
4
3
2
1
กฎหมายวาดวยทรัพยสิน
( ) 25
กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
( ) 26
กฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
( ) 27
กฎหมายพาณิชย 1: ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
( ) 28
กฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน
( ) 29
ประกันภัย
กฎหมายพาณิชย 3 : ประกันดวยบุคคล
( ) 30
และทรัพย ตั๋วเงิน
กฎหมายพาณิชย 4 : หุนสวน บริษัท
( ) 31
กฎหมายสิ่งแวดลอม
( ) 32

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คําชี้แจง โปรดแสดงเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน ตามความจริงและ
ประสบการณของทาน
ระดับความคิดเห็น
ขอความ
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด สําหรับ
4
3
2
1
ผูประเมิน
1. กิจกรรมการเรียนการสอน
1.1 การจัดกิจกรรมสอนเสริม
1) ความพรอมในการสอนเสริม
( ) 33
2) ความเปนกันเองระหวางนักศึกษากับ
( ) 34
อาจารยสอนเสริม
3) นักศึกษาใหความสนใจตอการเขารับ
( ) 35
การสอนเสริม
4) การเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
( ) 36
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ขอความ
5) โอกาสในการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
การประเมินผลการสอนเสริม
6) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอน
แตละครั้ง กับจํานวนหนวยที่กําหนด
7) ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชา
ที่จัดการสอนเสริมในระยะที่ผานมา
8) ความถูกตองของเอกสารโสตทัศน
9) ความเหมาะสมและเพียงพอ
ของโสตทัศนูปกรณ
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
1) ความเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑวัดผลการศึกษา
2) ความเหมาะสมของขอสอบแบบอัตนัย
3) ความเหมาะสมของขอสอบแบบปรนัย
4) เนื้อหาขอสอบครอบคลุมวัตถุประสงค
ของชุดวิชา
5) ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการ
ทําขอสอบ

ระดับความคิดเห็น
สําหรับ
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
ผูประเมิน
4
3
2
1
( ) 37
( ) 38
( ) 39
( ) 41
( ) 40

(
(
(
(

)
)
)
)

42
43
44
45

( ) 46
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
คําชีแ้ จง โปรดพิจารณาการบริหารจัดการหลักสูตรในระยะ 2-3 ปที่ผานมา แลวตัดสินวาแตละ
รายการตอไปนี้มคี วามเหมาะสมหรือมีคุณภาพในระดับใด
ระดับความคิดเห็น
สําหรับ
ขอความ
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
ผูประเมิน
4
3
2
1
1. มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของการจัดการ
( ) 47
เรียนการสอนเปนระยะ ๆ
2. มีการจัดทําแผน/ปรับปรุงการเรียนการสอน
( ) 48
ของสาขาวิชาที่เปนระบบชัดเจน
3. มีการประชุม/ปรึกษาหารือระหวางผูเกี่ยวของ
( ) 49
เพื่อรวมแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ
4. มีการสรุปรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
( ) 50
ของสาขาวิชาทุกป
5. มีการติดตามประเมินผลปญหาอยางเปน
( ) 51
ระบบและตอเนื่อง
6. มีระบบสารสนเทศหลักสูตรที่สมบูรณ
( ) 52
สะดวก และเหมาะสมกับความตองการ
7. มีการนําขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรไปใชใหเกิด
( ) 53
ประโยชนตอหลักสูตร
8. มีการจัดองคกรการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
( ) 54
9. มีการประสานงานที่ดีกับหนวยงานอื่น
( ) 55
10. มีแนวทางแกไขปญหาอยางชัดเจนและจริงจัง
( ) 56
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ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโนมของหลักสูตรในอนาคต
โปรดใหขอเสนอแนะเกีย่ วกับแนวโนมของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการทีด่ นิ และ
ทรัพยสิน (2 ป) มสธ. ในอนาคต………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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(สําหรับอาจารยสอนเสริม)
แบบสอบถามเพื่อการประเมิน
เรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คําชี้แจง
1.
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน ( 2 ป ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันจะนําไปสูการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตรและ
วัตถุประสงคชุดวิชา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสอนเสริม
3. คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการประเมินหลักสูตร ขอมูลที่ไดจะนําไปใชเพื่อ
วางแผนการปรับปรุงหลักสูตร จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง
หรือตามความคิดของทาน และกรุณาตอบทุกขอคําถาม ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณของขอมูล

ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมืออยางดียิ่งของทาน
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความ
ในชองวาง ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ
( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
2. อายุ…………..ป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ปริญญาตรี สาขา………………………
( ) 2. ปริญญาโท สาขา……………………...
( ) 3. ปริญญาเอก สาขา……………………..
( ) 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………..
4. ประสบการณในการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน จํานวน ………………..ป
5. การมีสวนรวมในการผลิตชุดวิชาของ มสธ.
( ) 1. มี
( ) 2. ไมมี
6. ตําแหนงหนาที่ของทานในปจจุบัน
ตําแหนง…………………………………………………………
ดํารงตําแหนงนี้…………….ป

สําหรับผูประเมิน
เลขที่แบบสอบถาม
( ) ( ) 1-2
( )3
( ) ( ) 4-5
( )6

( ) ( ) 7-8
( )9

( ) ( ) 10 - 11

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองของวัตถุประสงคของหลักสูตรและวัตถุประสงคชุดวิชา
โปรดพิจารณาวัตถุประสงคของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
ดังตอไปนี้กอนแสดงความคิดเห็น
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราชการของกรมทีด่ ิน ในการทําหนาที่
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมที่ดนิ มีความรอบรูท างดานกฎหมายเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
บริการสังคมไดดียิ่งขึ้น
3. เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมทีด่ ินใหมคี วามรูทางดานกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานในหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคชุดวิชาที่ทานสอน
(รายละเอียดปรากฎในเอกสารแนบทาย) กับวัตถุประสงคหลักสูตร โดยเติมขอความในชองวางตาม
ความเปนจริงและขีดเครื่องหมาย9ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานขอละ 1 เครื่องหมาย
และโปรดใหขอเสนอแนะ (ถามี)
รหัสชุดวิชาที่สอน………………………………………………………………………………………
ชื่อชุดวิชา……………………………………………………………………………………………….

วัตถุประสงคหลักสูตร
1. เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราชการของกรม
ที่ดินในการทําหนาที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมที่ดินมีความรอบรูทางดานกฎหมาย
เพื่อใชในการปฏิบัติงานบริการสังคมไดดียิ่งขึ้น
3. เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมีความรอบรูทางดานกฎหมาย
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของชุดวิชา
ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3

สําหรับผู
ประเมิน
( ) 12
( ) 13
( ) 14

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงคหลักสูตร (ถามี) …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงคชุดวิชา…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสอนเสริม
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการสอนเสริม โดยทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง
ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน และโปรดใหขอเสนอแนะ (ถามี)

ขอความ

ขั้นเตรียม
1. ความรวดเร็วในการติดตอสงขาวการสอนเสริม
2.ความสมบู ร ณ ถู ก ต อ งของเอกสารประกอบการ
สอนเสริม
3. ความพรอมของสถานที่ที่จัดสอนเสริม
4. ความพรอมเกี่ยวกับอุปกรณการสอน
โสตทัศนูปกรณ
5. ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการสอนเสริม
ขั้นสอน
1. ความพรอมในการสอน
2. ความเปนกันเองระหวางนักศึกษา
กับอาจารยสอนเสริม
3. นักศึกษาใหความสนใจตอการเขารับการสอนเสริม
4. การเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
สภาพทั่วไป
1. โอกาสในการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
การประเมินผลการสอน
2. ความตอเนื่องในการสอนเสริม
ของอาจารยในแตละครั้ง

มาก
ที่สุด
4

ระดับความคิดเห็น
มาก
นอย
นอยที่สุด
3
2
1

สําหรับ
ผูประเมิน

( ) 15
( ) 16
( ) 17
( ) 18
( ) 19
( ) 20
( ) 21
( ) 22
( ) 23
( ) 24

( ) 25
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ขอความ

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนเสริม
แตละครั้งกับจํานวนหนวยที่กําหนด
4. การสนับสนุนสงเสริมเพื่อเปนแรงจูงใจ
ใหปฏิบัติหนาที่
5. การมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงการสอนเสริม
6. ความถูกตองของเอกสารโสตทัศน
7. การใชสื่อการเรียนการสอนเสริม
มีความเหมาะสม

มาก
ที่สุด
4

ระดับความคิดเห็น
มาก
นอย
นอยที่สุด
3
2
1

สําหรับ
ผูประเมิน
( ) 26
( ) 27

( ) 28
( ) 29
( ) 30

ขอเสนอแนะ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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(สําหรับนักศึกษา)
แบบสอบถามเพื่อการประเมิน
เรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คําชี้แจง
1.
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน ( 2 ป ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันจะนําไปสูการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
3. คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ จึงใครขอความ
อนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงหรือตามความคิดของทาน
ทุกขอคําถาม ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณของขอมูล

ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมืออยางดียิ่งของทาน
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความ
ในชองวาง ตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ
( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
2. อายุ…………..ป
3. ทานเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
(2 ป) เมื่อปการศึกษา………………
4. ความรูพื้นฐานกอนเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการ
ที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
( ) 1. ม.3 หรือเทียบเทา
( ) 2. ม.6 หรือเทียบเทา
( ) 2. ปวส.
( ) 4. ปวท.
( ) 5. อนุปริญญา
( ) 6. ปริญญาตรี
( ) 7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………..
5. เหตุผลสําคัญที่เลือกศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
(ตอบไดไมเกิน 5 ขอ โดยใสหมายเลข 1-5 ตามลําดับกอนหลัง)
1. มีความสนใจในหลักสูตร
2. ตองการเพิ่มพูนความรู
3. ตองการนําความรูไปใชในการทํางาน
4. ตองการเปลี่ยนไปทํางานอื่นเมื่อสําเร็จการศึกษา
5. ตองการปรับวุฒิ
6. ตองการปรับเปลี่ยนตําแหนง
7. ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
8. ตองการนําความรูไปใชใหเกิดรายไดพิเศษ
9. สนใจที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยเปด
10.เปนสาขาวิชาที่ทําใหไดรับเงิน/คาตอบแทนสูง
11. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………

สําหรับผูประเมิน
เลขที่แบบสอบถาม
( ) ( ) ( ) 1-3
( )4
( ) ( ) 5-6
( ) ( ) 7-8
( )9

(
(
(
(
(

) 10
) 11
) 12
) 13
) 14
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6. ปจจุบันทานประกอบอาชีพใด
( ) 1. รับราชการ ตําแหนง…………………….
( ) 2. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………..
7. ภูมิลําเนาปจจุบัน
( ) 1. กรุงเทพมหานคร
( ) 2. ภาคกลาง
( ) 3. ภาคตะวันออก
( ) 4. ภาคเหนือ
( ) 5. ภาคใต
( ) 6. ภาคตะวันออกเฉียงหนือ
8. ทานคิดวาหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. ความรูที่ไดรับจะมีสวนชวย
สงเสริมความกาวหนาในการปฏิบัติงานของทานมากนอยเพียงใด
( ) 1. มากที่สุด
( ) 2. มาก
( ) 3. นอย
( ) 4. นอยที่สุด
9. ทานคิดวาหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. จะทําใหทานเปนที่ยอมรับของ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด
( ) 1. มากที่สุด
( ) 2. มาก
( ) 3. นอย
( ) 4. นอยที่สุด

สําหรับผูประเมิน
( )15

( )16

( )17

( )18
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเขียนเครื่องหมาย 9ลงในชองที่
ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน และโปรดใหขอเสนอแนะ (ถามี)
ขอความ
1. เอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาในเอกสารการสอน
2) ความเหมาะสมของภาษาที่ใชในเอกสารการสอน
3) ความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอและภาพ
ประกอบในเอกสารการสอน
4) ความถูกตองของเนื้อหาในเอกสารการสอน
5) ความทันสมัยของเนื้อหาในเอกสารการสอน
6) ความเหมาะสมของเทปเสียงประกอบชุดวิชา
7) การไดประโยชนจากเทปเสียงประกอบชุดวิชา
8) ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุ
กระจายเสียงประกอบชุดวิชา
9) การไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุกระจาย
เสียงประกอบชุดวิชา
10) ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุ
โทรทัศนประกอบชุดวิชา
11) การไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน
ประกอบชุดวิชา
2.การสอนเสริม
1) ทานเขารับการสอนเสริม
2) ทานใหความสนใจตอการเขารับการสอนเสริม
3) ความพรอมในการสอนของอาจารยสอนเสริม
4) ความเปนกันเองระหวางนักศึกษากับอาจารยสอนเสริม

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด สําหรับ
ผูประเมิน
4
3
2
1
( ) 19
( ) 20
( ) 21
(
(
(
(
(

) 22
) 23
) 24
) 25
) 26

( ) 27
( ) 28
( ) 29

(
(
(
(

)30
)31
)32
)33
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ขอความ
5) การเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
6) ความตอเนื่องในการสอนเสริมของอาจารยในแตละครั้ง
7) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนแตละครั้ง
กับความจํานวนหนวยที่กําหนด
8) การมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
การสอนเสริม
9) ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการสอนเสริม
ในระยะที่ผานมา
10) ความถูกตองของเอกสารโสตทัศน
11) การใชสื่อประกอบการสอนเสริมมีความเหมาะสม
12) อาจารยสอนเสริมสอนครบตามเวลาที่กําหนด
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
1) ขอสอบมีความยากงายเหมาะสม
2) ความจัดเจนของคําถามในขอสอบ
3) ความเหมาะสมของขอสอบแบบอัตนัย
4) ความเหมาะสมของขอสอบแบบปรนัย
5) ความเหมาะสมของเวลาที่ใหในการทําขอสอบ
6) ความเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลการศึกษา
7)ความรวดเร็วในการแจงผลการสอบ
4. การติดตอประสานงานระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
1) ความสะดวกในการติดตอ
- ทางไปรษณีย
- ทางโทรศัพท
- ทาง Internet
2) ความรวดเร็วในการตอบปญหา
3) ความรวดเร็วในการสงเอกสาร

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด สําหรับ
ผูประเมิน
4
3
2
1
( ) 34
( ) 35
( ) 36
( ) 37
( ) 38
( ) 39
( ) 40
( ) 41
(
(
(
(
(
(
(

) 42
) 43
) 44
) 45
) 46
) 47
)48

(
(
(
(
(

) 49
) 50
) 51
)52
)53
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ขอความ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด สําหรับ
ผูประเมิน
4
3
2
1

5. ประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานหรือกิจกรรมตาง ๆ
1) การศึกษาดวยตัวเองโดยใชชุดวิชาและสื่อประกอบ
2) ศูนยวิทยพัฒนา
3) ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด
4) การจัดสอนเสริม
5) การจัดมุม มสธ.
6) การสอนทางโทรทัศน
7) การสอนทางวิทยุกระจายเสียง
8) เทปประกอบชุดวิชา

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

(
(
(
(
(
(
(
(

) 54
) 55
) 56
) 57
) 58
) 59
) 60
) 61
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ตอนที่ 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้
1. ในขณะที่ทานเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
มสธ.ทานมีปญหาดานการเรียนหรือไม
( ) 1. ไมมีปญหา
( ) 2. มีปญหาคือ…………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
2. ทานมีปญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลหรือไม
( ) 1. ไมมีปญหา
( ) 2. มีปญหาคือ…………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. ทานมีปญหาเกี่ยวกับการใหบริการของมหาวิทยาลัยหรือไม
( ) 1. ไมมีปญหา
( ) 2. มีปญหาคือ…………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. ขอเสนอแนะอื่นๆ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

สําหรับผูประเมิน
( ) 62

(

) 63

(

)64
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(สําหรับผูสําเร็จการศึกษา)
แบบสอบถามเพื่อการประเมิน
เรื่อง การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน( 2 ป ) อันจะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สถานภาพดานการศึกษาและการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ
ทรัพยสิน (2 ป)
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การทีด่ ินและทรัพยสิน (2 ป)
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณจากการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน (2 ป) ไปประยุกตใช
ตอนที่ 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
3. คําตอบของทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการวิเคราะหหลักสูตรในครั้งนี้ จึงใครขอความ
อนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง หรือตามความคิดของทาน
ทุกขอคําถาม ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณของขอมูล
ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมืออยางดียิ่งของทาน
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมขอความในชองวาง
ใหตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. เพศ
( ) 1. ชาย ( ) 2. หญิง
2. อายุ………….…..ป
3. ทานเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
3.1 ปการศึกษาที่เขาเรียน……………
3.2 ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา………………
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 1. ปริญญาตรี
( ) 2. ปริญญาโท
( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..
5. ภูมิลําเนาปจจุบัน
( ) 1. กรุงเทพมหานคร
( ) 2. ภาคกลาง
( ) 3. ภาคตะวันออก
( ) 4. ภาคเหนือ
( ) 5. ภาคใต
( ) 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สําหรับผูประเมิน
เลขที่แบบสอบถาม
( ) ( ) ( ) 1-3
( )4
( ) ( ) 5-6
( ) ( ) 7-8
( ) ( ) 9-10
( ) 11

( ) 12
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ตอนที่ 2 สถานภาพดานการศึกษาและการปฏิบัติงานของบัณฑิต
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9 ลงใน ( ) หรือเติมขอความลงในชองวาง
ใหตรงกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. ตําแหนงหนาที่ของทาน กอนที่จะเขาศึกษาในระดับประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
ตําแหนง………………………….ระดับ………………
ลักษณะงาน……………………………………………..
สังกัด / ชื่อหนวยงาน……………………………………
ตําบล………………อําเภอ…………จังหวัด……………
2. ตําแหนงหนาที่ของทานในปจจุบัน
ตําแหนง………………………….ระดับ………………
สังกัด / ชื่อหนวยงาน……………………………………
ตําบล………………อําเภอ…………จังหวัด……………
3. ลักษณะงานที่ทานปฏิบัติหลังจากสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน มสธ.
( ) 1. ตรงตามที่เรียนจากหลักสูตร
( ) 2. ไมตรงตามที่เรียนจากหลักสูตร
( ) 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………….
4. วิชาความรูภาคทฤษฎีที่ทานไดเรียนรูจากหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน มสธ. ทานคิดวาสามารถนํามาประยุกตใชกับงาน
ในตําแหนงหนาที่ของทานมากนอยเพียงใด
( ) 1. มากที่สุด
( ) 2. มาก
( ) 3. นอย
( ) 4. ใชไมไดเลย เพราะ………………………………………………
5. หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
มสธ. ทานไดศึกษาตอหรือไม
( ) 1. ศึกษาตอ
( ) 2. ไมไดศึกษาตอ (ขามไปตอบขอ 7)

สําหรับผูประเมิน

( ) 13

( ) 14

( ) 15
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6. จากขอ 5 ถาทานไดศึกษาตอ ทานศึกษาในระดับ………………………….
สาขาวิชา……………………………….สถาบัน……………………………
ขณะนี้ ( ) 1. ยังอยูระหวางการศึกษา
( ) 2. สําเร็จการศึกษาแลวเมื่อปการศึกษา…………………………
7. หลังจากสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ
ทรัพยสิน มสธ.ทานไดเขารับการอบรมทางดานกฎหมายบางหรือไม
( ) เคย จํานวน……………..ครั้ง ครั้งละประมาณ……………….วัน
( ) ไมเคย
8. ทานคิดวาหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มสธ. ความรูที่ไดรับจะมีสวนชวยสงเสริม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของทานมากนอยเพียงใด
( ) 1. มากที่สุด
( ) 2. มาก
( ) 3. นอย
( ) 4 นอยที่สุด
9. ทานคิดวาหลังสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน มสธ. ทําใหทานเปนที่ยอมรับของ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานเพิ่มขึ้นมากนอยเพียงใด
( ) 1. มากที่สุด
( ) 2. มาก
( ) 3. นอย
( ) 4 นอยที่สุด

สําหรับผูประเมิน
( ) 16
( ) ( )17-18

( ) ( ) ( ) ( ) ( )20-24

( ) 25

( ) 26
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน
วัตถุประสงคของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน มีดังนี้
1) เพื่อเสริมสรางความรูทางดานวิชากฎหมายแกขาราชการของกรมที่ดินในการทําหนาที่จด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
2) เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของกรมที่ดินมีความรอบรูทางดานกฎหมายเพื่อใชในการปฎิบัติงาน
บริการสังคมไดดียิ่งขึ้น
3) เพื่อสงเสริมบุคลากรของกรมที่ดินใหมีความรูทางดานกฎหมายสามารถปฏิบัติงานในหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คําชี้แจง โปรดแสดงความเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดิน
และทรัพยสิน โดยเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน
ขอความ

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
4
3
2
1

วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) กําหนดไวชัดเจน
2) เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน
3) มีความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติงาน
4) เหมาะสมกับการผลิตบุคลากรทางดานกฎหมาย
การที่ดินและทรัพยสิน
5) สามารถทําใหผูเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตร…………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

สําหรับ
ผูประเมิน
(
(
(
(

)
)
)
)

27
28
29
30

( ) 31
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3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชอง
ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานและโปรดใหขอเสนอแนะ (ถามี)

ขอความ
1. เอกสาร/สื่อประกอบหลักสูตร
1) ความเหมาะสมของเนื้อหาในเอกสารการสอน
2) ความเหมาะสมของภาษาที่ใชในเอกสารการสอน
3) ความเหมาะสมของรูปแบบการนําเสนอและภาพ
ประกอบในเอกสารการสอน
4) ความถูกตองของเนื้อหาในเอกสารการสอน
5) ความทันสมัยของเนื้อหาในเอกสารการสอน
6) ความเหมาะสมของเทปเสียงประกอบชุดวิชา
7) การไดประโยชนจากเทปเสียงประกอบชุดวิชา
8) ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุ
กระจายเสียงประกอบชุดวิชา
9) การไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุกระจาย
เสียงประกอบชุดวิชา
10) ความเหมาะสมของรูปแบบรายการสอนทางวิทยุ
โทรทัศนประกอบชุดวิชา
11) การไดประโยชนจากรายการสอนทางวิทยุโทรทัศน
ประกอบชุมวิชา
2. การสอนเสริม
1) ทานเขารับการสอนเสริม
2) ทานใหความสนใจตอการเขารับการสอนเสริม
3) ความพรอมในการสอนของอาจารยสอนเสริม

ระดับความคิดเห็น
สําหรับ
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
ผูประเมิน
4
3
2
1
( ) 32
( ) 33
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

34
35
36
37
38
39

( ) 40
( ) 41
( ) 42

( ) 43
( ) 44
( ) 45
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ขอความ
4) ความเปนกันเองระหวางนักศึกษากับอาจารย
สอนเสริม
5) การเปดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
6) ความตอเนื่องในการสอนเสริมของอาจารยในแตละครั้ง
7) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่สอนแตละครั้ง
กับจํานวนหนวยที่กําหนด
8) การมีสวนรวมในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการ
สอนเสริม
9) ความเหมาะสมและเพียงพอของชุดวิชาที่จัดการ
สอนเสริมในระยะที่ผานมา
10) ความถูกตองของเอกสารโสตทัศน
11) การใชสื่อประกอบการสอนเสริมมีความเหมาะสม
12) อาจารยสอนเสริมสอนครบตามเวลาที่กําหนด
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
1) ขอสอบมีความยากงายเหมาะสม
2) ความชัดเจนของคําถามในขอสอบ
3) ความเหมาะสมของขอสอบแบบอัตนัย
4) ความเหมาะสมของขอสอบแบบปรนัย
5) ความเหมาะสมของเวลาที่ใหในการทําขอสอบ
6) ความเหมาะสมเกี่ยวกับเกณฑการวัดผลการศึกษา
7) ความรวดเร็วในการแจงผลการสอบ
4. การติดตอประสานงานระหวางนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
1) ความสะดวกในการติดตอ
- ทางไปรษณีย
- ทางโทรศัพท
- ทาง Internet
2) ความรวดเร็วในการตอบปญหา
3) ความรวดเร็วในการสงเอกสาร

ระดับความคิดเห็น
สําหรับ
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
ผูประเมิน
4
3
2
1
( ) 46
( ) 47
( ) 48
( ) 49

( ) 50
(
(
(
(

)
)
)
)

51
52
53
54

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

55
56
57
58
59
60
61

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

62
63
64
65
66
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ขอความ
5. ประโยชนที่ไดรับจากหนวยงานหรือหรือกิจกรรมตาง ๆ
1) การศึกษาดวยตนเองโดยใชชุดวิชาและสื่อประกอบ
2) ศูนยวิทยพัฒนา
3) ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด
4) การจัดสอนเสริม
5) การจัดมุม มสธ.
6) การสอนทางโทรทัศน
7) การสอนทางวิทยุกระจายเสียง
8) เทปประกอบชุดวิชา

ระดับความคิดเห็น
สําหรับ
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
ผูประเมิน
4
3
2
1
(
(
(
(
(
(
(
(

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

)
)
)
)
)
)
)
)

67
68
69
70
71
72
73
74
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรูและประสบการณจากการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
กฎหมายการที่ดินและทรัพยสินไปประยุกตใช
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 9ใหตรงกับระดับการนําความรูและประสบการณจากการศึกษาที่
ทานนําไปประยุกตใชในดานตาง ๆ
ขอความ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
2. การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. การนําความรูไปเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น
4. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับขอกฎหมายแกผูอื่นและสังคม
5. การตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมกับ
สถานการณ
6. การปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ ขยันขันแข็งไมเกี่ยงงาน
กับเพื่อน
7. การปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
8. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง
9. การปรับตัวเขากับบุคคลอื่น ๆ เชน ผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงานไดดี
10. การสรางความรัก ความเชื่อถือ ในหมูเพื่อนรวมงานไดดี
11. การใหความชวยเหลือรวมมือกับบุคคลอื่น
12. สามารถทํางานรวมกับบุคคลไดทุกระดับ
13. ยอมรับฟงความคิดเห็น ขอตําหนิ และคําแนะนําจาก
เพื่อนรวมงานและบุคคลอื่น
14. เปนผูที่ไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
15. ทําใหเปนผูมีอัธยาศัยดีตอผูรวมงาน
16. ใหความรวมมือและรวมกิจกรรมกับหมูคณะ

ระดับการนําความรูและประสบการณ
สําหรับ
จากการศึกษาไปประยุกตใช
ผู
มากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด
ประเมิน
4
3
2
1
( ) 75
( ) 76
( ) 77
( ) 78
( ) 79
( ) 80
( ) 81
( ) 82
( ) 83
( ) 84
( ) 85
( ) 86
(
(
(
(

)
)
)
)

87
88
89
90
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
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ตอนที่ 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
คําชี้แจง โปรดแสดงขอคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ ตอไปนี้
1. ในขณะที่ทานเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและ
ทรัพยสิน (2 ป) มสธ. ทานมีปญหาดานการเรียนหรือไม
( ) 1. ไมมีปญหา
( ) 2. มีปญหาคือ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2. ทานมีปญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาทางไกลหรือไม
( ) 1. ไมมีปญหา
( ) 2. มีปญหาคือ………………………………………………………...
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
3. ทานมีปญหาเกี่ยวกับการใหบริการของมหาวิทยาลัยหรือไม
( ) 1. ไมมีปญหา
( ) 2. มีปญหาคือ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

สําหรับผูประเมิน
( ) 91

( ) 92

( ) 93

ภาคผนวก ค
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจแบบสอบถาม
1. รองศาสตราจารยวิสาร พันธุนะ
2. รองศาสตราจารย ดร.สมคิด พรมจุย
3. รองศาสตราจารย ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ

สาขาวิชานิติศาสตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ตอบแบบสัมภาษณ
- นายบัญญัติ จันทรเสนะ

อธิบดีกรมที่ดิน

รายชื่อคณาจารยสาขาวิชานิติศาสตรที่ตอบแบบสอบถาม
1. อาจารย คมสัน โพธิ์คง
สาขาวิชานิติศาสตร
2. ผูชวยศาสตราจารย จิตรา เพียงล้ําเลิศ
สาขาวิชานิติศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จินตนา ธนังกูล
สาขาวิชานิติศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชนินาฎ ลีดส
สาขาวิชานิติศาสตร
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย สุวรรณพานิช สาขาวิชานิติศาสตร
6. อาจารย เธียรชัย ณ นคร
สาขาวิชานิติศาสตร
สาขาวิชานิติศาสตร
7. รองศาสตราจารย ปรียา วิศาลเวทย
8. รองศาสตราจารยรอยเอก พรชัย รัศมีแพทย สาขาวิชานิติศาสตร
9. ผูชวยศาสตราจารย ภาณินี กิจพอคา
สาขาวิชานิติศาสตร
10. ผูชวยศาสตราจารย ภาณุมาศ ขัดเงางาม
สาขาวิชานิติศาสตร
11. รองศาสตราจารย มาลี สุรเชษฐ
สาขาวิชานิติศาสตร
12. รองศาสตราจารย ลาวัลย หอนพรัตน
สาขาวิชานิติศาสตร
13. รองศาสตราจารย วรวุฒิ เทพทอง
สาขาวิชานิติศาสตร
14. รองศาสตราจารย วิกรณ รักษปวงชน
สาขาวิชานิติศาสตร
15. ผูชวยศาสตราจารย วิมาน เหลาดุสิต
สาขาวิชานิติศาสตร
16. รองศาสตราจารย ศรีราชา เจริญพานิช
สาขาวิชานิติศาสตร
17. รองศาสตราจารย ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
สาขาวิชานิติศาสตร
18. อาจารย สราวุธ ปติยาศักดิ์
สาขาวิชานิติศาสตร
19. รองศาสตราจารย สุจินตนา ชุมวิสูตร
สาขาวิชานิติศาสตร
สาขาวิชานิติศาสตร
20. รองศาสตราจารย ดร. สุนทร มณีสวัสดิ์
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รายชื่ออาจารยสอนเสริมสาขาวิชานิติศาสตรที่ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ - สกุล
ชุดวิชาที่สอนเสริม
1. อาจารยโตมร คงรุงภากร
ชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
2. อาจารยภาสกร ชุณหอุไร
ชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
3. อาจารยวีรธรรม เนียมน้ําเพชร
ชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
ชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
4. อาจารยสมหมาย จันทรเรือง
5. อาจารยสําเรียง เมฆเกรียงไกร
ชุดวิชากฎหมายแพง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
6. อาจารยทวี ประจวบลาภ
ชุดวิชากฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
7. อาจารยทองธาร เหลืองเรืองรอง
ชุดวิชากฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
8. อาจารยสันทัด สุจริต
ชุดวิชากฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
9. อาจารยสุพจน สุโรจน
ชุดวิชากฎหมายแพง 2 : หนี้ ละเมิด
10. อาจารยจิระ พรรณราย
ชุดวิชากฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
11. อาจารยนรพัลลภ บุญสิทธิ์
ชุดวิชากฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
12. อาจารยเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ ชุดวิชากฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
13. อาจารยอติญา วัฒโนทัยวิทย
ชุดวิชากฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
14. อาจารยอุดม เขียงครามจีน
ชุดวิชากฎหมายแพง 3 : ครอบครัว มรดก
15. อาจารยชยันต เต็มเปยม
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
16. อาจารยนิพนธ พิชยพาณิชย
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
17. อาจารยสมชัย กุลกิจกําจร
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
18. อาจารยอรรถพล ใหญสวาง
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
19. อาจารยอลิตษา ดวงปน
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 1 : ซื้อขาย เชาทรัพย เชาซื้อ
20. อาจารยณัฐพงศ พรหมมินทร
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน
ประกันภัย
21. อาจารยธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน
ประกันภัย
22. อาจารยพริษฐ ปยะนราธร
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน
ประกันภัย
23. อาจารยสุพิศ ปราณีตพลกรัง
ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน
ประกันภัย
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24. อาจารยอดิศักดิ์ สุทธิโยธิน
25. อาจารยรัฐวุฒิ ภัทราคม
26. อาจารยธนาลักษณ ศิริลักษณ
27. อาจารยพันธศกั ดิ์ วัฒนะพาณิชย
28. อาจารยสมบัติ พรหมเมศร

ชุดวิชากฎหมายพาณิชย 2 : ยืม ฝากทรัพย ตัวแทน
ประกันภัย
ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป
ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่อานและใหขอเสนอแนะรายงานการวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.สมคิด พรมจุย
2. รองศาสตราจารย ดร.ลัดดาวัลย เพชรโรจน
3. ดร.สุรางค ณรงคศักดิ์สกุล
4. นางสาวสุนทรี เฉลิมพงศธร

