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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช 2) ทดลองใช้ แ บบประเมิ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3) ประเมินผลการทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และเสนอแนะแนวทางให้มหาวิทยาลัยในการนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีไปใช้ มีกำร
ดำเนินกำรวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1.1 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหลักสูตร โดยศึกษา
วิเคราะห์ชนิดตัวบ่งชี้ / สิ่งที่มุ่งประเมิน / ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินหลักสูตร จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามากาหนดกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรตามชนิดตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย
นาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต แล้วสร้างแบบประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุ มกรอบใน
การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร นาแบบประเมินหลักสูตรไปพิจารณาความเที่ยงตรง ตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความครอบคลุมของข้อคาถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน
(3 กลุ่มสาขาวิชาๆ ละ 1 คน และอาจารย์ ทางด้านการวัดและประเมินผล 2 คน) นามาคานวณ IOC
(Index of item – Objective Congruence) ได้ค่า IOC -1 ถึง 1 แล้วเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ≥ 0.5
มาปรับปรุงแบบประเมิน หลักสูตร ขั้นตอนที่ 1.2 การจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุ ณวุฒิ (Focus group)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจานวน 12 คน จาก 12
สาขาวิชาๆ ละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง พิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้อง และ
ความครอบคลุ ม ของข้ อ ค าถามกั บ สิ่ ง ที่ มุ่ ง ประเมิ น ตามบริ บ ทการจั ด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งภาษาที่ใช้พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จานวน 2 ครั้ง
และเวียนให้แก้ไขอีก 1 ครั้ง ระยะที่ 2 การทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตร โดยเลือกหลักสูตรที่เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และทาการเปิดสอนแล้ว
(กลุ่มสาขาวิชาละ 1 หลักสูตร จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) โดยกลุ่ม สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คือหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบั ณฑิต หลั กสู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2553 และกลุ่ มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ คือ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ผู้ให้ข้อมูล หลักสูตรศึกษาศาสตร
บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2553 ได้ แ ก่ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร จ านวน 12 คน ได้ รั บ
แบบสอบถามคืน จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 นักศึกษาที่กาลังศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา
2555 จานวน 300 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 บัณฑิตที่สาเร็จ
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การศึกษาประจาปีการศึกษา 2555 จานวน 29 คน ได้รับแบบสอบถามคืนจานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.8 และผู้บั งคับบั ญชา / ผู้ ใช้บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2555 จานวน 29 คน ได้รับ
แบบสอบถามคืนจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2553 ได้แก่ อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน ได้รับแบบสอบถามคืน จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.0 นักศึกษาที่กาลังศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 จานวน 300 คน ได้รับ
แบบสอบถามคืน จานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 บัณฑิตและผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต ยังไม่
มีบัณฑิตที่จบการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูล ได้แก่ สานักวิชาการ สานักบริการการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3
การปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยนาผลการทดลองใช้มาปรับปรุงแบบประเมิน
หลักสูตร
ผลกำรวิจัย ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1.1 ได้สิ่งที่มุ่งประเมินจานวน 10 ด้าน / เรื่อง และได้ตัว
บ่งชี้จานวน 85 ตัวบ่งชี้ และได้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 6 ฉบับ คือ 1) แบบ
สั ม ภาษณ์ส าหรั บ ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ 2) แบบสอบถามส าหรับอาจารย์ 3) แบบสอบถามส าหรั บนั ก ศึ ก ษา
4) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต 5) แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา 6) แบบบันทึกข้อมูล ขั้นตอนที่ 1.2
ได้สิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 10 ด้าน / เรื่อง และได้ตัวบ่งชี้ จานวน 106 ตัวบ่งชี้ และได้แบบประเมิน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 5 ฉบั บ คื อ 1) แบบสอบถามส าหรับอาจารย์ ประจ าหลั กสู ตร
2) แบบสอบถามส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา 3) แบบสอบถามส าหรั บ บั ณ ฑิ ต 4) แบบสอบถามส าหรั บ
ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต 5) แบบบันทึกข้อมูล ผลกำรวิจัยระยะที่ 2 จากการทดลองใช้ พบว่า
ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเกือบ
ทุกตัวบ่งชี้ ผลกำรวิจัยระยะที่ 3 การปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตร ได้สิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 10 ด้าน / เรื่อง
ตัวบ่งชี้จานวน 105 ตัวบ่งชี้ และแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 5 ฉบับ คือ
1) แบบสอบถามส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ อั ล ฟ่ า เท่ า กั บ 0.97
2) แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.99 3) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต
มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.92 4) แบบสอบถามสาหรับ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต มีค่าสัมประสิทธ์
อัลฟ่า เท่ากับ 0.96 และ 5) แบบบันทึกข้อมูล

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหำร
1.1 การนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการประเมิน
หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น เชิ ง นโยบายจากผู้ บ ริ ห าร เนื่ อ งจากมี ค วาม
จาเป็น ต้องใช้บุคลากรและงบประมาณในการประเมินหลั กสู ตร โดยแนวทางและวิธีการประเมิน
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หลั ก สู ต รต้ องได้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ ที่เ กี่ย วข้ องด้ว ย อัน จะส่ ง ผลต่อ การยอมรับ ผลการประเมิ น
หลักสูตร เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้
ประโยชน์จากผลการประเมินหลักสูตรที่ได้รับ
1.2 การประเมิ น หลั ก สู ต ร ผู้ ป ระเมิ น ต้ อ งมี ค วามรู้ ทั้ ง ในศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ การ
ประเมินจึงเป็นงานกลุ่มและต้องอาศัยผู้มีความรู้พหุสาขา ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะบุคคล
ทาหน้าที่ประเมินหลักสูตร เช่น คณะกรรมการประเมินหลักสูตร หรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1.3 ผลการวิจัยจากแบบบันทึกข้อมูล พบว่า มีหลายตัวบ่งชี้ยังไม่มีข้อมูล และบาง
ตั ว บ่ ง ชี้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จ าแนกเป็ น ระดั บ สาขาวิ ช า หรื อ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย เท่ า นั้ น ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลจาแนกเป็นรายหลักสูตร
ในแต่ละสาขาวิชา
2. ข้อเสนอแนะกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
2.1 หลักสูตรที่ควรประเมิน ควรเป็นหลักสูตรที่มีผู้สาเร็จการศึกษาไปแล้วอย่าง
น้อย 1 รุ่น หรือเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมาแล้วครบตามระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรที่กาหนดให้
นักศึกษาแต่ละรุ่นได้ศึกษา
2.2 การน าแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้ในการ
ประเมินหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินหลักสูตรควรพิจารณาคัดเลือกสิ่ง
ที่มุ่งประเมินและตัวบ่งชี้เพื่อใช้ในการประเมินหลักสูตรตามบริบทของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ และ
ตามความเหมาะสมด้านข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นว่าจะสามารถเก็บรวบรวมเพื่อใช้สาหรับการประเมิน
หลักสูตรในครั้งนั้นหรือไม่
2.3 การกาหนดผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักศึกษาเพื่อประเมินแบบสอบถามสาหรับนักศึกษา
ควรเลือกจากนักศึกษาปีที่ 3- 4 ที่ได้มีการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว จึงจะทา
ให้นักศึกษาสามารถตอบแบบสอบถามได้ไม่คลาดเคลื่อน
3. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการประเมิน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ครบทุกกลุ่มสาขาวิชา เพื่อนาข้อจากัด ปัญหาในการใช้แบบประเมิน
ปรับปรุงให้แบบประเมินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.2 ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนครบวงจรของหลักสูตร
คาสาคัญ : การพัฒนา แบบประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
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แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจานวน 5 ฉบับ คือ
1. แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา
3. แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต
4. แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต
5. แบบบันทึกข้อมูล
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จ

(สำหรับอำจำรย์ประจำหลักสูตร)
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร..............................
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน)
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นในอนาคต คาตอบของท่าน
มีความส าคั ญอย่ างยิ่ ง ต่อการประเมิน หลั กสู ตร ข้อมู ล ที่ได้ จะน าไปใช้เพื่อ การวางแผนปรั บปรุ ง
หลักสูตร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อคาถามตามความเป็นจริงหรือตาม
ความคิดเห็นของท่าน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร /ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน
3. ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

ขอขอบคุณเป็ นอย่ างสู งในความร่ วมมืออย่ างดีของท่ าน

ฉ

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็นจริงเกี่ยวกับ
ตัวท่าน
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ………….…..ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..
4. ปัจจุบันท่านดารงตาแหน่งทางวิชาการ
( ) อาจารย์
( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
( ) รองศาสตราจารย์
( ) ศาสตราจารย์
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน)
จานวน ………………..ปี (เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือนให้นับเป็นปี)
6. ภาระหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
( ) เป็นคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
( ) เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
( ) เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจาหลักสูตร
( ) เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา / ปรับปรุงชุดวิชา
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................

ช

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
ข้อที่ รำยละเอียด
1
2
3

ตอบสนองควำม
สอดคล้องกับ
ต้องกำรของ
มีควำมชัดเจน
เกณฑ์ขององค์กร
ตลำดแรงงำนและ
วิชำชีพ (ถ้ำมี)
สังคม
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สอดคล้องกับ
ภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด
ระดับควำมเหมำะสม
โครงสร้ำงหลักสูตร
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(จานวน.....หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาแกน
(จานวน.....หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะ
(จานวน.....หน่วยกิต)
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
(จานวน.....หน่วยกิต)

ซ

2.3 เนื้อหำสำระของชุดวิชำในหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก
น้ อ ยเพี ย งใด (มี ร ำยละเอี ย ดค ำอธิ บ ำยชุ ด วิ ช ำแนบท้ ำ ยแบบสอบถำม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สอดคล้องกับ เหมำะสมที่จะจัด
วัตถุประสงค์ของ ไว้ในโครงสร้ำง ข้อคิดเห็น /
ลำดับ
ชุดวิชำในหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
ที่
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
---ชุดวิชา--2 หมวดวิชาแกน
---ชุดวิชา--3 หมวดวิชาเฉพาะ
---ชุดวิชา--ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.4 ควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1 การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
3 การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
/ วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ฌ

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรหลักสูตร / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.1 กำรบริหำรหลักสูตร /กำรจัดกำรเรียนกำรสอน / กำรวัดและประเมินผล
คำชี้แจง โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผลใน
ระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้ มีความเหมาะสมหรือมีคุณภาพ
ในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ
กำรบริหำรหลักสูตร
1 มีการจัดโครงสร้างและการบริหาร
หลักสูตรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
2 มีระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตรที่ชัดเจน (มคอ. 2-7)
3 มีแผนการบริหารหลักสูตรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
4 มีการดาเนินการตามแผนงานอย่าง
ชัดเจน
5 มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตร
6 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
7 มีการวางแผนผลิต /ปรับปรุงชุดวิชา
ในการผลิตสื่อการสอนที่ชัดเจน
8 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา
มีบทบาทสาคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
9 มีสื่อที่หลากหลายโดยสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับการนาเสนอเนื้อหาและ
ผู้เรียน
10 การนาเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและ
ชัดเจน

ญ

ลำดับ
ข้อควำม
ที่
11 มีการนาเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
12 มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่
เหมาะสม
13 มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การ
วิจัย / การอ้างอิง / ประสบการณ์ใน
แผนการสอน
14 มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
กำรวัดและประเมินผล
15 มีระบบและกลไกที่กากับดูแลการวัด
และประเมินผล
16 การมีส่วนร่วมในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 หรือ
มคอ.4 (ถ้ามี)

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะ

3.2 กำรดำเนินกำรวิเครำะห์ศักยภำพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำผลไปใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
คำชี้แจง โปรดพิจารณาว่าท่านได้วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านทางกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่ และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องคาตอบเพียงช่องเดียวของแต่ละ
กิจกรรม

ฎ

กิจกรรม

กำรวิเครำะห์
ศักยภำพที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

นำผลกำรวิเครำะห์
ไปใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรเรียน
กำรสอน
ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

1. การผลิต /ปรับปรุงเอกสารการสอน / แบบฝึก
ปฏิบัติ
2. การแนะแนวหรือการให้คาปรึกษาทางการเรียนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น
3. การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม /
เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet)
4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ
5. การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
6. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
7. กิจกรรมประจาชุดวิชา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(สำหรับนักศึกษำ)
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร..............................
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต คาตอบของท่านมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อคาถามตามความเป็นจริ งหรือตามความคิดเห็นของ
ท่าน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร / การวั ด และประเมิ น ผล
การศึกษา / การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงในควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งของท่ำน

ฐ

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อความในช่องว่างตามความ
เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ…………..ปี
3. รหัสนักศึกษา..............................................................................................................
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปวช.
( ) ปวส.
( ) ปวท.
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
5. อาชีพ
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
( ) รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อที่
1
2
3

รำยละเอียด

มีควำมชัดเจน
5

4

3

2

ตอบสนองควำม
ต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและสังคม
1 5 4 3 2 1

ตอบสนองควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ
1

5

4

3

2

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

ฑ

2.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด
ระดับควำมเหมำะสม
โครงสร้ำงหลักสูตร
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(จานวน.....หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาแกน
(จานวน.....หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะ
(จานวน.....หน่วยกิต)
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
(จานวน.....หน่วยกิต)
2.3 เนื้อหำสำระของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก
น้ อ ยเพี ย งใด (มี ร ำยละเอี ย ดค ำอธิ บ ำยชุ ด วิ ช ำแนบท้ ำ ยแบบสอบถำม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำน
เหมำะสมที่จะจัดไว้ใน
และพัฒนำควำมรู้ของ
โครงสร้ำงหลักสูตร
ลำดับที่
ชุดวิชำในหลักสูตร
นักศึกษำ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
---ชุดวิชา--2 หมวดวิชาแกน
---ชุดวิชา--3 หมวดวิชาเฉพาะ
---ชุดวิชา---

ฒ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.4 เอกสำรกำรสอน
คำชี้แจง โปรดพิจ ารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่ านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ
ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน
อ่านเข้าใจได้ง่าย
2 การจัดลาดับเนื้อหาเอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลัง
เรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
6 ทาแบบประเมินตนเองและทา
กิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบ
กับแนวตอบ
7 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
10 สื่อประกอบการเรียนการสอนทาให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น

ณ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรหลักสูตร / กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ /กำร
บริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
คำชี้แจง โปรดพิจ ารณาการบริ ห ารหลั กสู ต ร / การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา /การบริ ก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ
กำรบริหำรหลักสูตร
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของผู้เรียน
1.3 มีกระบวนการที่เอื้อให้บัณฑิต
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่
หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walkin Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจาชุดวิชา เป็นต้น
3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา

ด

ลำดับ
ข้อควำม
ที่
4 การแจ้งกาหนดการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
กำรบริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ใน
ประเด็นต่อไปนี้
6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ /
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร
ไปรษณีย์ Internet เป็นต้น
6.2 การจัดส่งเอกสาร
6.3 การให้บริการตอบคาถามนักศึกษา
6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ)
6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา
6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์
สารสนเทศ Call Center
6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ต

(สำหรับบัณฑิต)
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร..............................
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน)
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต คาตอบของท่านมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์หลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามทุกข้อคาถามตามความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของท่าน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / เอกสารการสอน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา
/ การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงในควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งของท่ำน

ถ

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับ
ความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ………….…..ปี
3. รหัสนักศึกษา..............................................................................................................
4. ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา............................................................................ ...........
5. อาชีพ
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
( ) รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร/เอกสำรกำรสอน
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อที่
1
2
3

รำยละเอียด

ตอบสนองควำม
ต้องกำรของบัณฑิต

มีควำมชัดเจน
5

4

3

2

1

5

4

3

2

ตอบสนองควำม
ต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและสังคม
1 5 4 3 2 1

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

ท

2.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด
ระดับควำมเหมำะสม
โครงสร้ำงหลักสูตร
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(จานวน.....หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาแกน
(จานวน.....หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะ
(จานวน.....หน่วยกิต)
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
(จานวน.....หน่วยกิต)
2.3 เนื้อหำสำระของชุดวิชำในหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก
น้ อ ยเพี ย งใด (มี ร ำยละเอี ย ดค ำอธิ บ ำยชุ ด วิ ช ำแนบท้ ำ ยแบบสอบถำม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ลำดับ
ที่

ชุดวิชำใน
หลักสูตร

เหมำะสมที่จะจัดไว้ใน
โครงสร้ำงหลักสูตร
5

1

2
3

4

3

2

1

ระดับควำมยำก
ของชุดวิชำ
5

4

3

2

เป็นประโยชน์ต่อกำร
ทำงำนและพัฒนำควำมรู้
ของบัณฑิต
1 5 4 3 2 1

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
---ชุดวิชา--หมวดวิชาแกน
---ชุดวิชา--หมวดวิชาเฉพาะ
---ชุดวิชา---

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ...................

ธ

2.4 เอกสำรกำรสอน
คำชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ
ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน
อ่านเข้าใจได้ง่าย
2 การจัดลาดับเนื้อหาเอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4 แบบประเมินผลตนเองก่อน –
หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
6 ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบกับแนวตอบ
7 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
10 สื่อประกอบการเรียนการสอนทาให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

น

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรบริหำรหลักสูตร / กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ /กำร
บริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
คำชี้แจง โปรดพิจ ารณาการบริ ห ารหลั กสู ต ร / การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา /การบริ ก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ
กำรบริหำรหลักสูตร
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของผู้เรียน
1.3 มีกระบวนการที่เอื้อให้บัณฑิต
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่
หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walkin Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจาชุดวิชา เป็นต้น
3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา
4 การแจ้งกาหนดการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา

บ

ลำดับ
ที่
6

ข้อควำม

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะ

กำรบริกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้
6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ /
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร
ไปรษณีย์ Internet เป็นต้น
6.2 การจัดส่งเอกสาร
6.3 การให้บริการตอบคาถามนักศึกษา
6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ)
6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา
6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์
สารสนเทศ Call Center
6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ป

ตอนที่ 4 ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภำพบั ณ ฑิ ต ตำมคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง โปรดพิจ ารณาบั ณฑิตมหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราชหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ ว มี
คุณลั กษณะเหล่ านี้ มากน้อยเพียงใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตำมควำมคิดเห็น
ลำดับที่
ข้อควำม
5
4
3
2
1
1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 มีความขยันหมั่นเพียร
1.3 มีความพอเพียงและมีวินัย
1.4 มีเจตคติที่เหมาะสม
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2 ด้ำนควำมรอบรู้และประสบกำรณ์
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
2.2 มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การ
ใช้ประโยชน์
3 ด้ำนควำมคิดและแก้ปัญหำ
3.1 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
3.2 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.4 มีความสามารถในการนาความรู้ไปสู่
การปฏิบัติงานได้อย่างดี
4 ด้ำนควำมรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.2 มีความรับผิดชอบต่อองค์กร
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทุกระดับ

ผ

ลำดับที่

5

6

7

ข้อควำม
4.4 มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ
ด้ำนมนุษยสัมพันธ์
5.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
5.2 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
5.3 เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
6.1 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านการ
พูด อ่าน เขียนที่ดี
6.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
6.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.5 มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
นาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
ด้ำนทักษะกำรศึกษำทำงไกล และสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง
7.1 มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได้
7.2 มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
7.3 มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร

คุณลักษณะของบัณฑิต
ตำมควำมคิดเห็น
5
4
3
2
1

ฝ

(สำหรับผู้บังคับบัญชำ / ผู้ใช้บัณฑิต)
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร..............................
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน)
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต คาตอบของท่าน
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตร ข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้เพื่อการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อคาถามตามความเป็นจริงหรือตามความ
คิดเห็นของท่าน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. ความหมายของระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก
3
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย
1
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

ขอขอบคุณเป็ นอย่ างสู งในความร่ วมมืออย่ างดีของท่ าน

พ

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ………….…..ปี
3. ตาแหน่งงานในปัจจุบัน..........................................................................
4. อาชีพ
( ) รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต (ผู้รับประเมิน)
( ) น้อยกว่า 6 เดือน
( ) 6 เดือนถึง 1 ปี
( ) มากกว่า 1 ปี
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอบสนองควำมต้องกำร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ของตลำดแรงงำนและสังคม
ข้อที่
รายละเอียด
5
4
3
2
1
1
2
3
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ฟ

ตอนที่ 3 ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภำพบั ณ ฑิ ต ตำมคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง โปรดพิจารณาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านว่า
หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
คุณลักษณะของบัณฑิตตำมควำม
คิดเห็น
ลำดับที่
ข้อควำม
5
4
3
2
1
1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 มีความขยันหมั่นเพียร
1.3 มีความพอเพียงและมีวินัย
1.4 มีเจตคติที่เหมาะสม
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2 ด้ำนควำมรอบรู้และประสบกำรณ์
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
2.2 มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่
การใช้ประโยชน์
3 ด้ำนควำมคิดและแก้ปัญหำ
3.1 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
3.2 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.4 มีความสามารถในการนาความรู้ไปสู่
การปฏิบัติงานได้อย่างดี
4 ด้ำนควำมรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.2 มีความรับผิดชอบต่อองค์กร
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทุกระดับ

ภ

ลำดับที่

5

6

7

ข้อควำม
4.4 มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ
ด้ำนมนุษยสัมพันธ์
5.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
5.2 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี
5.3 เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
6.1 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้าน
การพูด อ่าน เขียนที่ดี
6.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
6.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.5 มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
นาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
ด้ำนทักษะกำรศึกษำทำงไกล และสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง
7.1 มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได้
7.2 มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
7.3 มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร

คุณลักษณะของบัณฑิตตำมควำม
คิดเห็น
5
4
3
2
1

ม

ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และให้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
1. ท่านเห็นว่าบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วมีความรู้และทักษะ
การทางานเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับใด
( ) มากที่สุด
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) น้อย
( ) น้อยที่สุด
2. ตามความคิดเห็นของท่านบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาใน
ด้านใดบ้าง
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ท่านจะสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่ท่านรู้จักมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือไม่
( ) สนับสนุน
( ) ไม่สนับสนุน

ย

แบบบันทึกข้อมูล
คำชี้แจง แบบประเมินนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 1 กำรประเมินควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
สิ่งที่มุ่ง
ผลกำร
ตัวบ่งชี้
แหล่งข้อมูล
ประเมิน
ดำเนินกำร
ความพร้อม จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร /
มคอ.2 สานัก
ของอาจารย์ วิชาชีพ (ถ้ามี)
วิชาการ
ประจา
หลักสูตร
ตอนที่ 2 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สิ่งที่มุ่ง
ตัวบ่งชี้
ประเมิน
การจัดการ 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
เรียน
การสอนเสริม (ถ้ามี)
การสอน
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี)

แหล่งข้อมูล

ผลกำร
ดำเนินกำร

สานักบริการ
การศึกษา
สานักบริการ
การศึกษา

ตอนที่ 3 กำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ 1. ความพึงพอใจของ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คุณภาพหลักสูตร

แหล่งข้อมูล
ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (สานัก
วิชาการ)

ผลกำร
ดำเนินกำร

ร

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

แหล่งข้อมูล

2. ความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร
3. การนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน
4. ร้อยละของนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(จานวนและร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่านตาม
แผนการศึกษาของ
หลักสูตรในแต่ละปี)

ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (สานัก
วิชาการ)
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มคอ.7 ข้อ 3 /
สานักคอมพิวเตอร์
มคอ.7 หมวด 4
ข้อ 1 / สานัก
คอมพิวเตอร์

ผลกำร
ดำเนินกำร

ล
ชื่อเรื่องวิจัย
ผู้วิจัย
ปีที่ทำวิจัยแล้วเสร็จ

การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวรัชนี พลแสน
2557
บทคัดย่อ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย เพื่ อ 1) พั ฒ นาแบบประเมิ น หลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี
มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช 2) ทดลองใช้ แบบประเมิ นหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช
3) ประเมินผลการทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเสนอแนะแนวทางให้มหาวิทยาลัยในการนา
แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีไปใช้
ด ำเนิ น กำรวิ จั ย แบ่ ง เป็ น 3 ระยะ ดั ง นี้ ระยะที่ 1 การพั ฒ นาแบบประเมิ น หลั ก สู ต ร แบ่ ง ออกเป็ น
2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหลักสูตร โดยศึกษา วิเคราะห์ชนิดตัวบ่งชี้ / สิ่งที่
มุ่งประเมิน / ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินหลักสูตร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นามากาหนดกรอบในการ
พัฒนาแบบประเมินหลักสูตรตามชนิดตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต แล้วสร้างแบบ
ประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร นาแบบประเมินหลักสูตรไปพิจารณาความ
เที่ยงตรง ตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความครอบคลุมของข้อ คาถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5
คน (2) การจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และจานวน 12 คน จาก 12 สาขาวิชาๆ ละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง พิ จารณาความเหมาะสม ความ
สอดคล้ อ ง และความครอบคลุ ม ของข้ อ ค าถามกั บ สิ่ ง ที่ มุ่ ง ประเมิ น ตามบริ บ ทการจั ด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทั ยธรรมาธิราช รวมทั้งภาษาที่ ใช้พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม จานวน 2 ครั้ง ระยะที่ 2 การ
ทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตร โดยเลือกหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 คื อหลักสู ต รศึกษาศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2553 และหลักสู ต รสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 11 คน (ร้อยละ 64.7) นักศึกษา จานวน
384 คน (ร้อยละ 64.0) บัณฑิต จานวน 13 คน (ร้อยละ 44.8) และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต จานวน 12 คน (ร้อยละ
41.4) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 3 การปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยนาผลการ
ทดลองใช้มาปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตร
ผลกำรวิจัย ระยะที่ 1 (1) ได้สิ่งที่มุ่งประเมินจานวน 10 ด้าน / เรื่อง และได้ตัวบ่งชี้จานวน 85 ตัวบ่งชี้ และ
ได้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 6 ฉบับ (2) ได้สิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 10 ด้าน / เรื่อง และได้ตัว
บ่งชี้ จานวน 106 ตัวบ่งชี้ และได้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 5 ฉบับ ระยะที่ 2 จากการทดลองใช้
พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดเกือบทุกตัว
บ่งชี้ ระยะที่ 3 การปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตร ได้สิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 10 ด้าน / เรื่อง ตัวบ่งชี้จานวน 105 ตัว
บ่งชี้ และแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 5 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
มี ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ อั ล ฟ่ า เท่ า กั บ 0.97 2) แบบสอบถามส าหรับ นั กศึ กษา มี ค่ าสั มประสิ ทธ์ อั ลฟ่ า เท่ า กั บ 0.99 3)
แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.92 4) แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต
มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.96 และ 5) แบบบันทึกข้อมูล
คาสาคัญ : การพัฒนา แบบประเมินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
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Abstract
The objectives of this research were : (1) to develop curriculum evaluating forms of
Bachelor Degree in Sukhothai Thammathirat Open University (STOU); (2) to try out the evaluating
forms; and (3) to evaluate the results from trying out the evaluating forms and suggest the
guideline to the University in order to use these forms.
This research was conducted into 3 phases as follows: Phase I the development was
conducted into 2 steps including (1) Development of the evaluating forms was performed by
analysis of indicator types/evaluating targets/ indicators and criteria of curriculum evaluation from
relevant documents and researches in order to define development framework of curriculum
evaluating form according to indicator type of input, process, and output factors. The evaluating
form was then considered of validity, appropriateness, concordance, and comprehensiveness by 5
experts, and (2) Two focus groups were done among 1 expert from Office of the Higher Education
Commission and 12 experts from each STOU school in order to recheck of validity,
appropriateness, concordance, and comprehensiveness of questions with evaluating targets
based on STOU learning, language used , and additional suggestions; Phase II the evaluating
forms were tried out by selecting 2 Thai Qualification Framework 2009 (TQF) based curriculum
including revised Bachelor Degree in Education 2010 and revised Bachelor Degree in Public Health
2010. The informants consisted of 11 curriculum instructors (64.7%), 384 students (64.0%), 13
graduates (44.8%), 12 graduate supervisors/commanders (41.4%), and relevant offices; and Phase
III The evaluating forms were revised by using the trial results.
Research Findings: Phase I (1) Ten evaluating targets and 85 indicators were received
within 6 curriculum evaluating forms of Bachelor Degree. These forms were evaluated in terms of
validity, appropriateness, concordance, and coverage of test items by 5 experts. (2) Ten evaluating
targets and 106 indicators within 5 evaluating forms were received; Phase II the try out results
were found that evaluating results of input, process, and output in almost indicators were at the
high to highest level; and Phase III Ten evaluating targets and 105 indicators were received
within 5 evaluating forms for curriculum instructor (α=0.97), student (α=0.99), graduate (α=0.92),
supervisors/commanders (α=0.96) , and data recording.
Keywords : Development, Curriculum evaluating form, Bachelor Degree

ศ

คำนำ
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ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับ ความร่วมมือจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริ กุล
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ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยสถาบันทุกท่านที่กรุณาให้คาแนะนาอันเป็น
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ของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
หลักสูตร ด้านระดับความยากของชุดวิชา
.
ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
หลักสูตร ด้านการเป็นประโยชน์ต่อการทางานและพัฒนาความรู้ของนักศึกษา /
บัณฑิต
.
จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
.
จานวนและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
.
ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเอกสารการสอน
.
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98
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ฮ

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.34
ตารางที่ 4.35
ตารางที่ 4.36
ตารางที่ 4.37

ตารางที่ 4.38
ตารางที่ 4.39
ตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.41
ตารางที่ 4.42
ตารางที่ 4.43
ตารางที่ 4.44
ตารางที่ 4.45
ตารางที่ 4.46
ตารางที่ 4.47

ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน…
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมและการฝึกปฏิบัติ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
.
จานวนและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับการดาเนินการ
วิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาผลไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับการ
วัดและประเมินผลการศึกษา
.
ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
.
ความคิดเห็นของบัณฑิต และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพ
บัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .
คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
.
ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต ภาคปลายปีการศึกษา 2555
.
จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคปลายปีการศึกษา 2555
.
จานวนและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
.
จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ภาพรวม
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจน
.
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.48
ตารางที่ 4.49
ตารางที่ 4.50
ตารางที่ 4.51
ตารางที่ 4.52
ตารางที่ 4.53
ตารางที่ 4.54

ตารางที่ 4.55
ตารางที่ 4.56
ตารางที่ 4.57
ตารางที่ 4.58
ตารางที่ 4.59
ตารางที่ 4.60
ตารางที่ 4.61
ตารางที่ 4.62

ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย
.
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรและนักศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรและนักศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
หลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร
.
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร
ด้านระดับความยากของชุดวิชา
.
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร
ด้านการเป็นประโยชน์ต่อการทางานและพัฒนาความรู้ของนักศึกษา
.
จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
.
จานวนและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
.
ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจาหลักสูตรเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
.
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการสอน
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน .
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สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 4.63
ตารางที่ 4.64

ตารางที่ 4.65
ตารางที่ 4.66
ตารางที่ 4.67
ตารางที่ 4.68
ตารางที่ 4.69
ตารางที่ 4.70
ตารางที่ 4.71
ตารางที่ 4.72
ตารางที่ 4.73
ตารางที่ 4.74
ตารางที่ 4.75

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมและการฝึกปฏิบัติ
ภาคปลายปีการศึกษา 2555
.
จานวนและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
วิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาผลไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน
.
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
.
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย.....
คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
.
จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรภาคปลาย
ปีการศึกษา 2555
.
เปรียบเทียบโครงสร้างกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรก่อนหลังการทดลองใช้
.
เปรียบเทียบโครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรก่อนหลังการทดลองใช้
.
เปรียบเทียบโครงสร้างแบบสอบถามสาหรับนักศึกษาก่อนหลังการทดลองใช้
.
เปรียบเทียบโครงสร้างแบบสอบถามสาหรับบัณฑิตก่อนหลังการทดลองใช้
.
เปรียบเทียบโครงสร้างแบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต
ก่อน-หลังการทดลองใช้
.
เปรียบเทียบโครงสร้างแบบบันทึกข้อมูลก่อน-หลังการทดลองใช้
.
สรุปกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลัง
การทดลองใช้
.
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บทที่ 1

บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำกำรวิจัย
หลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับกำรจัดกำรศึกษำเพรำะหลักสูตรเป็นสิ่ง
ที่ทำให้จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ นักศึกษำจะมีคุณภำพมำกน้อย
เพียงใดนั้น หลักสูตรมีส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกหลักสูตรเป็นแผนหรือแนวทำงในกำร
จัดกำรศึกษำให้บรรลุตำมจุดมุ่งหมำย และยังเป็นแนว ทำงในกำรวำงแผนวิชำกำร เป็นเครื่องมือใน
กำรควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ เป็นสิ่งที่กำหนด จุดมุ่งหมำย ขอบข่ำยของเนื้อหำ แนวทำงสำหรับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน สื่อแหล่งกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอน (วสันต์
ทองไทย 2553)
จำกกำรศึกษำ พบว่ำ กำรปฏิรูปกำรศึกษำภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2542 ได้กำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบกำรประกันคุณ ภำพภำยในและระบบกำรประกันคุณ ภำพภำยนอก
(ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่ งชำติ 2542 : 24) ในส่ ว นของกำรประกัน คุณ ภำพภำยใน
สถำนศึกษำ ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดย
มีกำรจั ดทำรำยงำนประจำปี เสนอต่อหน่ว ยงำนต้นสั งกัด หน่ว ยงำนที่ เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่ อ
สำธำรณชน เพื่ อน ำไปสู่ กำรพั ฒ นำคุณ ภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำและเพื่อรองรับ กำรประกั น
คุณภำพภำยนอก อันเป็นกำรตรวจสอบประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยสำนักงำน
รับรองมำตรฐำน และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ในระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของทุก
สถำบันกำรศึกษำ มีกำรกำหนดให้มีกำรประเมินหลักสูตรเพื่อกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและทั น
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นตัวชี้วัดหรือเกณฑ์คุณภำพสำคัญตัวหนึ่งสำหรับกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน กำรดำเนินงำนดังกล่ำวถือเป็นร่องรอยของควำมตระหนัก (Awareness) ถึงควำมสำคัญของ
กำรพัฒนำหลักสูตรควำมพยำยำม (Attempt) ในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้มีประสิทธิภำพ
และผลควำมสำเร็จ (Achievement) ของกำรผลิตบัณฑิตให้ มีคุณภำพตรงตำมหลักสูตรและควำม
ต้องกำรของสังคม พร้อมทั้งเป็นกำรรองรับกำรตรวจประเมินภำยนอกจำก สมศ. (ศิริชัย กำญจนวำสี 2553)
จำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงในมิติต่ำงๆ ของกระแสโลกำภิวัตน์ในสังคม
โลก ควำมเจริ ญ ทำงเทคโนโลยี กำรขยำยตั ว และควำมหลำกหลำยของสถำบั น อุ ดมศึ กษำ ควำม

2

คำดหวังของสังคมต่อสถำบันอุดมศึกษำและบัณฑิตไทย กำรแข่งขันของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งภำยใน
และต่ ำงประเทศ (จี ร ณี ตั น ติ รัต นวงศ์ 2552 :1) ประกอบกั บ ระบบประกั น คุ ณ ภำพภำยในและ
ภำยนอก กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้ประกำศให้มีกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
พ.ศ. 2552 (TQF) ขึ้นมำเพื่อเป็นกรอบมำตรฐำนให้สถำบันอุดมศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
หรือปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้สำมำรถผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภำพ และเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ กำรรั บ รองมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ
(กระทรวงศึกษำธิกำร 2552 : 1) โดยกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิส่วนหนึ่งกำหนดให้สถำบันอุดมศึกษำจัด
ให้มีกำรประเมินเพื่อพัฒนำหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี
กำรประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนกำรศึกษำและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แล้วทำ
กำรวิเครำะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ วินิ จ ฉั ย จุ ดเด่น จุด ด้ อยของตั ว หลั กสู ต รและกำรบริห ำรหลั กสู ตรอั น เป็ น
ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกระบวนกำรหลักสูตร ระหว่ำงกำรใช้หลักสูตร และเพื่อตัดสินคุณภำพของ
หลั กสู ต รว่ำบรรลุ จุ ดมุ่ งหมำยที่ ก ำหนดไว้ห รือ ไม่เพี ย งใด อัน เป็ น ประโยชน์ ต่อกำรปรับปรุง และ
เปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รให้ มี ค วำมเหมำะสมยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป จำกกำรรวบรวมข้ อ มู ล พบว่ ำ ตั้ ง แต่
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชเปิดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2523 จนถึงปีกำรศึกษำ 2553
มีกำรประเมินหลักสูตรโดยใช้ทุนจำกสถำบันวิจัยและพัฒนำ เพียง 7 เรื่อง (6 หลักสูตร) (สถำบันวิจัย
และพัฒ นำ 2553) และมีกำรประเมินหลั กสูตรโดยใช้งบประมำณส ำนักวิชำกำรตำมแนวทำงกำร
ประเมินหลักสูตร พ.ศ. 2535 มีเพียง 1 เรื่อง (2 หลักสูตร) คือกำรประเมินหลักสูตรเศรษฐศำสตร
บัณฑิต 4 ปีและ 3 ปีต่อเนื่อง (สำนักวิชำกำร 2539)
ในกำรประเมิน หลั กสู ตรมี ขั้น ตอนที่ ส ำคัญ หลำยขั้น ตอน กำรสร้ำงเครื่อ งมื อส ำหรับ กำร
ประเมินถือเป็นหัวใจสำคัญในกำรประเมินหลักสูตร เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินหลักสูตรมีหลำย
แบบ เช่น แบบวิเครำะห์หลักสูตร (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน) แบบประเมินหลักสูตร (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ ส อน ผู้ เรี ย น บั ณ ฑิ ต ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ) แบบติ ด ตำมบั ณ ฑิ ต เป็ นต้ น (ศิ ริชัย กำญจนวำสี 2553: 14)
เครื่องมือที่สร้ำงขึ้นจำเป็นต้องสร้ำงอย่ำงมีคุณภำพ มีควำมเที่ยงตรง และน่ำเชื่อถือได้ ในกำรสร้ำง
เครื่องมือจะต้องพิจำรณำว่ ำวัตถุประสงค์ของกำรประเมินแต่ละข้อนั้นมีประเด็นสำคัญ / ตัวบ่งชี้ใด
ต้องกำรข้อมูลอะไรบ้ำง จำกรำยกำรข้อมูลที่ต้องกำรนำมำพิจำรณำว่ำควรเก็บข้อมูลจำกแหล่งใด จึง
จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องกับควำมเป็นจริงแล้วจัดแยกรำยกำรข้อมูลตำมแหล่งข้อมูล เพื่อนำมำสร้ำงข้อ
คำถำมอย่ำงเฉพำะเจำะจง
จำกหลักกำร เหตุผล และข้อมูลข้ำงต้น และผลกำรวิจัยเรื่องควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ผู้เชี่ยวชำญ และคณำจำรย์เกี่ยวกับแนวทำงกำรประเมินหลักสูตร มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช พบว่ำ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ำยนอก คณำจำรย์ และผู้ เชี่ ย วชำญมี ค วำมคิ ด เห็ น ตรงกั น ว่ำ ควรมี แ บบประเมิ น
มำตรฐำนกลำงเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรประเมินหลักสูตร ซึ่งสำมำรถใช้ได้กับทุกหลักสูตร เนื่องจำกใช้
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ระบบกำรเรี ย นกำรสอนทำงไกล สำมำรถประเมิ น ในประเด็ น ต่ ำ งๆ ร่ ว มกั น ได้ เช่ น ปรั ช ญำ
วัตถุประสงค์ กำรบริหำรหลักสูตรเหมือนกัน สำมำรถใช้แนวทำงกำรประเมินร่วมกันได้ ก่อให้เกิด
ควำมสะดวก ไม่ต้องทำงำนซ้ำซ้อน สำมำรถเปรียบเทียบผลกำรประเมินได้ และที่ส ำคัญ คือทำให้
ประหยัดงบประมำณ เวลำ และบุคลำกรในกำรดำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำมธรรมชำติของแต่ละหลักสูตร
มีควำมแตกต่ำงกัน จึงควรมีควำมยืดหยุ่นโดยกำหนดเป็นกรอบแนวทำงกว้ำงๆ เพื่อให้แต่ละหลักสูตร
สำมำรถนำไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับสำระของศำสตร์นั้นๆ (สุนทรี เฉลิมพงศธร และคนอื่นๆ 2537: 44)
ประกอบกั บ เมื่ อ มหำวิ ท ยำลั ย มี ก ำรพั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2552 (TQF) สำขำวิ ช ำโดยคณะกรรมกำรบริ ห ำรหลั ก สู ต ร
คณะกรรมกำรผลิต (และบริหำร) ชุดวิชำ ต้องจัดทำรำยงำนตำมแบบ มคอ. 3-7 รำยภำคกำรศึกษำ
และรำยปีกำรศึกษำ ในแต่ละรำยวิชำ และรำยหลักสูตร ซึ่งถือเป็นภำระงำนหนัก ในฐำนะที่ผู้วิจัย
รับผิดชอบในกำรประสำนงำนกำรประเมินหลักสูตรของมหำวิทยำลัย จึงสนใจศึกษำกำรพัฒนำแบบ
ประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เพื่อให้ได้แบบประเมินหลักสูตรที่
เหมำะสม มีคุณภำพได้มำตรฐำน ซึ่งเป็นแบบประเมินนำร่องตำมกำรปรับระบบกำรศึกษำตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 (TQF) เมื่อมีกำรทดลองใช้จริงแล้วได้มีกำร
ปรับปรุงเพื่อสำมำรถนำไปพัฒนำเป็นแบบประเมินฉบับมำตรฐำนกลำงที่ทุกสำขำวิชำสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ตำมควำมเหมำะสมในอนำคต

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนำแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
2.2 เพื่อทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
2.3 เพื่อประเมิน ผลกำรทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญ ญำตรี และเสนอแนะ
แนวทำงให้มหำวิทยำลัยในกำรนำแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตรีไปใช้

3. ขอบเขตกำรวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนำแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
โดยผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดกำรวิจัยครั้งนี้
3.1 แนวคิ ด ในกำรพั ฒ นำแบบประเมิ น หลั ก สู ต ร ไม่ ได้ ใช้ รูป แบบกำรประเมิ น หลั ก สู ต ร
รู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง โดยเฉพำะแต่ ได้ ผ สมผสำน ตำมแนวคิ ด ของแฮมมอนด์ (Hammond)
ครอนบำค สเตค และ สตัพเฟิลปีบและคณะ
3.2 กำรพัฒนำแบบประเมินหลักสูตรมุ่งพัฒนำเพื่อใช้ประเมินหลักสูตรในระดับปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เท่ำนั้น
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4. นิยำมศัพท์ / นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร
กำรประเมินหลักสูตร หมำยถึง กระบวนกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อนำมำใช้ใน
กำรตัดสิน เกี่ยวกับตัวหลักสูตรและกำรบริหำรหลักสูตรว่ำ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพียงใด
และผู้เรียนเกิดคุณ ลั กษณะครบถ้วนตำมควำมคำดหวังของหลั กสูตร และเป็นที่ยอมรับของสังคม
เพียงใด
กำรพัฒนำแบบประเมินหลักสูตร หมำยถึง กำรศึกษำและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมื่อที่นำ
ไปใช้ในกำรประเมิน หลั กสู ตร ซึ่งครอบคลุ ม กำรประเมิ นปั จจัย นำเข้ำของหลั กสู ต ร กำรประเมิ น
กระบวนกำรของหลักสูตร และกำรประเมินผลผลิตของหลักสูตร
คุณ ภำพของหลักสูตร หมำยถึง คุณ ลั กษณะของหลั กสู ตรที่เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552
กำรประเมิ น ปั จ จั ย น ำเข้ ำของหลักสู ตร หมำยถึง กำรประเมิน สิ่ งที่เป็น พื้ นฐำนของกำร
พัฒนำหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้ำงหลักสูตรและเนื้อหำวิชำ ควำมพร้อมของ
อำจำรย์ประจำหลักสูตร เอกสำรกำรสอน เป็นต้น
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมำยถึง กำรกำหนดทิศทำงของกำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒ นำไปในคุณลักษณะต่ำงๆ ที่พึงประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สั งคมนั้ น ๆ กำรก ำหนดวัต ถุป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร ต้ อ งมี ควำมชัด เจน สอดคล้ อ งกั บ ภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ / บัณฑิต และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
- โครงสร้างหลั กสู ตรและเนื้อหาวิช า หมำยถึง กำรกำหนดรูปแบบขอบเขต หรือ จำนวน
หน่วยกิตของเนื้อหำรวมทั้งเวลำเรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวดวิชำ
สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งประกอบด้วย
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชำเฉพำะ ให้มี
จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 84 หน่วยกิต และหมวดวิชำเลือกเสรี ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่
น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต
- ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร หมำยถึง กำรดำเนินกำร หรือกำรสนับสนุนของ
มหำวิทยำลัยในกำรเตรียมควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตรในกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน
เช่น จำนวนของอำจำรย์ประจำหลักสูตร / วิชำชีพ (ถ้ำมี) ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอก ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร กำรมี
ส่วนร่วมในประชุมเพื่อวำงแผน ติดตำมและทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร เป็นต้น
- เอกสารการสอน หมำยถึ ง เอกสำรที่ ใช้ ป ระกอบกำรสอนชุ ด วิ ช ำใดชุ ด วิ ช ำหนึ่ ง ซึ่ ง
ประกอบด้ว ยเนื้ อหำ แผนกำรสอน สื่ อ กำรประเมิน ผล ใช้เป็นแนวทำงในกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
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- สื่อหลัก หมำยถึง สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบด้วย เอกสำรกำรสอน แบบฝึกปฏิบัติและคู่มือ
- สื่ อเสริม หมำยถึง สื่อที่เสริมสำระให้ ชัดเจนหรือเสริมปฏิบัติสัมพันธ์ในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกล ประกอบด้วย รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ สื่อโสตทัศน์ บทเรียนด้วย
คอมพิ ว เตอร์ บทเรี ย นทำงอิ น เทอร์ เน็ ต กำรสอนเสริม กำรประชุ ม ทำงไกล และกำรปฏิ บั ติ ใน
สถำนกำรณ์เสมือนจริง กำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์จำลอง และกำรปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง กำรสอนเสริม
กำรประเมินกระบวนกำรของหลักสูตร หมำยถึง กำรประเมินเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เช่น กำรบริหำรหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ เป็นต้น
- การบริห ารหลั กสูตร หมำยถึง กำรจัดกำร กำรดำเนินกำร กำรควบคุมดูแลรวมทั้ งกำร
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นกำรสอนของมหำวิ ท ยำลั ย เพื่ อ ตอบสนองต่ อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภำพสูงสุด
- การจั ด การเรี ย นการสอนในระบบการศึ ก ษาทางไกล หมำยถึ ง กำรจั ด กำรศึ ก ษำที่
เอื้ออำนวยให้นักศึกษำสำมำรถใช้เวลำว่ำงศึกษำด้วยตนเองโดยไม่ต้องมำเข้ำชั้นเรียนตำมปกติ จำกสื่อ
ประสมประเภทสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของเอกสำรกำรสอน แบบฝึกปฏิบัติ เทปเสียงประกอบชุดวิชำ และ
หนังสืออ่ำนประกอบต่ำงๆ รำยกำรวิทยุกระจำยเสียง รำยกำรวิทยุโทรทัศน์ และกำรสอนเสริมตำม
ศูน ย์ บ ริ กำรกำรศึกษำ ศูน ย์ วิท ยพั ฒ นำ กำรจัด กำรศึกษำดังกล่ ำวสอดคล้ องกับ ควำมหมำยของ
กระบวนกำรเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส ำคั ญ ซึ่ งเป็ น กำรจั ดกำรศึ ก ษำที่ ยึ ดหลั กว่ ำผู้ เรีย นทุ ก คนมี
ควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒ นำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมสำคัญที่สุด โดยกระบวนกำรจัด
กำรศึกษำจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ
- การสอนเสริมแบบปกติ หมำยถึง กิจกรรมทำงวิชำกำรที่มหำวิทยำลั ยจัดให้มีขึ้นเพื่อมุ่ง
เสริม เนื้ อหำสำระในเอกสำรกำรสอนหรือสื่ ออื่นๆ ที่ นักศึกษำได้ศึ กษำด้ว ยตนเอง ให้ นั กศึกษำมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มมำกยิ่งขึ้น โดยคณำจำรย์ มสธ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยให้
ทำหน้ำที่เป็นอำจำรย์สอนเสริม ทั้งนี้ กำรเข้ำรับฟังกำรสอนเสริมนักศึกษำไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ
ทั้งสิ้น
- การสอนเสริมแบบเข้มพิเศษ หมำยถึง กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทำงวิชำกำรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษำ
ได้รับกำรเสริมหรือเพิ่มเติมควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ตลอดจนพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจของ
นักศึกษำให้ เพิ่มพูน มำกยิ่ งขึ้น นอกเหนือจำกกำรศึกษำจำกสื่อเอกสำรกำรสอน หรือสื่ ออื่นๆ ของ
มหำวิทยำลัยมำแล้ว
- การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ หมำยถึง กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรที่มหำวิทยำลัย
กำหนดให้ เป็ น ส่ว นหนึ่ งของชุดวิชำประสบกำรณ์ วิชำชีพทุกสำขำวิช ำในระดับปริญ ญำตรี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็นภำคทฤษฎีโดยนักศึกษำต้องเข้ำสอบในสนำมสอบ และภำคปฏิบัติที่นักศึกษำทุกคนต้องเข้ำ
อบรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนดให้ มีระยะเวลำในกำรเข้ำอบรมจำนวน 4 ½ วัน นักศึกษำ
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ทุ ก สำขำวิ ช ำจะสำมำรถลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิช ำดั งกล่ ำวได้ ในภำคกำรศึ ก ษำที่ ค ำดว่ำจะส ำเร็ จ
กำรศึกษำ หรือเหลือชุดวิชำไม่เกิน 3 ชุดวิชำสุดท้ำย ทั้งนี้กำหนดให้มีกำรประเมินผลคะแนนนักศึกษำ
ระหว่ำงกำรเข้ำอบรมเข้มฯ และกำรสอบภำคปฏิบัติในสนำมสอบ เท่ำกับ 60 : 40
- การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา หมำยถึง กำรจัดอบรมในชุดวิชำที่มีเนื้อหำค่อนข้ำงยำกเพื่อให้
ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่ศึกษำชุดวิชำในโครงสร้ำงหลักสูตรเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชำสุดท้ำยก็จะสำเร็จ
กำรศึกษำหรือนักศึกษำที่ใกล้จะหมดระยะเวลำกำรศึกษำตำมหลักสูตรแต่ยังสอบไม่ผ่ำนในชุดวิชำที่
จัดอบรมเข้มพิเศษมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ภำค กำรศึกษำให้มีโอกำสสำเร็จกำรศึกษำตำม ระยะเวลำ
กำรอบรมจำนวน 4½ วัน หรือ 2½ วัน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของสำขำวิชำที่จัดกำรอบรมเข้มพิเศษ
ในวันสุดท้ำยของกำรอบรมมีกำรจัดสอบเพื่อประมวลผลสอบ เสมือนกำรเข้ำสอบในสนำมสอบจริง
ทั้งนี้ กำรเข้ำรับกำรอบรมเข้มพิเศษให้นักศึกษำสมัครเข้ำอบรมตำมควำมสมัครใจของนักศึกษำ
- การฝึ กปฏิบั ติเสริมทักษะชุดวิช า หมำยถึง กิจกรรมปฏิสั มพันธ์ท ำงวิช ำกำรที่มุ่งเน้น ให้
นักศึกษำได้รับกำรเสริมหรือเพิ่มเติมควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ตลอดจนพัฒนำควำมรู้ ควำม
เข้ำใจได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนื อจำกสื่ อเอกสำรกำรสอนหรือสื่ออื่นๆ ของมหำวิทยำลัย รวมทั้งเสริมใน
รำยละเอียดและวิธีกำรเรียนรู้เฉพำะด้ำนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
- การวั ด ผลการศึ ก ษา หมำยถึ ง กระบวนกำรที่ จ ะได้ ม ำซึ่ ง ข้ อ มู ล ทำงกำรศึ ก ษ ำตำม
จุดมุ่งหมำยของกำรเรียนกำรสอน โดยอำศัยเครื่องมือ / วิธีกำรวัดทำงกำรศึกษำ ซึ่งข้อมูลที่ได้จำก
กำรวัดผลทำงกำรศึกษำ จะนำไปสู่ขั้นตอนกำรประเมินผลต่อไป กำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ เป็น
กระบวนกำรนำข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดผลทำงกำรศึกษำมำตัดสินคุณค่ำ
- การบริการการศึกษา หมำยถึง กำรบริกำรและสิ่ง สนับสนุนกำรเรียนรู้ในระบบกำรศึกษำ
ทำงไกล เช่น กำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนสื่อ / เทคโนโลยี เช่น เคำน์เตอร์ธนำคำร ไปรษณีย์ Internet
กำรจัดส่งเอกสำร กำรให้บริกำรตอบคำถำมนักศึกษำ บริกำรของศูนย์วิทยพัฒนำ เป็นต้น
กำรประเมินผลผลิตของหลักสูตร หมำยถึง กำรประเมินเกี่ยวกับกำรติดตำมผลของหลักสูตร
เช่น คุณภำพของบัณฑิตตำมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มสธ.ควำมพึงพอใจของนักศึกษำปี
สุดท้ำยที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร ควำมพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร กำรนำควำมรู้
ไปประยุกต์ใช้ในหน้ำที่กำรงำน ร้อยละของนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำในหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน (จำนวนและร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตรในแต่ละปี) เป็นต้น
- คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมำยถึง
คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญำตรี ตำมประกำศ สภำมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชกำหนด
7 ด้ำน คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม 2) มีควำมรอบรู้และมีประสบกำรณ์ 3) คิดเป็น แก้ปัญหำได้ 4) มี
ควำมรับผิดชอบ 5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 6) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำง
เหมำะสม 7) ทักษะกำรศึกษำทำงไกล และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง ซึ่งครอบคลุมตำม
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กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทั้ง 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้ำน
ควำมรู้ 3) ด้ำนทักษะทำงปั ญ ญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุ คคลและควำมรับผิดชอบ
5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สิ่งที่มุ่งประเมินหรือเป้ำของกำรประเมิน หมำยถึง จุดหมำยปลำยทำงของกำรดำเนินงำน ที่
ผู้ประเมิน มุ่งตัดสินคุณค่ำ มุ่งกำรพัฒนำคุณค่ำ
ตั ว บ่ ง ชี้ หมำยถึ ง สำรสนเทศที่ บ่ ง บอกสถำนกำรณ์ สถำนะหรื อ สะท้ อ นลั ก ษณะกำร
ด ำเนิ น งำนหรื อ ผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ต้ อ งศึ ก ษำโดยมี ก ำรเที ย บเกณฑ์ หรื อ มำตรฐำนที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง
สำรสนเทศดังกล่ำวอยู่ในรูปค่ำที่สังเกตได้ ข้อควำมองค์ประกอบหรือตัวแปร ซึ่งอำจจำแนกตำมตัว
บ่งชี้เชิงระบบได้แก่ ตัวบ่งชี้ปัจจัยนำเข้ำ ตัวบ่งชี้กระบวนกำร และตัวบ่งชี้ผลผลิต

5. ประโยชน์ที่ได้รับ
5.1 ได้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชที่มีคุณภำพ
5.2 สำขำวิชำสำมำรถนำแบบประเมินหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมิน
หลักสูตรระดับปริญญำตรีแต่ละสำขำวิชำได้อย่ำงเหมำะสม
5.3 สำขำวิชำสำมำรถนำผลกำรประเมินหลักสูตรไปใช้ในกำรรำยงำน มคอ7. รำยงำนผล
กำรดำเนินกำรของหลักสูตร หมวดที่ 6 สรุปกำรประเมินหลักสูตร

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่องการพัฒ นาแบบประเมินหลักสู ตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวิจัย โดยลาดับเนื้อหาการนาเสนอดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
1.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินหลักสูตรดังนี้
สตั ฟ เฟิ ล บี ม และคณะ (Stufflebeam et al.1995) กล่ าวว่ า การประเมิ น หลั ก สู ต ร คื อ
กระบวนการหาข้อมูล เก็บข้อมูล เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม
บอร์ กและไวท์ (Borg & White cited in Sowel 1996) กล่ าวถึงการประเมิน หลั กสู ตรว่า
เป็ น การกาหนดคุณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพ หรือ คุณ ค่ าของหลั ก สู ต ร เพื่ อน ามาเป็ น ข้อมู ล ในการ
ตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ใจทิ พ ย์ เชื้ อ รั ต นพงษ์ (2539) ได้ ให้ ค วามหมายของการประเมิ น หลั ก สู ต รว่ า เป็ น การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินหาข้อบกพร่องหรือปัญหาเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข
ส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือตัดสินคุณค่าของหลักสูตรนั้นๆ
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2546) ได้ให้ความหมายการประเมินหลักสูตรไว้ว่า การประเมินหลักสูตร
หมายถึง การรวบรวมและศึกษาข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบหลักสูตรว่า มีข้อดี
จุดอ่อนในเรื่องใด รวมทั้งผลการใช้ห ลักสู ตร และตัดสินว่าหลักสู ตรมีคุณ ค่าบรรลุ ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่
ศิ ริ ชั ย กาญจนวาสี (2546) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของการประเมิ น หลั ก สู ต รไว้ ว่ า การ
ประเมิ น หลั กสู ต ร เป็ น กระบวนการศึกษาและเก็บ รวบรวมข้อมู ล เกี่ยวกับ หลั ก สู ตร แล้ ว ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย ของตัวหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อันเป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงกระบวนการหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร และเพื่อตัดสินคุณภาพของหลักสูตร ว่า
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บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ห รือไม่ เพียงใด อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป
จากความหมายข้างต้น พอสรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการเก็ บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อันประกอบด้วยกระบวนการออกแบบหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตรเหล่านี้จะเป็น
ข้อมูลที่สามารถนามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
1.2 ความสาคัญของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรมีความสาคัญ สรุปได้ ดังนี้ (บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 2545: 37)
1.2.1 ชี้ ใ ห้ เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต ร ท าให้ ท ราบว่ า หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น มา
ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
1.2.2 เป็ น แนวทางในการส่ งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน และการสอนของผู้ ส อน
เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน ทาให้ทราบข้อดี ข้อบกพร่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จึงสามารถนามาวางแผนการเรียนการสอนได้
1.2.3 เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไขสิ่ งบกพร่ อ งที่ พ บในองค์ ป ระกอบของ
หลักสูตร เช่น จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง เนื้อหาการวัดผล ฯลฯ ว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน
หรือไม่ สามารถนามาปรับปรุงแก้ไขได้ในระหว่างการปฏิบัติ
1.2.4 ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรใช้หลักสูตรต่อไป หรือควรยกเลิกการ
ใช้หลักสูตรเพียงบางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด
1.2.5 ท าให้ ท ราบคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นซึ่ ง เป็ น ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ อย่างไร
1.2.6 เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบบริหารหลักสูตร การนิเทศกากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 แนวคิดการประเมินหลักสูตร
ศิริชัย กาญจนวาสี (อ้างถึงในสุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล 2547) ได้นาเสนอเกี่ยวกับแนวคิด
การประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้ ในการประเมินหลักสูตรนั้น ผู้ประเมินสามารถออกแบบการประเมินโดย
พิจารณาแนวคิดของการประเมินหลั กๆ 4 แนวทาง เพื่อเลือกทางเลือกใดทางหนึ่งจากแต่ละแนวทาง
มาประสานเข้าด้วยกันเป็นแนวคิดหลักของการประเมินหลักสูตร ดังนี้
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1.3.1 การประเมิ น ความก้ าวหน้ า หรื อ การประเมิ น สรุ ป รวม (Formative V.S.
Summative Evaluation)
การประเมิ น ความก้ าวหน้ า (Formative Evaluation) เป็ น การประเมิ น ในขณะ
ด าเนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รหรื อ เป็ น การประเมิ น ระหว่ างทาง เพื่ อ ให้ ได้ ส ารสนเทศส าหรับ ปรับ ปรุ ง
กระบวนการบริหารและการใช้หลักสูตร ส่วนการประเมินสรุปรวม (Summative Evaluation) เป็น
การประเมิ น ผลสรุ ป รวมของหลั ก สู ต ร หรื อ การประเมิ น เมื่ อ ครบวงจรของหลั ก สู ต ร เพื่ อให้ ได้
สารสนเทศสาหรับตัดสินผลสาเร็จของหลักสูตร
1.3.2 การประเมิ น อย่ า งไม่ เป็ น ทางการ หรื อ การประเมิ น อย่ า งเป็ น ทางการ
(Informal V.S. Formal Evaluation)
การประเมินอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Evaluation) เป็นการประเมินที่ไม่มี
แบบแผนที่เคร่งครัด การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามความสะดวกอย่างง่ายๆ เช่น การพูดคุยกัน
อย่างไม่เป็นทางการ สอบถามอย่างไม่มีโครงสร้าง ไม่มีรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน ข้อสรุปมัก
เกิ ด ขึ้ น ตามความรู้ สึ ก หรื อ ความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ส่ ว นการประเมิ น อย่ า งเป็ น ทางการ (Formal
Evaluation) เป็นการประเมินที่มีระเบียบแบบแผน มีวัตถุประสงค์ การสร้างเครื่องมือ การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน และการรายงานด้วยลายลักษณ์อักษร
1.3.3 การประเมินผลทั้งหมด หรือการประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย (Goal-Free V.S.
Goal-Based Evaluation)
การประเมินผลทั้งหมด (Goal – Free Evaluation) เป็นการประเมินที่ครอบคลุม
ผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด (Total Effects) ซึ่งประกอบด้วยผลทางตรง และผลทางอ้อม หรือผลกระทบ
โดยไม่ได้ยึดติดกับจุดมุ่งหมายเดิมของหลักสูตร ส่วนการประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย (Goal – Based
Evaluation) เป็นการประเมินผลตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ว่าผลผลิตที่ได้บรรลุสาเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพียงใด
1.3.4 การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก หรือการประเมินโดยผู้ประเมินภายใน
(External V.S. Internal Evaluator)
การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator) เป็นการประเมินโดยใช้
ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้อยู่ภายในสังกัดของหน่วยงาน หรือสถาบันนั้น ส่วนใหญ่เป็น
นักประเมิน ที่เชี่ยวชาญจากภายนอกที่เป็นกลาง ส่ วนการประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal
Evaluator) เป็นการประเมินโดยใช้ผู้ประเมินที่เป็นบุคคลภายในสังกัดของหน่วยงาน หรือสถาบันนั้น
ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่อยู่ใกล้ชิดและเห็นกระบวนการใช้หลักสูตรมาโดยตลอด
จากแนวคิดของการประเมินทั้ง 4 แนวทาง ผู้ประเมินสามารถเลือกขั้วใดขั้วหนึ่งของ
แต่ละแนวทาง เพื่อรวมเป็นแนวคิดหลักของการประเมินหลักสูตร
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1.4 วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร
ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2545: 128 ) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประเมินหลักสูตร ดังนี้
1.4.1 เพื่อหาคุณค่าของหลักสูตร โดยพิจารณาว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่หลักสูตรต้องการหรือไม่ ช่วยให้ผู้เรียนบรรจุวัตถุประสงค์เพียงใด
1.4.2 เพื่อตัดสินใจ การวางเค้าโครง และรูปแบบหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงาน
การสอนตามหลักสูตร การบริหารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้หรือไม่
มีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
1.4.3 เพื่อวัดผลผลิต คือ พิจารณาว่าผู้เรียนตามหลักสูตรนั้นมีคุณภาพอย่างไร ตรง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้หรือไม่
1.4.4 เพื่ อ หาความต้ อ งการที่ จ าเป็ น เพื่ อ เลื อ กแนวทางการสร้ า งหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม สถาบัน โดยประเมินเพื่อให้ได้ทางเลือกก่อนจะมีตัวหลักสูตร
1.4.5 เพื่อหาความเป็นไปได้เพื่อนาหลักสู ตรไปใช้ โดยประเมินระหว่างใช้และใช้
หลักสูตรเสร็จแล้ว
การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ของการประเมิ น หลั ก สู ต รจะมี 3 ระยะ คื อ ระยะการ
ประเมิ น ก่ อนน าหลั ก สู ต รไปใช้ ระยะการประเมิ น ระหว่างการใช้ห ลั ก สู ต ร และระยะหลั งการใช้
หลักสูตรแล้ว โดยแต่ละระยะมีวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรแตกต่างกันไป ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของการประเมินก่อนนาหลักสูตรไปใช้ เป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ของหลั กสู ตรฉบั บ ร่าง ถึงความเหมาะสม ความเป็น ไปได้ซึ่งบางครั้งจะเรียกว่า เป็น การวิเคราะห์
หลักสูตร เพื่อหาข้อสรุปในการตัดสินใจโดยพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้
(1) ความเป็ น มาของหลั กสู ตร มี การวางแผนการสร้างโดยศึกษาลั ก ษณะความ
ต้องการบัณฑิต แนวโน้มด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
(2) ลักษณะของหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับใด
(3) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ในแง่ความชัดเจน ประเมินได้ในเชิง
รูปธรรม
(4) รูปแบบการบริหารหลักสูตร เกี่ยวโยงกับบุคลากรใดบ้าง และหน่วยงานใดที่ต้อง
เกี่ยวข้องบ้าง
(5) มีทรัพยากรหรือปัจจัยอะไรบ้าง ที่จาเป็นต้องใช้
(6) มีโครงสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร
(7) มีการจัดการประเมินผลอย่างไร
(8) มีการกาหนดเกณฑ์ ในการตัดสินใจไว้ชัดเจนหรือไม่
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การหาข้อสรุป ถึงความเป็นไปได้ของหลักสูตรหลัง จากประเมินตามประเด็นต่างๆ
แล้ว การสรุปเป็นภาพรวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร โดยพิจารณาความจาเป็นและเหตุผล
ที่สาคัญในการจัดทาหลักสูตร ความเป็นไปได้ทางวิชาการ ความพร้อมทางการบริหารหลักสูตร ความ
พร้อมทางด้านทรัพยากร ด้านกาลังคน ด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์
ประเด็นที่ 2 ด้านการวิเคราะห์ผลตอบแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ข้อดี-ข้อเสีย
ประเด็นที่ 3 ด้านการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังการดาเนินงานตาม
หลักสูตรที่กาหนดไว้
หากพิจารณาทั้ง 3 ประเด็นแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม คุ้มทุน และเป็นประโยชน์
แล้ว ก็ควรจะนาหลักสูตรนั้นไปทดลองใช้
2) วัตถุประสงค์ของการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร เพื่อประเมินว่าการดาเนิน
กิจกรรมตามหลักสูตรที่วางแผนไว้นั้นใช้ได้จริง เรียกว่าการประเมินแบบ Formative โดยตรวจสอบ
ดังนี้
(1) ระบบการบริหารหลักสูตร มีการวางแผนการใช้หลักสูตรหรือไม่
(2) มีการท าความเข้าใจ ท าการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของบุค ลากรที่
เกี่ยวข้องระหว่างการใช้หลักสูตร
(3) มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อสนับสนุน ให้การใช้หลักสูตร
ดาเนินไปได้
(4) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวที่หลักสูตรกาหนดไว้ทั้งด้าน
การสอน การวัดและประเมินผล
(5) มีการหาจุดเด่น จุดด้อยของการดาเนินการและหาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้นและพยายามแก้ไข ปรับปรุง หรือไม่
3) วัตถุป ระสงค์ของการประเมินหลั กสูตรหลังการใช้ห ลักสูตรแล้ว เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความสาเร็ จของหลักสูตรว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นการประเมินรวมทั้ง
ระบบที่เรียกว่า Summative โดยประเมินดังนี้
(1) เอกสารหลักสูตร
(2) คู่มือผู้สอน
(3) เอกสารต่างๆ
(4) บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร
(5) ลักษณะการใช้หลักสูตร
(6) การบริหารหลักสูตร
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(7) กระบวนการเรียนการสอน
(8) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
(9) การติดตามผลของผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมิ น ในขั้ น นี้ ค วรมี 2 ระยะ คื อ ระยะเมื่ อ จบหลั ก สู ต รแล้ ว และระยะ
ภายหลังจากจบหลักสูตรไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น (Generation) ของหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี
2543)
1.5 ขอบเขตของการประเมินหลักสูตร
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ (2545: 37-38) ได้เสนอขอบเขตของการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้
1.5.1 การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ ของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ วิธีการวัด และประเมินผล มี
ความสอดคล้อง เหมาะสม ครอบคลุม และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หลักสูตรที่
สร้างขึ้น เหมาะกับผู้เรียนหรือไม่ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและผู้เรียนเพียงใด
การประเมิ น เอกสารหลั ก สู ต ร มั ก ใช้ วิ ธี ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หาและวิ ธี ก ารใช้ ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องดาเนินการประเมิน
1.5.2 การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถนาไปใช้
ได้ดีกับสถานการณ์จริงเพียงใด การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทาอย่างไร มีปัญหาอุปสรรค
หรือไม่ อย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุง และสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินผู้สอน โดยทั่วไปนิยมประเมินในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การประเมินผู้สอน โดยคานึง ถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์การสอน เทคนิค
การถ่ายทอดความรู้ การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ การเตรียมการสอน และการใช้อุปกรณ์การสอน
2) การประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้เรียนในด้านทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน เจตคติ ความสามารถทางสติปัญญา ความสนใจในการเรียน ความพร้อม ความ
พึงพอใจ อารมณ์ และความสามารถในการปรับตัว ตลอดจนทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ
3) การประเมินกระบวนการเรียนการสอน โดยพิจารณาความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน ซึ่งเกิดจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยการวางแผนการสอนที่ดี การ
จัดลาดับความสาคัญของเนื้อหาวิชาให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ การประเมินติดตามความก้าวหน้า
ของผู้เรียนเป็นระยะๆ
4) การประเมินวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน โดยพิจารณา
จากประโยชน์ ความทันสมัย ความเหมาะสม ความหลากหลายของสื่อ ฯลฯ
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การประเมิ น การใช้ห ลั กสู ตรอาจประเมินเพี ยงบางส่ ว นของการใช้ห ลั กสู ตร เช่น
ประเมินเฉพาะประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนหรือประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรืออาจทาการประเมินการใช้ห ลักสูตรทั้งหมดก็ได้ สาหรับวิธีการประเมินนิยมใช้การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถามให้ผู้ใช้หลักสูตรเป็นผู้ตอบ
1.5.3 การประเมิ น สัม ฤทธิ ผ ลของหลักสู ต ร เป็ นการตรวจสอบสั ม ฤทธิผ ลทาง
วิชาการ (Academic Achievement) ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และสัมฤทธิผลด้าน
อื่นๆ ได้แก่ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ เป็นต้น
การประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร สามารถประเมิ น ผู้ เรี ย นขณะศึ ก ษาอยู่ ใน
สถานศึกษา หรือทาการประเมินติดตามผลว่าผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและประสบความสาเร็จในการทางานหรือศึกษาต่อหรือไม่ เพียงใด มีความรู้ ทักษะ เพียง
พอที่จะดารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือไม่ ซึ่งวิธีการประเมินทาได้ห ลายวิธี เช่น สอบถาม
ผู้เรียน ผู้สาเร็จการศึกษา เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ร่วมงาน ฯลฯ
1.5.4 การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการตรวจสอบภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด
เพื่ อ มองเห็ น ภาพได้ ชั ด เจนว่ า องค์ ป ระกอบของหลั ก สู ต รซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น มี
องค์ประกอบส่วนใดที่มีอุปสรรคปัญหา จะได้ปรับปรุงแก้ไข
การประเมินระบบหลักสูตร ส่วนใหญ่จะประเมินครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ประเมิน บริบ ทหรือสภาวะแวดล้ อม เช่น เศรษฐกิจ สั งคม การเมือง ปรัช ญา
การศึกษา เป็นต้น
2) ประเมินปัจจัยนาเข้า ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน เนื้อหาสาระหลักสูตร เงินงบประมาณ
อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ในการเรียนการสอน รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ
3) ประเมินกระบวนการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เช่น กระบวนการจัดตารางสอน
การประเมิ น ผู้ ส อน ผู้ เรี ย น กระบวนการจั ดการงบประมาณ และกระบวนการจั ดเนื้ อ หาวิ ช าใน
หลักสูตร
4) ประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ หรือผลกระทบของหลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่า
หลักสูตรสัมฤทธิผลหรือไม่ และในระยะยาวก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน อย่างไร
5) การติดตามผล (follow up) ของหลักสูตรหรือผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1.6 รูปแบบของการประเมินหลักสูตร
กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคณะ (2547: 9 - 12) ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้
1.6.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์
แฮมมอนด์ (Hammond) ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรในรูป 3 มิติ ดังนี้
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มิติที่ 1 มิติด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยตัวแปรที่สาคัญที่ควรคานึงใน
การประเมิน หลั กสู ตร 5 ตัว คือ การจัด ชั้นเรียน เนื้อหาวิช า วิธีการ สิ่ งอานวยความสะดวกและ
งบประมาณ
มิ ติ ที่ 2 มิ ติ ด้ า นสถาบั น ประกอบด้ ว ยตั ว แปรส าคั ญ ที่ ค วรค านึ งในการประเมิ น
หลักสูตรคือ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ครอบครัว และชุมชน
มิติที่ 3 มิติด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย ตัวแปรที่สาคัญที่ควรคานึงในการประเมิน
คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านเจตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
1.6.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของครอนบาค
แนวคิดการประเมินของครอนบาค มุ่งเน้นการประเมินเพื่อตัดสินใจ โดยที่ผลการ
ประเมินจะนาไปสู่การตัดสินใจ 3 ประการคือ
1) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรโดยการตัดสินว่าวัสดุอุปกรณ์การสอนใดและวิธีสอน
ใดเป็นที่น่าพอใจ หรือไม่ มีส่วนใดที่ควรปรับปรุง
2) เพื่ อพิจ ารณาเกี่ยวกับตัว บุคคล ผลจากการประเมินจะช่ว ยตั ดสิ นว่าจะวาง
แผนการสอนอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3) เพื่อจัดระบบในการบริห ารงาน ผลจากการประเมินจะช่วยตัดสิ นว่าควรจะ
จัดระบบบริหารอย่างไรจึงจะเหมาะสม
สาหรับแนวทางในการประเมิน ครอบบาคได้เสนอให้ประเมินสิ่งต่อไปนี้ คือ
(1) การศึกษากระบวนการ
(2) การติดตามผล
(3) การวัดเจตคติ
(4) การวัดความสามารถทั่วไป
โดยมีรายละเอียดในประเด็นการประเมินในแต่ละประเด็น ดังนี้
ก. การศึกษากระบวนการ เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าในระหว่างที่มีการเรียน
การสอนครูดาเนินการสอนอย่างไร และนักเรียนทากิจกรรมต่างๆ อย่างไร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ข. การติดตามผล เป็นการพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร ผลที่ได้จากการ
ติดตามผลนี้จะใช้เป็นพื้นฐานสาหรับการวางแผนหลักสูตรใหม่ต่อไป
ค. การวัดเจตคติ เป็นการวัดความเชื่อของผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งการวัดนี้อาจวัดได้โดย การใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
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ง. การวัดความสามารถทั่วไป เป็นการวัดความสามารถของผู้เรียน สามารถวัดได้
หลายวิธี การใช้แบบทดสอบมาตรฐานก็เป็นวิธีหนึ่งที่มีประโยชน์มาก แต่ถ้าต้องการวัดความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ก็อาจใช้วิธีการสังเกตจากการทางานกลุ่มก็ได้
1.6.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค
แนวคิดการประเมินหลักสูตรของสเตค ได้เสนอให้ประเมินองค์ประกอบต่อไปนี้คือ
1) สิ่งที่มีอยู่ก่อน
2) กระบวนการ
3) ผลผลิต
โดยมีรายละเอียดในประเด็นการประเมินแต่ละประเด็น ดังนี้
(1) สิ่งที่มีอยู่ก่อน เป็นการประเมินสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนที่
เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิ ตของหลักสูตร เช่น ลักษณะของผู้เรียน ลักษณะของผู้สอน เนื้อหาสาระ
วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
(2) กระบวนการ เป็นการประเมินเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน
ผู้สอนกับผู้สอน ผู้เรียนกับบุคลากรอื่น ผู้เรียนกับวัสดุหลักสูตร สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน บางคนเรียก
กระบวนการว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอน
(3) ผลผลิต เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเรียนการสอนไป
แล้ว เช่น ความรู้ความสามารถของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และทักษะของผู้เรียน เป็นต้น
ในการประเมิ น องค์ ป ระกอบทั้ ง 3 สเตคได้ เสนอแนวทางในการรวบรวมข้ อ มู ล
2 ลักษณะ คือ ข้อมูลที่เป็นการบรรยาย และข้อมูลที่เป็นการตัดสิน สาหรับข้อมูลที่เป็นการบรรยาย
จะใช้ในการบรรยายสภาพของแต่ละองค์ประกอบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นสิ่งที่คาดหวัง
และสิ่ งที่ เป็ น สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในการบรรยายแต่ ล ะส่ ว นจะท าให้ ท ราบว่ า องค์ ป ระกอบต่ า งๆ มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่เพียงใด ในขณะเดียวกันก็จะบรรยายให้เห็นว่า แต่ละองค์ประกอบมีความ
สอดคล้องกันระหว่างสภาพที่เป็นจริง กับสภาพที่คาดหวังหรือไม่เพียงใดด้วย ส่วนข้อมูลที่เป็นการ
ตัดสินนั้นเป็นการนาเอาข้อมูลจากสิ่ งที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละองค์ประกอบไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
หรือมาตรฐานขององค์ประกอบนั้นๆ ซึ่งในการเปรียบเทียบอาจเปรียบเทียบกับมาตรฐานสัมบูรณ์
หรือมาตรฐานสัมพันธ์ก็ได้
มาตรฐานสั ม บู ร ณ์ เป็ น มาตรฐานที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค คล เช่ น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
มาตรฐานสัมพันธ์ เป็นมาตรฐานที่ยึดเอาลักษณะของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งมา
เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ
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1.6.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม
สตัฟเฟิลบีม ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตร ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ซิปป์โมเดล
คาว่า ซิปป์ หรือ CIPP มาจากอักษรของคาในภาษาอังกฤษ 4 คา คือ Context Input Process และ
Product
รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม เน้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ 4 ประเภท คือ
1) การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
2) การตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดโครงสร้าง
3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานต่อ
4) การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
จากรูปแบบการตัดสินใจทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวนั้น สตัฟเฟิลบีมได้กาหนดรูปแบบ
การประเมิ น ซึ่ งมี 4 รู ป แบบ คือ การประเมิ น สภาวะแวดล้ อม การประเมิ น ปั จ จัยเบื้ อ งต้ น การ
ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต
(1) การประเมินสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมินขั้นพื้นฐานที่สุด มีวัตถุประสงค์
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนดวัตถุประสงค์ โดยมุ่งอธิบายหรือบรรยายสภาพแวดล้อมที่มุ่งหวังและ
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง วิธีที่ใช้ในการประเมินสภาวะแวดล้อม มีหลายวิธี เช่น
ก. วิธีการวิเคราะห์มโนมติหรือความคิดรวบยอด เพื่อกาหนดหรือระบุขอบเขต
ของสภาวะแวดล้อม
ข. วิธีการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งใช้ในการกาหนดความต้องการจาเป็นที่ยัง
ค้นไม่พบ และ
ค. วิธีวิเคราะห์ส่วนที่เป็นมโนมติหรือความคิดรวบยอด และข้อมูลเชิงประจักษ์กับ
การใช้ท ฤษฎีแ ละความคิ ด เห็ น ของผู้ มีอานาจหน้ าที่ ที่ เกี่ยวข้องเพื่ อช่ วยในการตัดสิ น ใจในปัญ หา
เบื้องต้นที่ต้องแก้ไข
(2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น เป็นการประเมินที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูล
สาหรับใช้ในการกาหนดวิธีการนาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรบรรลุผล
สิ่งที่ต้องประเมินมีดังนี้ คือ 1) ความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2) กลยุทธ์ที่จะให้จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรบรรลุผล 3) การออกแบบเพื่อนากลยุทธ์ไปใช้ในการดาเนินการใช้หลักสูตร
(3) การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินการนาหลักสูตรไปใช้ว่าบรรลุผล
สาเร็จเพียงใดเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนาหลักสูตรไปใช้ การประเมิน
กระบวนการมีวัตถุประสงค์สาคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อหาข้อบกพร่องในระหว่างการนาหลักสูตรไป
ใช้ 2) เพื่อหาข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการใช้หลักสูตร 3) เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
ในขณะที่ใช้หลักสูตร
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(4) การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาว่าหลักสูตร
บรรลุผลหรือไม่ ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องประเมินเมื่อนาหลักสูตรไปใช้จนครบวงจร แต่อาจจะประเมินใน
ระหว่างที่ดาเนินการใช้หลักสูตรอยู่ก็ได้ วิธีการประเมินผลผลิตโดยทั่วไปอาจกระทาโดย 1) กาหนด
จุ ด มุ่ งหมายในรู ป ของนิ ย ามเชิงปฏิ บั ติ ก าร 2) ก าหนดเกณฑ์ ก ารวัด ให้ ส อดคล้ อ งกับ จุด มุ่ งหมาย
3) เปรียบเทีย บผลการวัดกับ เกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์ที่กาหนดได้โดยใช้ห ลั กเหตุผ ลและใช้ข้อมูล จากการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตประกอบ
1.7 การกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร
1.7.1 การกาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินหลักสูตร
การกาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินหลักสูตรมีวิธีการดาเนินงานโดยขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่มาดังนี้ (กาญจนา วัธนสุนทร 2545: 65 – 70)
1) การกาหนดตัว บ่งชี้จากจุดมุ่งหมายของการประเมิน จุดมุ่งหมายของการ
ประเมินนั้นอาจมาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เช่น อาจได้จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ประเมิน
อาจได้ จ ากผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รที่ จ ะประเมิ น เป็ น ต้ น แต่ ไม่ ว่ า จะได้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ใด
จุดมุ่งหมายของการประเมิน ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หรืออย่างน้อยต้องวัดผล
สัมฤทธิ์ของหลักสูตรตามกาลเทศะของการประเมินที่จะทา การกาหนดตัวบ่งชี้จากจุดมุ่งหมายการ
ประเมินเป็นวิธีที่ง่ายและตรงไปตรงมาทาได้โดย
(1) กาหนดจุดมุ่ งหมายการประเมินให้ ครบถ้วนอาจแบ่งจุดมุ่งหมายการ
ประเมินออกเป็นประเด็นย่อยๆ เพื่อง่ายต่อการกาหนดตัวบ่งชี้
(2) กาหนดตัวบ่งชี้เพื่อตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในการประเมินที่ง่ายที่สุด
อาจท าโดยการกาหนดตัว แปรที่จ ะวัดเพื่ อให้ ส ามารถตอบต่อวัตถุป ระสงค์การประเมิ นที่ กาหนด
ลักษณะการกาหนดตัวบ่ งชี้อาจอยู่ในรูปของการนิยามตัวแปรที่ต้องการประเมินตามที่กาหนดใน
วัตถุประสงค์ หรืออาจระบุตัวแปรที่สะท้อนถึงความสาเร็จจากวัตถุประสงค์
2) การกาหนดตัวบ่งชี้จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน การกาหนดตัวบ่งชี้จาก
ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินเป็นการสนับสนุนการประเมินแบบมีส่วนร่วมในระดับหนึ่งขั้นตอนการดาเนินงานคือ
(1) ระบุว่าผู้เกี่ยวข้องในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้มีผู้ใดบ้าง ผู้เกี่ยวข้องที่
ส าคัญ คือ ผู้ ที่ ต้ องการใช้ผ ลการประเมิ น ไปปรับ ปรุงหรือ ตั ดสิ น ใจเกี่ย วกับ โครงการ ทั้ งผู้ ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร ผู้บริหารหลักสูตร และผู้ที่ออกแบบหลักสูตรในด้านต่างๆ นอกจากนั้นยัง
อาจมีผู้เกี่ยวข้องที่เป็น ผู้ใช้ห ลักสู ตรในระดับผู้ เรียน ผู้ใช้ประโยชน์จากผู้ที่จบหลักสู ตร เช่น สถาน
ประกอบการระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม
แวดล้อมต่างๆ เป็นต้น
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(2) ผู้ประเมินนาเสนอจุดมุ่งหมายการประเมินและประเด็นประเมิน (ถ้ามี
อยู่แล้ว) ในขั้นตอนนี้ส่วนใหญ่อาจได้ทั้งประเด็นประเมินและ / หรือคาถามเชิงประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง
(3) ระบุตัวบ่งชี้จากประเด็นประเมินหรือคาถามเชิงประเมินโดยพิจารณาว่า
มีตั ว บ่ งชี้ อ ะไรบ้ างที่ จ ะสามารถเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อน ามาตอบปั ญ หาหรือ คาถามเชิ งประเมิ น
เกี่ยวกับหลักสูตร
3) การก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ จ ากประสบการณ์ ข องผู้ ป ระเมิ น ส าหรั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ก าร
ประเมินในบางครั้งอาจได้จากประสบการณ์ของผู้ประเมินในการประเมินหลักสูตรอื่นๆ มาก่อน อาจ
เป็นประสบการณ์อันเนื่องมาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากทฤษฎี ผสมผสานกับประสบการณ์อันได้จาก
การได้ ท าการประเมิ น แผนงานโครงการหรือ หลั ก สู ต รอื่ น ๆ มาบ้ างแล้ ว การกาหนดตั ว บ่ งชี้ จ าก
ประสบการณ์ของผู้ประเมินส่วนใหญ่ปัญหามักจะเกิดจากการที่ประสบการณ์อาจยังไม่มากพอที่จะทา
ให้ได้ตัวบ่งชี้ที่พอเพียงหรือที่ครอบคลุมสิ่งที่มุ่งประเมินทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ผู้ประเมิน ภูมิ
หลังทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทางานที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเนื้อหาหรือหลักการ
ของหลักสูตรที่จะประเมินโดยตรง จึงอาจต้องการการช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องฝ่ายอื่นๆ ที่จะช่วย
พิ จ ารณาให้ ป รั บ หรือ เพิ่ ม เติม ให้ กาหนดตัว บ่ งชี้ ให้ เหมาะสมยิ่ งขึ้น ดังนั้ น การกาหนดตัว บ่ งชี้ จาก
ประสบการณ์ของผู้ประเมินจึงอาจดาเนินงานดังนี้
(1) ผู้ ป ระเมิ น วิเคราะห์ ห ลั กสู ต รที่ มุ่ งประเมิ น และบริบ ทต่างๆ ของการ
ประเมินหลักสูตร เช่น ระยะเวลาผู้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นต้น
(2) กาหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินและทารายการประเด็นที่ควรประเมิน
(3) กาหนดตัวบ่งชี้ที่สามารถให้ข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายและ
ประเด็นประเมิน
(4) นาเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและปรับปรุง
4) การกาหนดตัวบ่งชี้จากรูปแบบประเมิน รูปแบบประเมินต่างๆ ที่นาเสนอนั้น
นอกจากจะนาเสนอแนวคิดแล้วยังได้มีการนาเสนอประเด็นประเมินที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
กาหนดตัวบ่งชี้ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ประเมินยังค่อนข้างใหม่ต่อการประเมินและ
ไม่ต้องการยึดเฉพาะวัตถุประสงค์ของสิ่งที่มุ่งประเมินเพียงอย่างเดียว ดังนั้นขั้นตอนของการกาหนดตัว
บ่งชี้จากรูปแบบประเมินมีดังนี้
(1) วิเคราะห์หลักสูตรที่มุ่งประเมินและกาหนดจุดมุ่งหมายในการประเมิน
(2) ศึ ก ษารูป แบบการประเมิ น นิ ย ามของการประเมิ น ในแต่ ล ะรู ป แบบ
รวมทั้งจุดมุ่งหมายในการใช้รูปแบบ
(3) กาหนดประเด็นการประเมินโดยอิงจากประเด็นในรูปแบบที่วิเคราะห์ว่า
เหมาะสมกับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน
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(4) กาหนดตัวบ่งชี้จากประเด็นการประเมินจากรูปแบบ
5) การกาหนดตัวบ่งชี้จากหลักการ ทฤษฎี หรือรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรหรือ
ส่ ว นประกอบของหลั กสู ต รที่ มุ่ งประเมิ น นั้น ในบางครั้งอาจจั ดท าขึ้น โดยมี ห ลั กการ ทฤษฎี หรือ
รูปแบบบางอย่างอยู่เบื้องหลัง อาจเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ อาจต้องการหลักการของรูปแบบบาง
ประการทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ตัวอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบัน คือการพัฒนาสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เป้าหมายคือการใช้เทคโนโลยีนี้โดยยึดทฤษฎีการเรียนรู้บางทฤษฎี ในกรณีนี้
ตัวบ่งชี้ควรได้มาจากการวิเคราะห์ทฤษฎี และจุดมุ่งหมาย รวมถึงสมรรถนะของเทคโนโลยีที่นามาใช้
เพื่ อ น ามาก าหนดเป็ น ตั ว บ่ งชี้ ได้ ค รอบคลุ ม ด้ ว ย ในกรณี นี้ ชี้ ให้ เห็ น ถึงธรรมชาติ ข องการประเมิ น
โดยทั่วไปว่าต้องการความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งถ้าผู้ประเมินไม่มีความสามารถหรือ
ความรู้ในหลักสูตรที่มุ่งประเมิน จะต้องนาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ เข้ามาช่วยด้วย ขั้นตอนการ
กาหนดตัวบ่งชี้จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
(1) วิเคราะห์หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ศึกษาจุดมุ่งหมาย วิธีการพัฒนา
เนื้อหาองค์ประกอบต่างๆ และทฤษฎีเบื้องหลังในการพัฒนาหลักสูตร
(2) ศึกษาทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งประเมิน
(3) ระบุรายการลักษณะความมุ่งหมายวิธีการของทฤษฎีที่นามาใช้
(4) ระบุประเด็นที่ต้องศึกษาในการที่จะตอบคาถามเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อ
เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎี
(5) กาหนดตัวบ่งชี้ที่สามารถให้ข้อมูลตอบคาถามในประเด็นต่างๆ
6) การก าหนดตั ว บ่ งชี้ จ ากงานวิ จั ย และมาตรฐานต่ า งๆ ที่ มี ผู้ พั ฒ นาขึ้ น จาก
งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตรก็เช่นเดียวกับการพัฒนาโครงการหรือการวางแผนดาเนินงานทั่วๆ ไป
นั่นคือมักจะมีหลักการและทฤษฎีในการจัดทาขึ้น ดังนั้น จึงอาจมีการกาหนดตัวบ่งชี้สาคัญๆ เป็น
มาตรฐานในการประเมินคุณภาพอยู่บ้าง และในขณะเดียวกันหลักสูตรหรือโครงการบางอย่างเป็นสิ่งที่
มีก ารประเมิ น กั น มานานและความต้ องการในการใช้ ตั ว บ่ งชี้ที่ เป็ น มาตรฐานที่ ส ามารถใช้ ในการ
ประเมิน ในกรณี ที่มี การน าหลั กสู ต รหรือโครงการไปใช้ในที่ ที่ มีส ภาพแวดล้ อมทั้ งที่เหมือนและไม่
เหมือนกัน บางครั้งต้องการการเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้
บางครั้งมีผู้ประเมินหลายทีมต้องการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเดียวกัน ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการ
วิจัยเพื่อกาหนดตัวบ่งชี้ในด้านต่างๆ ขึ้นมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบ่งชี้ในด้านสังคม
นอกจากจะมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ แ ล้ ว ยั ง มี ง านประเมิ น และ
งานวิจัย เป็ น จานวนมากที่มีการกาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินและการวัดคุณ ภาพของหลักสูตรไว้
งานวิจัยเหล่านี้เป็นงานที่มีประโยชน์ในการที่ผู้วิจัยจะสามารถนามาใช้ในการประเมินให้เหมาะสมกับงาน
ของตน
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ปั ญ หาในการน าตั ว บ่ ง ชี้ ใ นงานวิ จั ย มาใช้ คื อ การน าตั ว บ่ ง ชี้ ม าใช้ ไ ม่
เหมาะสม อาจโดยไม่ได้ศึกษาแนวคิดเบื้องหลัง นอกจากนั้นอาจมีการนาตัวบ่งชี้มาใช้ตามงานวิจัยที่
ศึกษาโดยไม่มีการประยุกต์ให้เหมาะกับงานประเมินของตน เป็นต้น
ขั้นตอนในการกาหนดตัวบ่งชี้จากงานวิจัยมีดังนี้
(1) วิเคราะห์หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ศึกษาจุดมุ่งหมาย วิธีการพัฒนา
เนื้อหาองค์ประกอบต่างๆ และทฤษฎีเบื้องหลังในการพัฒนาหลักสูตร
(2) ศึก ษางานประเมิ นและงานวิจัย หลั กสู ต รเพื่อ จัดท ารายการประเด็ น
ประเมินและตัวบ่งชี้ที่พบและที่ใช้ในการวิจัยและประเมิน
(3) วิเคราะห์ความสอดคล้องในประเด็นประเมินและตัวบ่งชี้ที่จัดทารายการ
ไว้กับจุดมุ่งหมายและธรรมชาติของหลักสูตรที่มุ่งประเมิน
(4) กาหนดประเด็นและตัวบ่งชี้การประเมินจากรายการที่จัดทาโดยเลือก
ตัวที่มีความสอดคล้องเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการประเมิน
7) การกาหนดตัวบ่งชี้แบบบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในความเป็น
จริงนั้นการจะพัฒนาตัวบ่งชี้ให้มีคุณภาพเป็นกระบวนการที่ต้องทาซ้าๆ และใช้เวลานาน เนื่องจากตัว
บ่งชี้การประเมินนั้นนัยหนึ่งจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
และไม่สามารถใช้วิธีการเชิงวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว ในบางครั้งมีการกาหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้แหล่งใน
การพิจารณาหลายแหล่งและจากการวิเคราะห์ในเชิงของวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งความเหมาะสม
ถูกต้องในแง่อื่นๆ เป็นที่ยอมรับว่ามีความครอบคลุมประเด็น แต่ถ้ามีประเด็นประเมินที่ผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับบริหารหรือระดับนโยบายเห็นว่าอาจมีผลกระทบในทางที่ไม่ต้องการจากผลการประเมินแล้ว
แม้ว่าประเด็นประเมินและตัวบ่งชี้นั้นจะมีคุณภาพในการให้สารสนเทศในการประเมินที่เป็นประโยชน์
แต่ก็อาจไม่เหมาะสมในแง่ของการเมือง เป็นต้น การพัฒ นาตัวบ่งชี้ที่ดีอาจต้องการการบูรณาการ
องค์ป ระกอบต่างๆ เข้าด้วยกัน การพัฒ นาตัว บ่งชี้จึงอาจมีขั้นตอนดังนี้ (Shavelson, Richard J.,
Lorraine M. McDonnell & Jeannie Oakes RAND; 1991 อ้างถึงใน กาญจนา วัธนสุนทร 2545: 70)
ขั้ น ที่ ห นึ่ ง พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบหรื อ โครงสร้ า งและตั ว บ่ ง ชี้ ข อง
องค์ประกอบที่จะสามารถกากับติดตามหรือประเมินได้ โดยการศึกษาจากวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง เช่น
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านตัวบ่งชี้ทางสังคม และการวิจัยทางการศึกษา อาจทาให้ได้
รูปแบบของระบบการศึกษาขึ้นมาว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆ อะไรบ้าง และตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่วัดได้ใน
แต่ละส่วนประกอบมีอะไรบ้าง เช่น อาจประกอบไปด้วย
ตัวป้อน ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ทางการศึกษา เช่น คน งบประมาณ เป็นต้น
กระบวนการ ได้แก่ ระบบต่างๆ ที่จะสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เด็กจะ
ได้รับในโรงเรียน เช่น การจัดการภายในโรงเรียน คุณภาพของหลักสูตร เป็นต้น
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ผลผลิตสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนสาหรับเด็กที่มี
จากภูมิหลังที่ต่างกัน
จากนั้นทารายการตัวบ่งชี้เท่าที่จะเป็นได้โดยพิจารณาถึงโครงสร้างและ
ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ขั้นที่สอง เลือกตัวบ่งชี้ที่มีความหมายและสาคัญต่อสิ่งที่ต้องการวัด อาจ
อิงรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการประเมิน ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ
และอาจต้องกาหนดเกณฑ์ ในการที่จะเลื อกตัว บ่งชี้ที่ไม่ส าคัญ ออกจากรายการ ในขั้นนี้ควรจะให้
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งต้องการใช้ผลการประเมินในองค์ประกอบต่างๆ ของระบบมาช่วยพิจารณา จากนั้น
ประเมินตัวบ่งชี้และดาเนินการประเมินต่อไป ตัวบ่งชี้ที่ดีในการประเมินหลักสูตรควรมีลักษณะดังนี้
(1) สะท้อนถึงองค์ประกอบสาคัญทางการเรียนการสอน
(2) มีความเที่ยงและตรง
(3) มีประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย
(4) วัดได้สังเกตได้โดยคานึงถึงอรรถประโยชน์ความเป็นไปได้และค่าใช้จ่าย
(5) มีความพอเพียงในด้านเทคนิคและประโยชน์
1.7.2 การกาหนดเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตร (กาญจนา วัธนสุนทร 2545: 72-74)
เกณฑ์ หมายถึง ระดับที่แสดงความสาเร็จของการดาเนินงานหรือผลที่ได้ ซึ่ง
อาจเป็นผลผลิต (Product) ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นผลลัพธ์ (Outcome) ซึ่งบรรลุเป้าหมาย (Goal)
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีอยู่สองประเภทคือ เกณฑ์สัมบูรณ์ กับเกณฑ์สัมพัทธ์
ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับการกาหนดเกณฑ์แบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
1) เกณฑ์สัมบูรณ์ คือเกณฑ์ที่กาหนดในลักษณะของระดับคุณภาพที่กาหนดว่า
ควรมี ควรเป็น หรือควรเกิดขึ้น หรือมีขึ้นอันเป็นผลจากหลักสูตรที่มุ่งประเมิน อาจจะเป็นเกณฑ์ที่
กาหนดขึ้นเองเฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง หรือใช้เกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเป็นสากล
2) เกณฑ์สัมพัทธ์ การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากโครงการกับสิ่งที่มีอยู่เดิม กับผล
ที่เกิดในกรณีไม่มีหลักสูตรที่มุ่งประเมิน หรือเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรที่มุ่งประเมินกับผล
ที่เกิด ในหลั กสู ตรที่ คล้ ายคลึ งกัน ที่ เป็ น ที่ยอมรับ ว่าประสบความส าเร็จ อาจเป็น การเปรียบเทีย บ
ระหว่างกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ใช้หลักสูตรที่มุ่งประเมินและหลักสูตรอื่น หรืออาจเปรียบเทียบในแง่เวลา
เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดผลที่ต้องการ เป็นต้น
การกาหนดเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรมีความสาคัญต่อทั้งผู้ประเมิ นและผู้
ต้องการใช้ผลจากการประเมินหลักสูตร ส่วนใหญ่อาจพิจารณาจากหลักสูตรที่มุ่งประเมินก่อนว่ามีการ
ระบุเกณฑ์ที่ต้องการไปถึงไว้แล้วหรือไม่ ถ้ามีอยู่แล้วอาจใช้เป็นเกณฑ์ประเมินได้เลย อย่างไรก็ตามมิใช่
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ว่าเกณฑ์ ที่ มีอยู่ ในหลั ก สู ตรที่มุ่ งประเมิ นจะเป็ น ที่ยอมรับ ของผู้ เกี่ยวข้องในระดับ ต่างๆ เนื่ องจาก
คุณภาพของเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นแต่แรกอาจไม่เหมาะสม อาจไม่มีความชัดเจน อาจเป็นสิ่งที่กาหนดขึ้น
โดยปราศจากหลั ก การ อาจเป็ น เกณฑ์ ที่ สู งไปหรื อ ต่ าเกิ น ไป อาจต้ อ งมี ก ารปรับ เนื่ อ งจากมี ก าร
ปรับปรุงส่วนของหลักสูตรบางส่วนที่ทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ เป็นต้น ดังนั้นเป็นหน้าที่ของ
ผู้ประเมินในการที่จะกาหนดเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรมีที่มาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ (กาญจนา วัธนสุนทร, 2545: 73 – 74)
1) ตัวบ่งชี้ในการประเมิน ตัวบ่งชี้ในการประเมินที่กาหนดไว้แล้วจะเป็นแหล่งที่
สาคัญในการกาหนดเกณฑ์ประเมิน ผู้ประเมินจะเริ่มจากการกาหนดตัวแปรที่ต้องวัด และกาหนด
เกณฑ์ ในการตัด สิ น คุณ ค่าสารสนเทศได้ จากการวัด การพิจารณาตัว บ่ งชี้ในการประเมินจะท าให้
ผู้ประเมินสามารถกาหนดตัวบ่งชี้ได้ครอบคลุมสาหรับทุกตัวบ่งชี้ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาตัวบ่งชี้
เป็นเพียงการจัดทารายการเกณฑ์ที่ต้องกาหนดหรือพัฒนาขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมเป็นอันดับแรก จากนั้น
ต้องพิจารณาการกาหนดตัวเกณฑ์แต่ละตัวต่อไป
2) ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒ นาและการประเมินหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเป็นแหล่งที่อาจช่วยในการกาหนดเกณฑ์การประเมินหลักสูตรได้เนื่ องจากอาจประยุกต์ใช้ทั้ง
ประสบการณ์ของตน และหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญในที่นี้อาจ
หมายรวมถึงผู้ที่นาหลักสูตรไปใช้ ได้แก่ ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรในระดับต่างๆ
3) ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน เช่นเดียวกับการกาหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์
การประเมินอาจได้มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน เกณฑ์ที่ได้มาจากผู้เกี่ยวข้องจะช่วย
ให้ลดปัญหาในด้านการเมืองในการกาหนดเกณฑ์ลงได้ และในขณะเดียวกัน ผู้ประเมินอาจต้องพบ
ปัญหาในการต้องจัดลาดับหรือจัดทาเกณฑ์ในการเลือกเกณฑ์ อีกครั้ง ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นไม่
เหมือนกัน
4) การคาดหวังเชิงปริมาณ / เชิงคุณลักษณะ ความคาดหวังในเชิงปริมาณหรือ
เชิงคุณลักษณะจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการปรับหลักสูตรอันเนื่องมาจากการที่ยังไม่
พอใจในผลที่ได้จากหลักสูตรเดิมที่เคยมี การประเมินหลักสูตรใหม่อาจได้เกณฑ์ในการประเมินจาก
การเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากหลักสูตรเก่าในแง่ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นควรสูงกว่า หรือเป็น
ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิดขึ้นในการใช้หลักสูตรเก่า เป็นต้น เกณฑ์ในทานองนี้อาจเป็นเกณฑ์สัมพัทธ์
หรือสัมบูรณ์
5) ใช้เกณฑ์หรือปกติวิสัยที่มีอยู่แล้ว เกณฑ์หรือปกติวิสัยที่มีอยู่แล้วอาจได้มาจาก
(1) จากการค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการประเมินหลักสูตร
(2) จากการที่มีผู้ใช้ในการประเมินหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน
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6) จากการเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
7) จากการศึกษาเอกสารบันทึกเกี่ยวกับหลักสูตรที่มุ่งประเมิน (Evaluator’s
Programme Description – EPD) ซึ่งมีวิธีดังนี้
(1) ศึ กษา เอกสาร บั น ทึ ก หรือ รายงานที่ เกี่ย วข้อ งกั บ โครงการ รวมถึ ง
รายงานการกากับติดตาม และประเมินที่เคยทามา
(2) สั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้องกั บ หลั กสู ต รที่ มุ่งประเมิ น อาจเป็ น ผู้ ที่ พั ฒ นา
หลักสูตร ผู้ที่ใช้หลักสูตร เป็นต้น
(3) จัดทาเกณฑ์ขึ้นจากการศึกษาและสัมภาษณ์
(4) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา จนได้ผลสรุปที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย
ในการประเมิ น หลั ก สู ต รครั้งนี้ ผู้ วิ จั ย ไม่ ได้ ใช้ รูป แบบใดรูป แบบหนึ่ งโดยเฉพาะ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการประเมินหลักสู ตร แต่ได้ใช้แนวการประเมินหลักสูตรที่ผสมผสาน ซึ่งสอดคล้ องกับ
ศิริชัย กาญจนวาสี (อ้างถึ งในกัญจนา ลินทรัตนศิริกุล 2545: 13) ที่กล่าวว่า ไม่มีวิธีดีที่สุ ดเพียงวิธี
เดี ย วในการประเมิ น เนื่ อ งจากทุ ก สถานการณ์ ข องการประเมิ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นและมี
ลั ก ษณะเฉพาะแตกต่ างกั น ไม่ ว่าจะเป็ น คุ ณ ลั กษณะ เงื่อ นไข ทรัพ ยากร ข้ อ จากั ด กลุ่ ม บุ ค คลที่
เกี่ยวข้อง ค่านิ ยมและการเมือง และการประเมินหลั กสูตรในยุคปฏิรูปการศึกษานี้ ควรใช้รูปแบบ
ผสมผสาน เมื่อทาการประเมินแล้ว สามารถให้สารสนเทศที่ตอบคาถามถึงการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร การบรรลุมาตรฐานของหลักสูตร และตอบสนองความต้องการตัดสินใจของฝ่ายต่างๆ ทั้ง
ระดับผู้บริหารหลักสูตร ผู้ตรวจสอบประกันคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอกขององค์กร
วิชาชีพ และสังคม (ศิริชัย กาญจนาวาสี 2546 อ้างถึงในสุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล 2547: 17-18)

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเครื่องมือ
สุนทรี เฉลิมพงศธร และคนอื่นๆ (2537) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์เกี่ยวกับแนวทางการประเมินหลักสูตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตามประกาศเรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการประเมิน หลั กสู ตร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2535 พบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่า เหมาะสม แต่คณาจารย์มีความเห็นว่า ขั้นตอน
ดังกล่าวยั งไม่เหมาะสมในขั้น ตอนการแต่งตั้งคณะทางานศึกษาข้อมูลและคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตร
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2. ปั ญ หาอุ ป สรรคในการด าเนิ น การประเมิ น / ปรั บ ปรุงหลั ก สู ต ร พบว่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกและคณาจารย์มีปัญหาในการดาเนินงาน เนื่องจากมีภาระงานมาก ไม่สามารถปลีกเวลามา
ดาเนินการได้เต็มที่ ขาดคนทางานเต็มเวลา บางหลักสูตรมีบุคลากรน้ อย ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการ
ตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยกาหนดมีปัญหาเรื่องการนัดประชุม การประชุมแต่ละครั้งมีความ
คืบหน้าน้อย และการประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตรมีขั้นตอนมาก และใช้เวลานานเกินไป
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ และคณาจารย์ เพื่อ
พัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พบว่า
3.1 แนวทางที่เหมาะสมในการประเมินหลักสู ตรของมหาวิทยาลัย ควรกระทาในรูป
ของคณะกรรมการประเมินแต่ละหลักสูตร โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ควรประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายใน และอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วย
3.2 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการประเมินหลักสูตร ควรมีการประเมิน และปรับปรุง
หลักสูตรหลังการใช้หลักสูตรเมื่อมีบัณฑิตแล้ว 1 ปี 2 ปี และ 5 ปี ตามลาดับ
3.3 ควรมีการประเมินหลักสูตรก่อนแล้วจึงนาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร
วิธีการประเมินหลักสูตรที่เหมาะสมควรมีหลายรูปแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งนี้ควร
ประเมินทั้งระบบอย่างมีหลักการ
3.4 ควรมีแบบประเมินกลางที่มีมาตรฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินหลักสูตร
ที่แต่ละหลักสูตรสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้
3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกและผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่า ควรมีหน่วยงานกลางทาหน้าที่
ติดตามและประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร จัดระบบการประเมินหลักสูตร จัดทาเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้
ร่วมกันได้ ทาวิจัย จัดสัมมนาวางกลยุทธ์ให้การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการปกติของผู้พัฒนา
หลักสูตร
บุญ ศรี พรหมมาพั น ธุ์ และคนอื่น ๆ (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพั ฒ นาเครื่องชี้ วัด
สาหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. องค์ประกอบ ปัจจัย และตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้
สร้างขึ้น โดยยึ ด หลั กความเป็ น อิส ระในการบริห ารงานบุคคล ตามรัฐธรรมนู ญ พุ ทธศักราช 2540
มาตรา 284 และหลักการบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ หลักนิติ ธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า มีจานวน 4 องค์ประกอบ 18 ปัจจัยและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งมี
ตัวชี้วัด รวม 46 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 องค์ประกอบที่ 1 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ มี 5 ปัจจัย ได้แก่ การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก และการแต่งตั้ง รวม 16 ตัวชี้วัด
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1.2 องค์ประกอบที่ 2 การให้รางวัลทรัพยากรมนุษย์ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน การย้าย และการจูงใจ
รวม 12 ตัวชี้วัด
1.3 องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ การฝึกอบรม
การศึกษา และการวางแผนและพัฒนาอาชีพ รวม 5 ตัวชี้วัด
1.4 องค์ประกอบที่ 4 การธารงรักษาและป้องกันทรัพยากรมนุษย์ มี 4 ปัจจัย ได้แก่
พนักงานสัมพันธ์ สุขภาพและความปลอดภัย การดาเนินการทางวินัย และการพ้ นจากตาแหน่งรวม
11 ตัวชี้วัด
1.5 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวม 2 ตัวชี้วัด
2. คู่มือการใช้เครื่องชี้วัดที่เป็นมาตรฐานสาหรับการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่ วน
ท้องถิ่น ผู้วิจัยทาการพัฒนาและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิคู่มือประกอบด้วยองค์ประกอบ
ปัจจัย ตัวชี้วัด เครื่องมือการประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ และเกณฑ์ค่าเฉลี่ยรวมในการปฏิบัติงานแต่ละองค์ประกอบซึ่งมีค่ามากกว่า
3.50 จึงถือว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในระดับมาก
3. รูปแบบและแนวทางในการวางระบบการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นได้แก่ รูปแบบเชิง
ระบบ ประกอบด้วย ทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน (Input) กระบวนการประเมิน (Process) และ
ผลลั พ ธ์ (Result) ส่ ว นแนวทางในการประเมิ น ผลประกอบด้ ว ย 6 ขั้ น ตอนได้ แ ก่ ก ารสร้า งความ
ตระหนัก การเตรียมความพร้อม การวางแผนการประเมินตนเอง การดาเนินการประเมิน การเขียน
รายงานและการเผยแพร่ และการนาผลการประเมินไปใช้
วัน ทนีย์ คุป วานิชพงษ์ (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพั ฒ นาแบบประเมิน คุณ ภาพการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผลการพัฒนา
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมิน ได้ตัวชี้วัด 45 ตัวชี้วัดแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการพยาบาลผ่าตัด
36 ตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมภาระหน้าที่การพยาบาลผ่าตัดทั้ ง 3 ระยะ คือ ระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด
และหลังผ่าตัด 2) ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการมี 5 ตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมการเป็นบุคลากรหลักใน
ห้ องผ่ าตั ด การมอบหมายงาน การประสานงาน การตั ดสิ น ใจและแก้ ไขปั ญ หา การสอนและให้
คาแนะน า ตัวชี้วัดด้านการพัฒ นาคุณ ภาพ การให้ บริการมี 4 ตัวชี้วัด ครอบคลุ ม สิ ทธิผู้ ป่วย การ
ป้องกันความเสี่ยง การพัฒนาตนเอง การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ส่วนเกณฑ์การผ่านการประเมินแต่ละ
ตัว ชี้วัดใช้เกณฑ์ 3 คะแนนขึ้น ไป 3) แบบประเมิ นคุ ณ ภาพการปฏิบั ติ งานของพยาบาลวิช าชี พ ที่
ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบประเมินตนเอง ซึ่งมีข้อคาถามรวม 45 ข้อ และค่าความ
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เชื่ อ ถื อ ทั้ ง ฉบั บ เท่ า กั บ 0.92 4) ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่
ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ในวงรอบที่ประเมินเป็นดังนี้
(1) โดยภาพรวมพบว่า พยาบาลวิช าชีพที่ปฏิบัติงานในห้ องผ่าตัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุ บ ลราชธานี ประเมิ น ตนเองในด้ านการผ่ าตั ด ผ่ านเกณฑ์ ม ากที่ สุ ด คื อ สามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
Ascetic Technique และ Sterile Technique การจัดท่าผู้ป่วยเพื่อรับการผ่าตัด การฟอกผิวหนัง
ผู้ป่วย การส่งเครื่องมือและช่วยผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป สามารถเฝ้าระวังดูแลขณะผ่าตัดและสามารถ
ประเมินภายหลังการผ่าตัดที่หอผู้ป่วยภายใน 48 ชั่วโมง และประเมินตนเองที่ไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด
คือ ความสามารถเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ผ่าตัดตาและสามารถส่งเครื่องมือและช่วยผ่าตั ดตา
(2) เมื่อพิ จารณาโดยระดับ ของพยาบาลวิช าชีพพบว่า ด้านการบริห ารจัดการพยาบาลวิชาชีพขั้น
ปฏิ บั ติ ผ่ า นเกณฑ์ น้ อ ยที่ สุ ด รองลงมาพยาบาลวิ ช าชี พ ขั้ น พั ฒ นา ส่ ว นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม ากที่ สุ ด คื อ
พยาบาลวิชาชีพขั้นผู้เชี่ยวชาญ รองลงมาคือ พยาบาลวิชาชีพขั้นก้าวหน้า (3) ด้านการพัฒนาตนเอง
พยาบาลวิชาชีพขั้นผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพขั้นก้าวหน้า และพยาบาลวิชาชีพขั้นพัฒนา ไม่ผ่าน
เกณฑ์มากที่สุดคือ ความสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศมาพัฒนางาน ส่วนพยาบาลขั้นปฏิบัติ ไม่ผ่าน
เกณฑ์มากที่สุดคือ การพัฒนาตนเอง
นันทนา แซ่ลี (2554) ได้ทาการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินการสอนระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล ที่สร้างขึ้นตามแนวทางของ
มาร์ ช (Marsh 1987) โดยการสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล แบบประเมิ น การสอนจากทุ ก คณะวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความเชื่อมั่นและอานาจจาแนกอยู่ในระดับดี ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย
10 องค์ป ระกอบ ได้แก่ การเห็ น คุณ ค่าในการเรียนของผู้เรียน ความกระตือรือร้นของผู้สอน การ
เตรียมการสอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ์ภายในชั้นเรียนความเป็นมิตรของ
ผู้ ส อน ความสามารถในการถ่ ายทอดความรู้ ข องผู้ ส อน ความเหมาะสมของเกณฑ์ ก ารวั ด และ
ประเมินผลงานที่มอบหมาย ปริมาณงานและความยาก
2. โมเดลองค์ป ระกอบเชิงยืน ยันอันดับหนึ่งของแบบประเมินการสอนที่ส ร้างขึ้น มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี และผลการศึกษาความเที่ยงตรงเชิงลู่เข้า สรุ ปได้
ว่าข้อคาถามที่ใช้วัดในแต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสมที่ใช้วัดคุณลักษณะแต่ละองค์ ประกอบย่อย
ทั้ง 10 องค์ประกอบ
3. โมเดลองค์ป ระกอบเชิงยืน ยัน อัน ดับสองของแบบประเมิน การสอนที่ส ร้างขึ้น มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดี และผลการศึกษาความเที่ยงตรงเชิงจาแนก สรุป
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ได้ว่าแต่ละองค์ป ระกอบมีความซ้าซ้อนกันต่า เหมาะสมต่อการจาแนกเป็นองค์ป ระกอบของการ
ประเมินการสอน
4. ผลการวิเคราะห์กลุ่มพหุ โดยแสดงผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบและ
พารามิเตอร์ขององค์ประกอบในโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลการประเมินการสอนทั้ง
3 กลุ่ ม สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ ศิ ล ปะและประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ มนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เฉพาะรูปแบบโมเดลมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน นั่นคือ การ
ประเมิน การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ แต่ค่าพารามิเตอร์มีความแปรเปลี่ยนไปตามกลุ่ มสาขาวิชา ดังนั้น
โมเดลการประเมินการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงข้ามกลุ่ม
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
สุนีย์ ศีลพิพัฒน์และคนอื่นๆ (2539) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4 ปี และ 3 ปีต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การประเมิ น องค์ ป ระกอบเบื้ อ งต้ น ของหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ยการประเมิ น ด้ า น
วัตถุประสงค์โครงสร้างเนื้อหาวิชา และทรัพยากรในการดาเนินหลักสูตร
1.1 การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ พบว่ า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้
จัดการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารทางวิชาการและ
บริการสอนวิชาพื้นฐานกล่าวคือ ในปีการศึกษา 2528-2535 สามารถผลิตบัณฑิตได้ทั้งสิ้น จานวน
897 คน โดยแบ่งเป็นบัณฑิตหลักสูตร 3 ปีต่อเนื่อง จานวน 411 คน บัณฑิตหลักสูตร 4 ปี จานวน
486 คน นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจสมัคร
เข้าเรียนเป็นชุดวิชาได้ โดยในแต่ละปีจะมีผู้ลงทะเบียนเรียนประมาณ 50 คนนอกจากนั้นยังให้บริการ
สอนวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกแก่นักศึกษาสาขาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประมาณปี
ละ 15,000 คน อีกด้วย
1.2 การประเมินด้านโครงสร้างและเนื้อหาวิชา พบว่า โครงสร้างหลักสูตรมีเนื้อหา
และจานวนหน่ วยกิตเป็ นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2532 ส่วนผลการประเมินด้านเนื้อหา พบว่าส่วนใหญ่มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาที่
ผ่านมา ส่วนแนวโน้มในอนาคตควรจะต้องเน้นการศึกษาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น และเน้นการศึกษาเป็นกลุ่มชุดวิชาเพื่อให้สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้มากที่สุด
1.3 การพิ จ ารณาด้านทรัพ ยากรในการดาเนิ นงาน พบว่า ยังขาดความคล่ องตั ว
เพราะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ยังต้องใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอันมาก
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ทั้งในด้านผู้ทรงคุณวุฒิ และสถานที่ เพื่อ ให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การสอบ
2. การประเมินความเหมาะสมในการใช้หลักสูตรพบว่า ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่ง
เป็นระบบที่ต้องใช้สื่อประสม แต่จากการสอบถามบัณฑิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้ศึกษาสื่อต่างๆ รวมทั้งการ
เข้ ารั บ การสอนเสริ ม ด้ ว ยครบถ้ ว นทุ ก สื่ อ ซึ่ งอาจท าให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างด้ า น
การศึกษา และต้องใช้เวลาในการศึกษานานกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร สาเหตุสาคัญที่
ไม่ได้ศึกษาสื่อเสริมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพราะไม่มีเวลาในการอ่านเอกสารการสอน รับฟังรายการ
วิทยุกระจายเสียง ชมรายการวิทยุ โทรทัศน์ เนื่องจากติดธุระส่วนตัวและตรงกับเวลาทางาน
3. การประเมิน ประสิ ท ธิผ ลของหลั ก สู ต รได้ป ระเมิน ในด้ านสั ด ส่ ว นการส าเร็จการศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร สถิติค่าเฉลี่ยการลงทะเบียน และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตพบว่า
3.1 สัดส่วนการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตร ในช่วงปีการศึกษา โดย
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.5 และอัตราการออกกลางคันประมาณร้อยละ 88.5
3.2 ความสัมฤทธิ์ผ ลทางด้านการศึกษาจากการพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาของบั ณ ฑิตรุ่น 1-8 ปีการศึกษา 2528-2535 ทั้ง 2 หลั กสูตร มีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประมาณ 2.58 โดยมีข้อสังเกตว่าผู้สาเร็จการศึกษารุ่นแรกๆ ทั้งสองหลักสูต รจะมีค่าระดับผล
การเรียนสูงกว่าผู้สาเร็จการศึกษารุ่นหลังๆ
3.3 สถิติค่าเฉลี่ยการลงทะเบียนเรียนแต่ละชุดวิชา จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตร 3 ปีต่อเนื่อง ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆ เฉลี่ยประมาณ 1.14 ครั้งหลักสูตร 4 ปี
ประมาณ 1.20 ครั้ง สาหรับชุดวิชาที่ศึกษาด้วยตนเองได้ยาก เช่น ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ ชุด
วิชาสถิติเศรษฐศาสตร์และธรุกิจ เป็นต้น นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 1.50-1.72 ครั้ง
3.4 ในด้ า นคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต นั้ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาที่ ได้ ต อบแบบสอบถามได้ ให้
ความเห็นว่าบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดี มีความรับผิดชอบในการทางาน ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสาหรับจุดด้อย
ของบัณฑิตยังอยู่ที่เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป จะต้องมี
การพิจารณา เรื่องการพัฒนาด้านจุดด้อยให้บัณฑิตมีบุคลิกภาพ และทัศนคติโดยทั่วไปดีขึ้น
4. การประเมินประสิทธิภาพ ถ้าพิจารณาประสิทธิภาพในแง่ผลิตภาพของบัณฑิตและร้อยละ
ความสูญ เปล่าในการผลิ ตบัณ ฑิตแล้ว จะเห็นว่า ผลิตภาพของบัณ ฑิตดังกล่าวต่า และร้อยละของ
ความสูงเหล่าค่อนข้างสูง แต่ถ้า พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายแล้วจะเห็นว่ามีประสิทธิภาพพอสมควร เพราะ
เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่าทั้งในแง่ของนักศึกษา และมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังไม่มีค่าเสียโอกาสในการ
ทางานเพราะสามารถเรียนพร้อมกับทางานไปด้วย
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5. การประเมินความคุ้มทุน ในแง่ของความคุ้มทุนนั้น เท่าที่ผ่านมาถือว่าสูงกว่าระดับความ
คุ้มทุน ทั้งในด้านความคุ้มทุนของผู้เรียนและความคุ้มทุนในการจัดการศึกษา เพราะผู้เรียนประเมินว่า
สามารถหารายได้และสร้างโอกาสในการแสวงหารายได้มากกว่าต้นทุนที่เสียไปในการศึกษา และ
จุดคุ้มทุนเฉลี่ยของการจัดการศึกษาเท่ากับ 1,176 คนต่อปี ในขณะที่นักศึกษาเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย
ประมาณปี ล ะ 1,628 คนต่ อ ปี ซึ่ ง สู ง กว่ า จุ ด คุ้ ม ทุ น จะเห็ น ได้ ว่ า การจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
เศรษฐศาสตร์ ในระบบการศึ ก ษาทางไกล มี ค วามเหมาะสมส าหรั บ ประเทศไทยที่ จ ะพั ฒ นาคน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คนที่ มี ง านท าอยู่ แ ล้ ว ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชนให้ มี โ อกาสพั ฒ นาคว ามรู้
ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย
สุภาวดี ธีรธรรมากร และสุณี ภู่สีม่วง (2544) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตร
วิท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต เทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ (ต่ อ เนื่ อ ง 2 ปี ) สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรด้านเนื้อหา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มส่วนใหญ่ประเมินความ
เหมาะสมด้านเนื้อหาว่า มีระดับความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ส่วนด้านกระบวนการเรียนการสอน
บัณฑิตส่วนใหญ่ประเมินว่า ไม่ได้มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน
2. ความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานของบัณฑิต ในด้านความรู้
และการนาไปใช้งาน พบว่า ผลของการประเมินไม่ได้มีความหมาะสมในระดับมากทุกด้าน
กล้า ทองขาว และคนอื่นๆ (2545) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินโปรแกรมบัณฑิตศึกษา
ทางไกล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมิ น ความพอเพี ย งและความเหมาะสมของปั จ จั ย ป้ อ นเข้ า ในการจั ด
บัณฑิตศึกษาทางไกล พบว่า หลักสูตรยังมีความทันสมัย และมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้ปฏิบัติงาน
มาก แต่มีข้อเสนอให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น ด้านคุณภาพ ผู้
ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น นักศึกษามีคุณ สมบัติทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านอาจารย์บัณ ฑิตมีความ
พร้ อ มให้ ค าปรึ ก ษาทางวิช าการ อั ต ราส่ ว นนั ก ศึ ก ษาต่ อ อาจารย์เหมาะสมมาก ยกเว้ น ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ (1: 10) ด้านเอกสารและสื่อการศึกษาจากการประเมินของนักศึกษา อาจารย์และผู้สาเร็จ
การศึกษาเห็นตรงกันว่ามีคุณภาพมาก มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักสูตร รูปแบบของสื่อ
เหมาะสม แผนกิ จ กรรมชั ดเจน และเห็ น ว่าสื่ อการสอนประมวลสาระชุ ดวิช าสมควรปรับ ปรุงให้
ทันสมัย ควรเพิ่มเนื้อหาสาระที่เปลี่ยนแปลงไปและนอกเหนือจากที่มีในประมวลสาระให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ด้านแหล่งค้นคว้า นักศึกษาประเมินความเพียงพอและเหมาะสมระดับปานกลางเช่นเดียวกับ
ผู้ ส าเร็ จ การศึกษา ในขณะที่ เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายสนั บ สนุ น ประเมิน ว่ามี เอกสารประกอบหลั กสู ตรและ
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เอกสารให้ค้นคว้าไม่เพียงพอ ด้านค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรมีความเหมาะสมทุกกิจกรรม
ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยจัดสรรเพื่อสนับสนุนกิจกรรมบัณฑิตศึกษาในภาพรวมสูงกว่าใช้จ่ายจริงทุกปี
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการจัดโปรแกรมการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
นั ก ศึ กษา ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษา อาจารย์บั ณ ฑิ ต และเจ้าหน้ าที่ ฝ่ ายสนั บ สนุ น ประเมิ น กระบวนการ
คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ในระดั บ มาก คล้ า ยกั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการลงทะเบีย นเรียนชุดวิชาปกติและชุดวิชาวิทยานิพนธ์ ไปทานองเดียวกับการประเมิน
กระบวนการปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 4 กลุ่ ม ก็ ป ระเมิ น ว่ าการด าเนิ น งานมี
ประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาประเมินกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสู งที่ สุ ดเมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพการจั ด กิจ กรรมด้ านอื่ น ๆ แต่ มี
อาจารย์บางส่วนเสนอแนะให้ลดเวลาการจัดให้เหลือ 2 วัน สาหรับกระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอนด้านการสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้มชุดวิชากลุ่มตัวอย่างนักศึกษา อาจารย์บัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนประเมินประสิทธิภาพกระบวนการจัดอยู่ในระดับมาก
ยกเว้น กิจกรรมการสัมมนาเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต ผู้สาเร็จการศึกษาเสนอแนะ
ให้ ป รั บ ปรุงด้านวิธีก ารสั ม มนาและระยะเวลาของการสั ม มนา การสั ม มนาเข้ม วิท ยานิพ นธ์ กลุ่ ม
ตัวอย่างนักศึกษาเสนอแนะให้ปรับเวลาการสัมมนาคล้ายกับความเห็นของอาจารย์บัณฑิต แต่ต้องการ
พบอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น และผู้สาเร็จการศึกษาเสนอแนะให้ปรับวิธีการให้คาปรึกษา กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาเสนอแนะให้มีช่องทางปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ให้มากขึ้น ส่วนกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุนประเมินความสะดวกของกระบวนจัดประสบการณ์การเรียนการสอนด้านการให้บริการ เพื่อ
ประสานกิจกรรมกั บ วิทยากรว่ายังไม่เหมาะสม สาหรับกระบวนการจัดและประเมินผลการศึกษา
นั กศึกษาและผู้ ส าเร็จการศึกษาประเมินประสิ ทธิภ าพการดาเนินการอยู่ในระดับ มาก นักศึกษามี
ข้อเสนอแนะให้มีการแจ้งผลสอบให้เร็วขึ้นและสามารถรับแจ้งผลสอบผ่านทางเครือข่าย Internet ได้ด้วย
3. ผลสาเร็จ ของการจัดการศึกษา จานวนผู้ส าเร็จการศึก ษาที่ผ่านมา 3 หลั กสูตร (4 รุ่น)
จานวน 426 คน เมื่อเปรียบเทียบกับจานวนที่รับเข้าศึกษา พบว่า เป็นผู้สาเร็จจากหลักสูตรและแขนง
วิชาหลักสูตรและการสอนมากที่สุด (ร้อยละ 46.2) แขนงวิชาบริหารการศึกษา (ร้อยละ 31.0) ส่วน
หลั ก สู ต รแขนงวิช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษามี ผู้ ส าเร็จ น้ อ ยที่ สุ ด (ร้อ ยละ 22.8) ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาที่เป็ น กลุ่ มตัวอย่างพึงพอใจต่อหลั กสูตรมากและได้นาความรู้ไปใช้มาก เนื้อหาความรู้ที่
นาไปใช้มากที่สุดของผู้สาเร็จการศึกษาแขนงวิชาหลักสูตรและการสอนคือ การพัฒนาการสอนและ
การพัฒนาหลักสูตร แขนงวิชาบริหารการศึกษา คือ หลักและทฤษฎีการบริหาร แขนงวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา คือ การจัดระบบการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของผู้สาเร็จการศึกษา
จากการประเมิ น ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงานในภาพรวมพบว่ า อยู่ ในระดั บ มาก โดย
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงานมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น คื อ เห็ น ว่ า ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษามี
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ความสามารถมากที่สุดในด้านการแสวงหาความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน มีความอุตสาหะและขยันขันแข็งในการปฏิบัติงานและสนใจติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ สาหรับคุณลักษณะที่เป็นจุดอ่อนของผู้สาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตที่ผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงานเห็นตรงกัน คือ การติดยึดในความคิดของตนเองหรือมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป
ขาดความสัมพันธ์ ขาดเพื่อนที่จะติดต่อช่วยเหลือร่วมสร้างพลังการทางาน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่ ว มงานมี ข้ อ เสนอแนะว่ า ควรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของมหาบั ณ ฑิ ต และเสริ ม สร้ า ง
มนุษยสัมพันธ์แก่ผู้ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและควรรักษาคุณภาพมาตรฐานของมหาบัณฑิตให้เหมือน
ปัจจุบัน
4. ผลการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายงานบั ณ ฑิต ศึกษา สาขาวิช าศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลั ย
เปรียบเทียบระหว่างงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมบัณฑิตศึกษา
กับ การจ่ ายจริ งพบว่า มีการจั ดสรรสู งกว่าการจ่ายจริงทุ กปี และทุกกิ จกรรม ยกเว้น กิจกรรมงาน
ทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สาหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าตอบแทนวิทยากรในการดาเนินกิจกรรม
บัณ ฑิตศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ มี ความเหมาะสม ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาในการเข้าร่ว ม
กิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และค่าใช้จ่ายการทาวิทยานิพนธ์พบว่า มีความแตกต่างกันอย่าง
หลากหลาย
5. ข้อเสนอแนะสาคัญจากการวิจัยครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยควรกาหนดเกณฑ์การปรับปรุง
สาระของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุก 3-5 ปี โดยให้มีการปรับปรุงชุดวิชา และสื่อการศึกษาให้ทันสมัย
อยู่เสมอ การคัดเลือกและเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
เช่น เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ควรใช้ต่อไป มหาวิทยาลัยควรมีแผนพัฒนาคณาจารย์ในระยะยาวเพื่อ
ทดแทนอั ต ราก าลั ง ที่ เริ่ ม ลดลง ควรพั ฒ นาและน าระบบให้ ค าปรึ ก ษาทางไกลผ่ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์มาใช้ ควรปรับปรุงเอกสารและสื่อการศึกษาโดยเพิ่มเนื้อหาสาระที่เปลี่ยนแปลงไปและ
เพิ่มเติมเนื้อหานอกเหนือจากที่มีในประมวลสาระชุดวิชาให้นักศึกษาใช้อ่านประกอบชุดวิชาแต่ละภาค
การศึกษาที่เปิดสอน ควรจัดหาเอกสารสื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกประกอบการศึกษา
ตามหลักสูตรไว้ให้ นักศึกษาได้ค้นคว้าตามแหล่งศึกษาค้นคว้า เช่น ศูนย์ วิทยพัฒ นา ห้องสมุดและ
แหล่งอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงร่วมมือกันให้เพียงพอกระบวนการจัดประสบการณ์ การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพดีแล้วแต่ควรมีการปรับปรุงกระบวนการวิทยานิพนธ์ ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษา
มีเวลาพบนักศึกษามากขึ้น ควรปรับปรุงกระบวนการตัดสินผลและแจ้งผลสอบให้ได้ตามกาหนดเวลา
โดยอาจกระจายอานาจการตั ด สิ น ผลสอบระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ เสร็ จสิ้ น ที่ ระดั บ สาขาวิ ช า ควร
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนโดยเสริมการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ด้วยกระบวนการทางานเป็นกลุ่มให้มากยิ่งขึ้น
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กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล และคนอื่นๆ (2547) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพของสังคมในด้านความรู้ความเข้าใจที่
ลึกซึ้งในวิชา การใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒ นาวิชาชีพ และการสร้างองค์ความรู้ การเป็นผู้นา
ทางด้านวิชาการ ประเด็นที่ไม่สอดคล้อง คือ เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และในฐานะ
ความเป็นมนุษย์ ส่วนในด้านโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า มีความสอดคล้องในการจัดเนื้อหาสาระใน
หมวดวิชาแกน และวิชาเฉพาะในส่วนของมโนมติหลัก ส่วนประเด็นที่ไม่สอดคล้องคือ ในเรื่องเกี่ยวกับ
ความซ้าซ้อนของเนื้อหา ความไม่ทันสมัยของเนื้อหา ขาดกระบวนการแสวงหาความรู้ของศาสตร์และ
การประยุกต์เนื้อหาความรู้ไปใช้ ในส่วนของหมวดวิชาเลือกไม่สามารถจัดวิชาเลือกให้สนองความ
ต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายได้ และวิชาเลือกควรเสริมเติมเต็มเนื้อหาสาระในหมวดวิชาแกนและ
วิชาเฉพาะ
2. คุ ณ ภาพของชุ ด วิ ช าในด้ านสื่ อ หลั ก และสื่ อ เสริม ที่ อ ยู่ ในรูป ของประมวลสาระชุ ด วิ ช า
แนวการศึกษา และแผนกิจกรรมการศึกษา มีคุณ ภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ชุดวิชา คือ ชุดวิช า
22712 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิ ตศาสตร์ 22712 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาสังคมศึกษา
22724 คณิตศาสตร์ประยุกต์ และ 22726 สกลทรรศน์ศึกษา นอกนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
หรือมากเฉพาะส่วนที่เป็นประมวลสาระ แนวการศึกษา หรือแผนกิจกรรมการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์
3. สภาพการจั ดการเรีย นการสอน การวัดและประเมิ น ผลการเรียน ในด้ านผู้ ส อน แผน
กิจกรรมการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ การจัดสัมมนาชุดวิชา การสัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ การจัดสัมมนา
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต และการวัดและประเมินผลการเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
4. คุณภาพของมหาบัณฑิตในด้านการนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
โดยภาพรวม ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นว่ามหาบัณฑิตนาความรู้ไปใช้ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
เกณฑ์ ส่วนในความคิดเห็ นของมหาบัณฑิตได้นาความรู้ไปใช้ในการพัฒ นาวิธีสอน จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาสื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การวิจัยในชั้นเรียน และความรู้ในชุดวิชา
ต่างๆ ที่มหาบัณฑิตนาไปใช้ประโยชน์มากคือ ชุดวิชาการพัฒ นาหลักสูตรและวิธีการสอน การวิจัย
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน และวิทยานิพนธ์ สาหรับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มี
ต่อมหาบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความรู้ในเนื้อหาวิช าที่สอน ส่วนด้านความรู้ทาง
วิชาครู และด้านวิชาชีพครู ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
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วาสนา ทวี กุ ล ทรั พ ย์ และคนอื่ น ๆ (2548) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าเทคโนโลยี และสื่ อ สารการศึ ก ษา สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา สรุปได้ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กาหนดกับที่สังคมคาดหวังมีความสอดคล้องกัน ใน
ประเด็นต่อไปนี้ คือ มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในด้านการ
จัดระบบและออกแบบระบบทางการศึกษา พฤติกรรมทางการศึกษา วิธีการทางการศึกษาการสื่อสาร
ทางการศึ ก ษาและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั ด สภาพแวดล้ อ มทางการศึ ก ษา การจัด การทาง
การศึกษาและการประเมินทางการศึกษา สามารถสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยนาความรู้ไป
ใช้พัฒนาการบริหาร วิชาการและบริการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประเด็นที่ไม่สอดคล้อง
หรือขาดอยู่ คือ ทักษะการคิด มีคุณภาพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
1.2 โครงสร้างหลักสูตรตามที่กาหนดกับที่สังคมคาดหวัง พบว่า มีความสอดคล้อง
กัน คือ เนื้อหาสาระในหมวดวิชาแกนและหมวดวิชาเฉพาะ เน้นขอบข่ายทางเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อให้สาระทางทฤษฎีและการวิจัยที่ลึกซึ้งและเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการศึกษามากยิ่งขึ้น
1.3 การจัดการเรียนการสอน พบว่า มีผลการประเมินในด้านคุณภาพของอาจารย์
แผนกิจกรรมการศึกษา แหล่งการศึกษาค้นคว้า การสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม และการอบรมเข้ม
ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก
1.4 การวัดและประมาณผลการศึกษา พบว่า มีผลการประเมินในด้านเกณฑ์การ
ตัดสินการทดลองหรือการประเมินผลในการสัมมนาเสริม การสัมมนาเข้ม การสอบวิทยานิพนธ์ และ
การสอบประจาภาค โดยภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก
2. ผลการประเมินคุณภาพของสื่อการสอนทางไกลที่ใช้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พบว่า มีผลการประเมินในด้านเนื้อหาและรูปแบบการ
นาไปใช้ประโยชน์ในสื่อประมวลสาระ แนวการศึกษา เทปเสียง และเทปวีดิทัศน์ โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมระดับมาก
3. ผลการประเมินคุณภาพในการนาความรู้ไปใช้ของมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโลโนยีและ
สื่ อ สารการศึ ก ษา พบว่ า มี ผ ลการประเมิ น การน าความรู้ ไปประยุ ก ต์ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านของ
มหาบัณฑิต โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับมาก
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโลโนยี
และสื่อสารการศึกษา พบว่า ผลการประเมินที่มีต่อมหาบัณฑิตทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้าน
คุณลักษณะ โดยภาพรวมมีคุณภาพระดับมาก
5. ผลการประเมินความต้องการของผู้บังคับบัญชาและมหาบัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และความรู้ ความสามารถของมหาบั ณ ฑิต แขนงวิช าเทคโลโนยีและสื่ อสารการศึกษาใน
อนาคต พบว่า คุณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ที่ เป็ น ที่ ต้ องการมากที่ สุ ด คื อ มี ก ารแสวงหาความรู้ อ ยู่
ตลอดเวลา มีวิสัยทัศน์ มีเหตุมีผล มีความซื่อตรงและมีคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน ส่วนความรู้
ความสามารถที่ต้องการมากที่สุดในเรื่องการพัฒนาวิธีการสอนและการจัดการเรียนรู้
กมลวรรณ ลิมปนาทร และศรีธนา บุญญเศรษฐ์ (2550) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมิน
หลั กสู ตรบริ ห ารธุรกิจ บั ณ ฑิ ต แขนงวิช าการจัดการงานก่ อสร้าง วิช าเอกการจัดการงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การประเมินความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และโครงสร้างหลักสูตร กับสภาพแวดล้อม
อาทิ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความต้องการของสังคม พบว่า บัณฑิตและผู้ทรงคุณวุฒิต่างมี
ความคิดเห็นตรงกันว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งสภาพเศรษฐกิจ วิทยาการ / เทคโนโลยีด้านการจัดการงาน
ก่อสร้างและตอบสนองความต้องการของสั งคมในระดับ มากทุกด้ าน เช่น เดียวกับ โครงสร้างของ
หลักสู ตรที่มีความเหมาะสมมาก ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ได้ให้ ความคิดเห็ นว่าโครงสร้างหลั กสู ตรมีจุดเด่น ที่
สามารถครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการงานก่อสร้างได้ครบถ้วน มีความเหมาะสมและ
สามารถนาไปใช้ได้จริง และเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ เน้นเฉพาะการจัดการงานก่อสร้าง
ส่วนจุดด้อยนั้น คือ การขาดการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และการขาดการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน บัณฑิตส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทั้งในการศึกษาทางไกลและ
การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรในด้านการสาเร็จการศึกษาและผลสัมฤทธ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา พบว่าบัณฑิตใช้เวลาในการศึกษาจนจบหลักสูตรโดยเฉลี่ย 2.75 ปี และมีคะแนน
เฉลี่ยตลอดหลักสูตรเท่ากับ 2.34 บัณฑิตสามารถนาความรู้ด้านการจัดการงานก่อสร้างที่ศึกษาจาก
มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิร าช ไปใช้ ป ระโยชน์ ด้ านต่ างๆ ได้ ในระดั บ มาก ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ซึ่ งเป็ น
ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตมีความคิดเห็นว่า บัณฑิตมีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในภาพรวมที่พึงมีตามความ
คิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นอกจากนี้ บั ณ ฑิ ต ยั งเป็ น ผู้ ที่ มี จ รรยาบรรณในวิ ช าชี พ / มี คุ ณ ธรรม /
จริยธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญมากสาหรับผู้ที่จะประกอบวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง
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3. การศึกษาความคุ้มทุนในการดาเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการ
จัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง พบว่า จุดคุ้มทุนที่คานวณจากฐานปีงบประมาณ
2543-2544 และฐานการปรับ อัตราเพิ่ม อยู่ที่จานวนนักศึกษา 516 คน และ 617 คนตามลาดับ
ขณะที่จานวนนักศึกษาจริงมีจานวนเฉลี่ย 4,580 คนต่อปี ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนง
วิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง มีความคุ้มทุนทางการเงิน
4. การศึกษาความพร้อมของสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง พบว่า สาขาวิชามีบุคลากร
ที่ ส ามารถสอนในด้ านการจั ด การงานก่ อ สร้า งตามข้ อ ก าหนดของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) โดยมี ค ณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงและมี จ านวนครบถ้ ว นตาม
ข้อกาหนด ส่วนความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีความพร้อมทุกด้านในระบบการเรียน
การสอนทางไกล
5. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ มีการประเมินและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้
ทัน สมัยอยู่ เสมอ อาจผลิตชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือเสมือนจริงหรือใช้ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบั น ที่ส ามารถดาเนิ น การในส่ ว นของภาคปฏิ บัติให้ กับมหาวิทยาลั ยโดยการเสริมองค์
ความรู้ส่วนนี้ให้กับผู้เรียนก่อนหรือหลังจากการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ควรมีการปรับปรุงเนื้อหา
ของชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรอยู่เสมอ ควรใช้ช่องทางที่สามารถให้การเรียนการสอนเข้าถึงผู้เรียน
ได้มากขึ้น เช่น การสอนทางอินเทอร์เน็ต การใช้ e-Learning หรือการใช้สื่อการสอนอื่น เช่น วีซีดี
เพื่อให้ ผู้เรีย นได้เห็ นภาพในการสอนแต่ละชุดวิชา ควรตั้งเป้าหมายให้ ชัดเจนว่าจะผลิตบัณ ฑิตที่มี
คุณ ลั ก ษณะใด และวางต าแหน่ งงานที่ ใด และควรกาหนดกรอบคุณ สมบั ติที่ จะรับ เข้าศึกษาให้ มี
พื้นฐานการศึกษาด้านการก่อสร้างซึ่งจะทาให้การผลิตบัณฑิตสู่ตลาดงานตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และวาณี บุณ ยะไวโรจน์ (2551) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมิน
หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี) แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. มี ค วามสอดคล้ อ งของวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2. สื่อหลักและสื่อเสริมของชุดวิชามีคุณภาพระดับมาก
3. การวัดและประเมินผลการศึกษามีความเหมาะสม
4. บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทางานได้ในระดับมาก และในการดาเนิน
ชีวิตได้ในระดับปานกลาง
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5. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาบั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจบั ณ ฑิ ต ทางด้ า นความรู้ ความช านาญ และ
คุณลักษณะในระดับมาก
6. ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่
ความรู้ในวิธีการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน ความชานาญในการผลิตสื่อภาพและเสียงและ
คุณลักษณะในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. แขนงวิชาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความพร้อมทุกด้านในการเปิดสอนหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จากการศึ ก ษาวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง พบว่ า พั ฒ นาเครื่อ งมื อ ส่ ว นใหญ่ เป็ น การพั ฒ นา
เครื่องมืออื่นๆ ยังไม่พบวรรณกรรมที่เป็นการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กั บ การประเมิ น หลั ก สู ต รมี ทั้ งยึ ด รู ป แบบการประเมิ น และไม่ ยึ ด รู ป แบบการประเมิ น ขึ้ น อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ของการประเมินเป็นหลัก เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินส่วนใหญ่ใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ และเป็ นการประเมิน หลักสูตรที่ยังมิได้เป็นหลักสูตรภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF)
ในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรในการวิจัยครั้งนี้ ยึดหลักการประเมินคือ การประเมิน
ปัจจัยนาเข้าของหลักสูตร การประเมินกระบวนการของหลักสูตร การประเมินผลผลิตของหลักสูตร
2.3 งานวิจัยต่างประเทศ
ไชลด์ (Childs, 2000) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการประเมินโปรแกรมการศึกษาทางไกลโดย
ได้พัฒนาเครื่องมือซึ่งเป็นแบบประเมินโปรแกรมการศึกษาทางไกลที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาโดย
อาศัยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และมีการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในการทดลอง
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ รอบแรกทดลองใช้ กั บ คณ ะวิ ช าจ านวน 180 คณ ะวิ ช าจากสถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาโดยมีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่าเท่ากับ 0.9045 สาหรับการทดลองใช้เครื่องมือในรอบที่
สองเพื่อการปรับปรุงทดลองใช้กับ คณะวิชาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจานวน 200 คณะ
โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธ์อั ล ฟ่ าเท่ ากับ 0.9259 จากค่ าสั ม ประสิ ท ธ์ ดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่าเครื่อ งมื อ
ดังกล่าวเชื่อถือได้
ลาร์สัน-เบอร์นี (Larson-Birney, 2000 ) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินรายวิชาบัญชีเบื้องต้นที่
เปิดสอนทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบการเรียนการสอนที่อาศัยคอมพิวเตอร์เป็นฐาน ผลการศึกษา
พบว่า ในระยะเริ่มแรกนักศึกษามีความสับสนว่าจะเริ่มต้นการเรียนในวิชานี้อย่างไร แต่หลังจากการ
เริ่มต้นผ่านไปนักศึกษาพบว่า ระบบการบริหารจัดการรายวิชาที่ใช้เว็บเป็นฐานและการเรียนการสอน
ทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใช้โดยนักศึกษา จานวนร้อยละ 80 ที่เรียนวิชา
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นี้ระบุว่าต้องการเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนทาง Internet อีกนอกจากนี้ผลการสอบและผลการประเมิน
รายวิช าไม่มีค วามแตกต่างกัน อย่ างไรก็ดีอั ตราการถอนรายวิช าที่เปิดสอนทาง Internet สู งกว่า
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนทาง Internet ถึง 3 เท่า
ลิม - เฟอร์นานเดส (Lim - Fernandes, 2001) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิผลของ
การศึกษาทางออนไลน์ โดยประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมบริห ารรัฐกิจระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยโกลเดนเกทผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอน
เนื้อหาและการบริหารจัดการรายวิชาโปรแกรมการศึกษาดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเป้าหมาย
ทางวิชาชีพของนักศึกษา และคณาจารย์เห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิผลในเชิงบวก
เฮนส์ รั ด (Hensrud, 2001) ได้ ศึก ษาเรื่อ งการวั ดคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาทางไกลแบบ
ออนไลน์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขนาดเล็ ก ผลการศึ ก ษา พบว่ า โปรแกรมดั งกล่ าวได้ คุ ณ ภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 4 ด้านจากทั้งหมด 7 ด้านคุณภาพทั้ง 4 ด้านได้แก่การสนับสนุนจากสถาบัน กระบวนการ
เรียนการสอน โครงสร้างรายวิชา และการสนับสนุนผู้เรียน และโปรเเกรมนี้ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 3 ด้านได้แก่ การสนับสนุนจากคณะวิชา การวัดและประเมินผล และการพัฒนารายวิชา
บายแลนด์ (Byland, 2001) ได้ ศึ กษาเรื่องรูป แบบการพั ฒ นาและการประเมิ น ผลระหว่า ง
ดาเนินการหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์ ผลการศึกษา พบว่า 1) การประเมินหลักสูตรควร
คานึงถึงประเด็นการตอบสนองต่อความต้องการและความสนใจทั้งในด้านผู้เรียนและด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 2) การเรียนแบบปฏิบัติ จริงสาหรับการสอนผ่านระบบออนไลน์ และการเรียนรู้ แบบไซ
เบอร์ควรได้รับการพัฒนา และปรับปรุงให้สะดวกต่อการเข้าถึง 3) แผนการศึกษาแบบไซเบอร์ต้อง
บู ร ณาการร่ ว มกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิท ยาลั ยอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพโดยพิ จารณาถึ งความส าคั ญ ต่ อ
ความสาเร็จให้เท่าเทียมกับแผนการศึกษาในระบบเดิม
ออนเยฟูลู (Onyefulu, 2001) ได้ทาการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศจาไมกา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP
Model ของ Stufflebeam (1971) ผลการศึกษา พบว่า หลั กสูตรศึกษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช า
ธุรกิจศึกษา มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน โดยจุดอ่อนมีมากกว่าจุดแข็ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมแล้วการผลิตบัณฑิตออกมาพอจะยอมรับได้ ส่วนใหญ่ ความสมดุลในบางเรื่องยังไม่เหมาะสม
นอกจากนี้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีจานวนน้อย และบัณฑิตที่จบไม่มีคุณสมบัติสะท้อนวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและความคาดหวังที่ตั้งไว้ และไม่เป็นไปตามความคาดหวังของครูในโรงเรียน
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โวแกน (Vaughan, 2001) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินโปรแกรมผู้สอนแบบคลินิกแนวคิดการ
นิเทศนักศึกษาฝึกสอนแนวใหม่ ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมที่จัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่
อย่างไรก็ตามควรมีการปรับปรุงโปรแกรมนี้ในอนาคตในด้านต่างๆ คือ 1) การพัฒนาครูและอาจารย์
มหาวิทยาลัยรัฐมิสซิสซิปปี้ให้มีความตระหนักเพิ่มขึ้น 2) การพัฒนากระบวนการคัดเลือกครูที่เข้าร่วม
โครงการเพื่อให้ครูอยู่จนสิ้นสุดระยะเวลาของโปรแกรม 3) การดาเนินการฝึกอบรมครูที่ใช้การสอนแบบ
คลินิกอย่างต่อเนื่องและ 4) ควรมีการขยายโปรแกรมผู้สอนแบบคลินิกไปยังเขตการศึกษาอื่น
เถียน (Thein, 2002) ศึกษาเรื่องการปรับปรุงการประเมินผลหลักสูตรด้วยแบบจาลองวัดผล
แบบใหม่ ผลการศึกษา พบว่า แบบจาลองวัดผลแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 1) มิติด้านขั้นต้นหลักสูตร
(ความมุ่ งหมาย การน าหลั กสู ตรไปใช้ และสั มฤทธิผ ล) 2) มิติ ด้านขอบเขตหลั กสู ตร (เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการ) 3) มิติหน้าที่หลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ภายในและภายนอก ซึ่งแบบจาลอง
ได้รวม 3 องค์ประกอบ คือ ความลงตัว ศักยภาพ ความสมดุล ภายใต้บริบทด้านมุมมอง ด้านวิธีการ
ศึกษา ด้านผู้มีส่วนร่วม ด้านพื้นที่ / บรรยากาศ ด้านเวลาเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งพบว่า แบบจาลองวัดผล
แบบใหม่ได้รับ การพิจารณาว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการประเมินหลักสู ตร โดยมี
ผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย นอกจากนี้ ยังพบว่า แบบจาลองนี้ได้รับการยอมรับและมีจุดเชื่อมโยงต่อ
กัน ในขณะที่การวัดผล 5 ด้าน (ด้านมุมมอง ด้านวิธีการศึกษา ด้านผู้มีส่วนร่วม ด้านพื้นที่/บรรยากาศ
ด้านเวลา) สอดคล้องตามทฤษฎีอย่างมีนัยยะสาคัญในการอธิบายอย่างครอบคลุมเนื้อหา กล่าวโดย
สรุปคือ แบบจาลองนี้มีคุณภาพในการดาเนินการ และมีคุณค่าอย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ในจุดของ
ความคิดรวบยอดเป็นแบบที่ใช้ได้จริง และมีผลสัมฤทธิ์ในตัวเอง โดยควรจะถูกนาไปใช้ในโรงเรียนด้วย
ดรอบบี้ (Dobbie, 2004) ได้ทาการศึกษาเรื่องการใช้เทคนิคกลุ่มสมมุตินัยแบบปรับปรุงเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น หลั ก สู ต รผลการศึ ก ษา พบว่ า เทคนิ ค กลุ่ ม สมมุ ติ นั ย แบบปรั บ ปรุ ง เป็ น
เครื่องมือประเมินหลักสูตรที่เป็นประโยชน์และนามาใช้ได้กับรูปแบบการประเมินผล การสารวจ การ
ทดสอบก่อน-หลัง การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ เอกลักษณ์ของเทคนิคกลุ่มสมมุตินัยแบบ
ปรับปรุงในกระบวนการประเมินผลเป็นแบบกึ่งปริมาณ การรับรู้ของผู้เรียนซึ่งเป็นข้อมูลป้อนกลับได้รับ
การจัดอันดับ แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของหลักสูตร
สก๊อต (Scott, 2005) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในรัฐ
เทนเนสซีผ ลการศึ กษา พบว่า การวิเคราะห์ ส ถิ ติบ่ งชี้ ว่า เชื้อ ชาติ อายุ คะแนนรวม ACT ความ
ต้องการทดสอบความสามารถ GPA การศึกษาทั่ว ไปและระดั บปริญ ญาตรี หลั กฐานการเข้าร่ว ม
หลักสูตรเตรียมวิทยาลัยและระยะเวลาระหว่างภาคการศึกษาแรกและสุดท้าย มีความสัมพันธ์ต่อ ผล
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การตรวจสอบประวัติทางวิชาการ จากการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise คะแนนรวม
ACT เป็นตัวพยากรณ์ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม (ผลคะแนนการตรวจสอบนักศึกษา) มากที่สุด
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการพัฒนาเครื่องมือหลายรูปแบบ โดยรูปแบบ
ที่หนึ่งเป็ นแบบประเมิน โปรแกรมการศึกษาทางไกลที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอาศัยกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญและมีการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบสอบถามได้นาไป
ทดลองใช้ก่อน และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า รูปแบบที่สอง เทคนิคกลุ่มสมมุตินัย
แบบปรับปรุงเป็นเครื่องมือในการประเมินผลหลักสูตรที่ เป็นประโยชน์และนามาใช้ได้กับรูปแบบการ
ประเมินผล การสารวจ การทดสอบก่อน-หลัง การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ และอีกรูปแบบหนึ่ง
คือการนา CIPP Model ของ Stufflebeam (1971) มาใช้ในการประเมินโปรแกรมการศึกษาทางไกล

บทที่ 3

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒ นาแบบประเมิ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช 2) ทดลองใช้ แ บบประเมิ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
มหาวิท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิราช และ 3) ประเมินผลการทดลองใช้แบบประเมินหลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาตรี และเสนอแนะแนวทางให้มหาวิทยาลัยในการนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีไป
ใช้ โดยมีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระยะที่ 2 การทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระยะที่ 3 การปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ศึกษา วิเคราะห์ / ชนิดตัวบ่งชี้ / สิ่งที่มุ่งประเมิน/ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินหลักสูตร จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สร้างแบบประเมินหลักสูตร (ฉบับร่าง)
การดาเนินการวิจัยระยะที่ 1.1

ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินโดย
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน (3 กลุ่มสาขาวิชาๆ ละ 1 คน
และอาจารย์ทางด้านการวัดและประเมินผล 2 คน)
ปรับปรุง (1)

การดาเนินการวิจัยระยะที่ 1.2

จัดประชุมสนทนากลุม่ (Focus group)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 คน จาก 12 สาขาวิชาๆ ละ 1 คน
ปรับปรุง (2)

การดาเนินการวิจัยระยะ 2

การดาเนินการวิจัยระยะ 3

ทดลองใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร

ปรับปรุง (3)

ฉบับสมบูรณ์

จัดทาคู่มือ

43
ซึ่งมีการดาเนินการดังนี้

1. ระยะที่ 1 กำรพัฒนำแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
การดาเนิน การระยะที่ 1 การพัฒ นาแบบประเมินหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่
1.1 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหลักสูตร และ 1.2 การจัดประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group) โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้
1.1 กำรพัฒนำและตรวจสอบคุณภำพแบบประเมินหลักสูตร
1.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ / ชนิดตัวบ่งชี้ / สิ่งที่มุ่งประเมิน /ตัวบ่งชี้ / และเกณฑ์การ
ประเมินหลักสูตร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 กาหนดกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย ชนิดตัว
บ่งชี้ / สิ่งที่มุ่งประเมิน /ตัวบ่งชี้ ที่ใช้ในการพัฒ นาแบบประเมินหลักสูตร โดยให้ที่ปรึกษาโครงการ
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ
1.1.3 สร้างแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ครอบคลุมกรอบในการพัฒนา
แบบประเมินหลักสูตร 6 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
2) แบบสอบถามสาหรับอาจารย์
3) แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา
4) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต
5) แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา
6) แบบบันทึกข้อมูล
1.1.4 นาแบบประเมินหลักสูตรที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน (3 กลุ่ม
สาขาวิ ช าๆ ละ 1 คน และอาจารย์ ท างด้ านวั ด และประเมิ น ผล 2 คน พิ จ ารณาความเหมาะสม
สอดคล้ อ ง และความครอบคลุ ม ของข้ อ ค าถามกั บ สิ่ ง ที่ มุ่ งประเมิ น รวมทั้ ง ภาษาที่ ใช้ พ ร้ อ มกั บ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วนามาคานวณ IOC (Index of item - Objective Congruence) ได้ค่า IOC -1 ถึง 1 แล้ว
เลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC ≥ 0.5 มาปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบ
แบบประเมินหลักสูตร ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากกลุ่มสาขาวิชาๆ ละ 1 คน
2) เป็นอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์การสอนในระบบการศึกษาทางไกล
เป็นเวลา 5 ปี และมีตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป
3) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนา / ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตร หรือ
การเรียนการสอน หรือการวัดและประเมินผล
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1.1.5 ปรับปรุงคาถามในแบบประเมินหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหลักสูตรระยะที่ 1.1 เสร็จแล้วได้กรอบในการ
พัฒนาแบบประเมินหลักสูตร และแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีจานวน 6 ฉบับ
1.2 กำรจัดประชุมสนทนำกลุ่ม (Focus group)
ผู้วิจัยนากรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร และแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จานวน 6 ฉบับ จากการดาเนิ นการระยะที่ 1.1 เสนอผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยการจัด ประชุม สนทนากลุ่ ม
(Focus group) จานวน 2 ครั้ง และเวียนให้แก้ไขหลังจากประชุม สนทนากลุ่ม (Focus group) อีก
1 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้อง และความครอบคลุ มของข้อคาถามกับสิ่งที่มุ่งประเมิน
ตามบริบทการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมทั้งภาษาที่ใช้พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 1 คน จากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และจานวน 12 คน จาก 12 สาขาวิชาๆ ละ 1 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาวิชาต่างๆ มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.2.1 เป็นอาจารย์ผู้สอนซึ่งมีประสบการณ์ การสอนในระบบการศึกษาทางไกล เป็น
เวลา 5 ปีขึ้นไป
1.2.2 เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการประเมินพัฒนา / ประเมิน / ปรับปรุงหลักสูตร
หรือการเรียนการสอน หรือการวัดและประเมินผล
1.2.3 เป็นผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งทางบริหารตั้งแต่ระดับคณบดี หรือ
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาขึ้นไป หรือเคยดารงตาแหน่งบริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรืออื่นๆ
ซึ่งมีผลการดาเนินการดังนี้
ตำรำงที่ 3.1 ข้อมูลกำรสนทนำกลุ่ม (Focus group)

วัน / เดือน / ปีที่จัด

สถำนที่จัด

ผู้เข้ำร่วม

ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 20 ห้องประชุม 1608 ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนา
มีนาคม 2556
ชั้น 6 อาคารบริหาร มาตรฐานอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา /
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาและ
เจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้ำร่วม
บุคลำกร
บุคลำกร
ภำยใน
ภำยนอก
16
1
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ)
วัน / เดือน / ปีที่จัด

สถำนที่จัด

ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 30 ห้องประชุม
เมษายน 2556
1608/1 ชั้น 6
อาคารบริหาร

ผู้เข้ำร่วม
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนา
มาตรฐานอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา /
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาและ
เจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้ำร่วม
บุคลำกร
บุคลำกร
ภำยใน
ภำยนอก
15
1

หลังจากมีการสนทนากลุ่ม (Focus group) แล้ว เหลือแบบประเมินหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จานวน 5 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา
3) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต
4) แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต
5) แบบบันทึกข้อมูล
2. ระยะที่ 2 กำรทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
การดาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนาแบบประเมินหลักสูตรไปทดลองใช้ จริงกับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีแนวทางและวิธีดาเนินการดังนี้
2.1 การคัดเลือกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร จานวน 2 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลั กสูตรที่
เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และทาการเปิดสอนแล้ ว
(กลุ่มสาขาวิชาละ 1 หลักสูตร จาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) โดยกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คือหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2553 และกลุ่ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุ ขภาพ คื อ
หลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2553 โดยผู้ วิจัยทาหนังสื อขอความ
เห็นชอบในการประเมินหลักสูตรไปยังประธานบริหารหลักสูตรดังกล่าว
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2.2 ผู้ให้ข้อมูลที่นาแบบประเมินหลักสูตรไปทดลองใช้จริงระดับปริญญาตรี จานวน 2 หลักสูตร
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือก ดังนี้
2.2.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เลือกจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบั ณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จานวน 12 คน และอาจารย์ประจา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จานวน 5 คน
2.2.2 นักศึกษา ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย เลือกจากนักศึกษาที่กาลังศึกษาในภาคปลาย
ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จานวน 300 คน และ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 จานวน 300 คน
วิธีการได้ม าซึ่ง ผู้ ให้ ข้อมู ล หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ตรปรับ ปรุง พ.ศ.
2553 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากนักศึกษาที่กาลังศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 จานวน 1,566 คน
มากาหนดหมายเลขที่ 1 ถึง 1,566 และทาการสุ่มในอัตรา 1 : 5 โดยวิธีจับฉลากที่อยู่ได้ ผู้ให้ข้อมูล
จานวน 300 คน และผู้ให้ข้อมูล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากนักศึกษาที่กาลังศึกษาในภาคปลาย การศึกษา 2555 จานวน 2,965 คน มากาหนด
หมายเลขที่ 1 ถึง 2,965 และทาการสุ่มในอัตรา 1: 9 โดยวิธีจับฉลากที่อยู่ได้ผู้ให้ข้อมูลจานวน 300 คน
(ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์ 2547)
2.2.3 บั ณ ฑิ ต และผู้ บั งคั บ บั ญ ชาใช้ วิธี สุ่ ม แบบเจาะจงเลื อ กทั้ งหมดจากผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2555 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
จานวน 29 คน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ยังไม่มีบัณฑิต
ที่จบการศึกษา
2.2.4 วิ ธีก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ท าหนั งสื อ ขอความเห็ น ชอบในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมู ล ในการประเมิ น หลั ก สู ต รไปยังอธิก ารบดี และผู้ ให้ ข้อ มูล เก็บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้
เครื่องมือที่ พัฒ นาขึ้น ซึ่งเป็ น เครื่องมือ ที่ ปรับปรุงแล้ ว หลั งจากมี การสนทนากลุ่ ม (Focus group)
จานวน 5 ฉบับ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และจานวนแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมี ดังนี้
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ตำรำงที่ 3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม
ผู้ให้ข้อมูล

เครื่องมือ

อาจารย์
ประจา
หลักสูตร
นักศึกษา
บัณฑิต
ผู้บังคับบัญชา

แบบ
สอบถาม

จำนวนผู้ให้ จำนวนที่ได้รับคืน
ข้อมูล
จำนวน ร้อยละ
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถาม และ
17
11
64.7
เก็บคืนด้วยตนเอง
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ส่งแบบสอบถามและรับคืน
ทางไปรษณีย์
รวม

300
29
29
675

384
13
12
420

64.0
44.8
41.4

2.3 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในแบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ส านั ก วิ ช าการ ส านั ก บริ ก ารการศึ ก ษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักคอมพิวเตอร์
2.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการดังนี้
2.4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ร้อยละและนาเสนอในรูป ตาราง โดยข้อคาถามแต่ละข้อใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ค่า
โดยผู้วิจัยได้แปลค่าในแต่ละข้อคาถามดังนี้ (สุภมาส อังศุโชติ และชูชาติ พ่วงสมจิตร์ 2557)
5 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 4.50 – 5.00
4 หมายถึง ความคิดเห็นระดับมาก
มีค่าเท่ากับ 3.50 – 4.49
3 หมายถึง ความคิดเห็นระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 2.50 – 3.49
2 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อย
มีค่าเท่ากับ 1.50 – 2.49
1 หมายถึง ความคิดเห็นระดับน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.00 – 1.49
2.4.2 ข้อคาถามประเด็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นข้อคาถามที่วัดการปฏิบัติ-ไม่
ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม พิจารณาตัดสินให้คะแนนเป็นรายข้อ โดยผู้วิจัยได้แปลค่าในแต่ละข้อคาถาม
ดังนี้
ปฏิบัติ
มีค่าเท่ากับ 1
ไม่ปฏิบัติ มีค่าเท่ากับ 0
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ในการพิจารณาตัดสินการปฏิบัติ ผู้วิจัยนาเสนอเป็นค่าร้อยละ โดยใช้เกณฑ์ในการตัด สินการ
ปฏิบัติดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง ปฏิบัติระดับมากที่สุด
อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ 70-79
หมายถึง ปฏิบัติระดับมาก
อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ 60-69
หมายถึง ปฏิบัติระดับปานกลาง
อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ 50-59
หมายถึง ปฏิบัติระดับน้อย
อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติร้อยละ 0-49
หมายถึง ปฏิบัติระดับน้อยที่สุด
ผู้วิจัยหาค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมดกับจานวนข้อคาถาม และ
นาคะแนนไปเทียบเกณฑ์ข้างต้น
2.4.3 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอในรูปความเรียง
3. ระยะที่ 3 กำรปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
3.1 นาผลการทดลองใช้มาปรับปรุงกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร
3.2 ปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจั ยเรื่ อง การพั ฒนาแบบประเมินหลั กสู ตรระดั บปริญญาตรี มหาวิทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราช
น าเสนอผลการวิจั ย 3 ส่ ว นคือ 1) ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล การพั ฒ นาแบบประเมินหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองใช้แบบประเมิน
หลักสูตร 3) ผลการปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การดาเนิน การระยะที่ 1 การพัฒ นาแบบประเมินหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่
1.1 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหลักสูตร และ 1.2 การจัดประชุมสนทนากลุ่ม
(Focus Group) มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหลักสูตรระยะที่ 1.1
ตารางที่ 4.1 โครงสร้างกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร
ชนิดตัวบ่งชี้
1. ปัจจัยนาเข้า

สิ่งที่มุ่งประเมิน
1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2. ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. เอกสารการสอน
4. ระบบบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จานวนตัวบ่งชี้
4
4
6
1
4
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ชนิดตัวบ่งชี้
2. กระบวนการ

3. ผลผลิต

รวม

สิ่งที่มุ่งประเมิน
1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
1. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(TQF) และสภามหาวิทยาลัยกาหนด
2. คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
10

จานวนตัวบ่งชี้
9
17
8
27
5
85

จากตารางที่ 4.1 พบว่า โครงสร้างกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรมีสิ่งที่มุ่งประเมิน
จานวน 10 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 85 ตัวบ่งชี้
ตารางที่ 4.2 โครงสร้างแบบสัมภาษณ์สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
ปัจจัยนาเข้า
หลักสูตร
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
รวม
2

จานวนตัวบ่งชี้
2
3
5

จากตารางที่ 4.2 พบว่า โครงสร้างแบบสัมภาษณ์ สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ มีสิ่งที่มุ่งประเมิน
จานวน 2 ด้าน/เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 5 ตัวบ่งชี้
ตารางที่ 4.3 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2. ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ระบบบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จานวนตัวบ่งชี้
4
3
1
4
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
รวม
7

จานวนตัวบ่งชี้
6
15
5
38

จากตารางที่ 4.3 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรมีสิ่งที่มุ่ง
ประเมิน จานวน 7 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 38 ตัวบ่งชี้
ตารางที่ 4.4 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับนักศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
จานวนตัวบ่งชี้
1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
4
2. ระบบบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
3
2. การจัดการเรียนการสอน
3
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
7
3. ผลผลิต
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
27
(TQF) และสภามหาวิทยาลัยกาหนด
รวม
7
52
จากตารางที่ 4.4 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับนักศึกษามีสิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 7
ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 52 ตัวบ่งชี้
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ตารางที่ 4.5 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับบัณฑิต
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
จานวนตัวบ่งชี้
1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
3
2. ระบบบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
3
2. การจัดการเรียนการสอน
2
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
7
3. ผลผลิต
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
27
(TQF) และสภามหาวิทยาลัยกาหนด
รวม
7
49
จากตารางที่ 4.5 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับบัณฑิต มีสิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 7
ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 49 ตัวบ่งชี้
ตารางที่ 4.6 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
จานวนตัวบ่งชี้
ผลผลิต
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
27
(TQF) และสภามหาวิทยาลัยกาหนด
รวม
1
27
จากตารางที่ 4.6 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับ ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต มีสิ่งที่
มุ่งประเมิน จานวน 1 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 27 ตัวบ่งชี้
ตารางที่ 4.7 โครงสร้างแบบบันทึกข้อมูล
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
1. ปัจจัยนาเข้า 1. ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. เอกสารการสอน
3. ระบบบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จานวนตัวบ่งชี้
5
1
1

53
ตารางที่ 4.7 (ต่อ)
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
2. กระบวนการ - การจัดการเรียนการสอน
3. ผลผลิต
- คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
รวม
5

จานวนตัวบ่งชี้
2
5
14

จากตารางที่ 4.7 พบว่า โครงสร้างแบบบันทึกข้อมูล มีสิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 5 ด้าน /
เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 14 ตัวบ่งชี้
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหลักสูตรระยะที่ 1.2
/ การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group)
ตารางที่ 4.8 โครงสร้างกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
จานวนตัวบ่งชี้
1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
5
2. ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
6
3. เอกสารการสอน
10
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
9
2. การจัดการเรียนการสอน
24
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6
4. การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
7
3. ผลผลิต
1. คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
29
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
5
รวม
10
106
จากตารางที่ 4.8 พบว่า โครงสร้างกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรมีสิ่งที่มุ่งประเมิน
จานวน 10 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 106 ตัวบ่งชี้

54
ตารางที่ 4.9 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2. ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
รวม
6

จานวนตัวบ่งชี้
4
3
3
6
22
2
40

จากตารางที่ 4.9 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรมีสิ่งที่มุ่ง
ประเมิน จานวน 6 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 40 ตัวบ่งชี้
ตารางที่ 4.10 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับนักศึกษา
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2. เอกสารการสอน
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
3. การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวม
6

จานวนตัวบ่งชี้
3
4
10
3
4
7
31

จากตารางที่ 4.10 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับนักศึกษามีสิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน
6 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 31 ตัวบ่งชี้

55
ตารางที่ 4.11 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับบัณฑิต
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2. เอกสารการสอน
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
3. การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. ผลผลิต
คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวม
7

จานวนตัวบ่งชี้
3
4
10
3
4
7
27
58

จากตารางที่ 4.11 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับบัณฑิตมีสิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 7
ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 58 ตัวบ่งชี้
ตารางที่ 4.12 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต
ชนิดตัวบ่งชี้
สิ่งที่มุ่งประเมิน
1. ปัจจัยนาเข้า หลักสูตร
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ผลผลิต
คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวม
2

จานวนตัวบ่งชี้
1
28
29

จากตารางที่ 4.12 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีสิ่งที่
มุ่งประเมิน จานวน 2 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 29 ตัวบ่งชี้

56
ตารางที่ 4.13
ชนิดตัวบ่งชี้
1. ปัจจัยนาเข้า
2. กระบวนการ
3. ผลผลิต
รวม

โครงสร้างแบบบันทึกข้อมูล
สิ่งที่มุ่งประเมิน
- ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3

จานวนตัวบ่งชี้
3
2
5
10

จากตารางที่ 4.13 พบว่า โครงสร้างแบบบันทึกข้อมูลมีสิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 3 ด้าน / เรื่อง
มีตัวบ่งชี้ จานวน 10 ตัวบ่งชี้

57
ตารางที่ 4.14 สรุปกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีก่อนการทดลองใช้
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้
1. ปัจจัย
นาเข้า

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ 1.1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน
ของหลักสูตร
1.1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต
1.1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
1.1.5 สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ
(ถ้ามี)

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร






บัณฑิต













ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต



แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ

58
ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

1.2 โครงสร้าง 1.2.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรและ
1.2.2 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา
1.2.3 ความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร
1.2.4 ระดับความยากของชุดวิชา
1.2.5 ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาต่อการทางาน
2. ความพร้อม 2.1 จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร /
ของอาจารย์
วิชาชีพ (ถ้ามี)
ประจาหลักสูตร 2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต




















ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ




ตัวชี้วัด 2.2 (สกอ.)

59
ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

2. ความพร้อม
ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
(ต่อ)

2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 การมีส่วนร่วมในประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2.5 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ถ้ามี)
2.6 การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ /
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน
อ่านเข้าใจได้งา่ ย
3.2 การจัดลาดับเนื้อหาเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

3. เอกสาร
การสอน

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล


หมายเหตุ

ตัวชี้วัด 2.3 (สกอ.)




KPI หลักสูตรข้อ 8



KPI หลักสูตรข้อ 9








60
ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

3.3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา
3.4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียน
ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
3.5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
3.6 การทาแบบประเมินตนเองและทา
กิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบกับแนวตอบ
3.7 ความสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
3.8 การได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
3.9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต



























ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ

61
ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

2. กระบวน 1. การบริหาร
การ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

3.10 สื่อประกอบการเรียนการสอนทาให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น
1.1 มีการจัดโครงสร้างและการบริหาร
หลักสูตรอย่างเป็นระบบทีช่ ัดเจน
1.2 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
ที่ชัดเจน (มคอ.2-7)
1.3 มีแผนการบริหารหลักสูตรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
1.4 มีการดาเนินการตามแผนงานอย่าง
ชัดเจน
1.5 มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตร
1.6 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร








บัณฑิต


ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ

62
ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

2. การจัดการ
เรียนการสอน

ตัวบ่งชี้

1.7 ความพึงพอใจของนักศึกษา / บัณฑิตต่อ
การบริหารหลักสูตร
1.7.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
1.7.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เรียน
1.7.3 มีกระบวนการที่เอื้อให้บัณฑิต
สามารถสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
2.1 มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาใน
การผลิตสื่อการสอนที่ชัดเจน
2.2 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชามี
บทบาทสาคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร




บัณฑิต













ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

2.3 มีสื่อที่หลากหลายโดยสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับการนาเสนอเนื้อหาและผู้เรียน
2.4 การนาเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน
2.5 มีการนาเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
2.6 มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่
เหมาะสม
2.7 มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การวิจัย
/ การอ้างอิง / ประสบการณ์ในแผนการสอน
2.8 มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
2.9 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การสอนเสริม (ถ้ามี)

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ



สานักบริการการศึกษา
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

2.10 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี)
2.11 มีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญในกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังต่อไปนี้
2.11.1 การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน /
แบบฝึกปฏิบัติ
2.11.2 การแนะแนวหรือการให้คาปรึกษา
ทางการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น
2.11.3 การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ
/ เข้ม / เข้มพิเศษ/ผ่าน Internet)
2.11.4 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ



สานักบริการการศึกษา
ตัวชี้วัด 2.6 (สกอ.)
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

2.11.5 การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ
2.11.6 การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
2.11.7 กิจกรรมประจาชุดวิชา
2.12 มีการนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในกิจกรรมการ
เรียนการสอนดังต่อไปนี้
2.12.1 การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน
/ แบบฝึกปฏิบัติ
2.12.2 การแนะแนวหรือการให้คาปรึกษา
ทางการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ




ตัวชี้วัด 2.6 (สกอ.)
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

3. การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา

ตัวบ่งชี้

2.12.3 การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ
/ เข้ม / เข้มพิเศษ/ผ่านInternet)
2.12.4 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ
2.12.5 การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์
วิชาชีพ
2.12.6 การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
2.12.7 กิจกรรมประจาชุดวิชา
3.1 มีระบบและกลไกที่กากับดูแลการวัดและ
ประเมินผล
3.2 การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี)

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร








บัณฑิต

ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

4. การบริการ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้

3.3 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่
หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม มีการ
จัดสอบตามความพร้อม (Walk-in Exam) มี
การประเมินจากกิจกรรมประจาชุดวิชา เป็นต้น
3.4 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา
3.5 การแจ้งกาหนดการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
3.6 การแจ้งผลการสอบตรงตามกาหนดเวลา
4.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
4.1.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ /
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ไปรษณีย์
Internet เป็นต้น

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต





















ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

4. การบริการ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้

4.1.2 การจัดส่งเอกสาร
4.1.3 การให้บริการตอบคาถามนักศึกษา
4.1.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ)
4.1.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา
4.1.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ
Call Center
4.1.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต



















ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ

69
ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้
3. ผลผลิต

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

1. คุณภาพของ
บัณฑิตตาม
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะของ
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
บัณฑิตที่พงึ
1.1.2 มีความขยันหมั่นเพียร
ประสงค์
1.1.3 มีความพอเพียงและมีวินยั
มหาวิทยาลัย
1.1.4 มีเจตคติที่เหมาะสม
สุโขทัยธรรมาธิราช
1.1.5 มีวฒ
ั นธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี
1.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ด้านความรอบรู้และประสบการณ์
1.2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
1.2.2 มีความรู้รอบในศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
1.2.3 มีความสามารถในการประยุกต์
ความรู้สู่การใช้ประโยชน์

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต























แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ 2.2 (สมศ.2)
และ KPI หลักสูตร ข้อ
12
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

1.3 ด้านความคิดและแก้ปัญหา
1.3.1 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
1.3.2 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปญ
ั หา
1.3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.3.4 มีความสามารถในการนาความรู้
ไปสู่การปฏิบัตงิ านได้อย่างดี
1.4 ด้านความรับผิดชอบ
1.4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.4.2 มีความรับผิดชอบต่อองค์กร
1.4.3 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมทุกระดับ
1.4.4 มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต























แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

1.5 ด้านมนุษยสัมพันธ์
1.5.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
1.5.2 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้เป็นอย่างดี
1.5.3 เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
1.6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1.6.1 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี
1.6.2 มีความสามารถในการใช้ภาษา
1.6.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
1.6.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
1.6.5 มีความสามารถในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต






















แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

1.6.6 มีความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์และนาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
1.7 ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และ
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
1.7.1 มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเอง
1.7.2 เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
1.7.3 มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร
2. คุณภาพของ 2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
บัณฑิตด้านอื่นๆ ต่อคุณภาพหลักสูตร
2.2 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
2.3 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่
การงาน

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร



ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต










บัณฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ



KPI หลักสูตรข้อ 11



KPI หลักสูตร ข้อ 11



ตัวบ่งชี้ 2.1 (สมศ.1)
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร
2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (จานวนและ
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี)

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต

แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ



มคอ.7 ข้อ 3



มคอ.7 หมวด 4 ข้อ 1

จากตารางที่ 4.14 สรุปกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีก่อนการทดลองใช้ มีชนิดตัวบ่งชี้ 3 ชนิดตัวบ่งชี้ มีสิ่งที่มุ่งประเมิน 10
ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ จานวน 106 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแต่ละตัวบ่งชี้ใช้ในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรที่แตกต่างกัน โดยมีแบบประเมินหลักสูตรจานวน 5 ฉบับ คือ
1) แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร 2) แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา 3) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต 4) แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้
บัณฑิต และ 5) แบบบันทึกข้อมูล
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2. ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ลการทดลองใช้ แ บบประเมิ น หลั กสู ต ร เสนอผลการวิจัย แบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
2.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรจาแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
เพศ ( n = 7)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 6)
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด (n = 7)
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
ตาแหน่งทางวิชาการ (n = 7)
- อาจารย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
ประสบการณ์ในการปฏิบัตหิ น้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร (n = 5)
- 0 - 5 ปี
- 11 – 15 ปี
- 16 – 20 ปี

จานวน

ร้อยละ

4
3

57.1
42.9

3
1
2

50.0
16.7
33.3

4
3

57.1
42.9

3
2
2

42.9
28.6
28.6

3
1
1

60.0
20.0
20.0
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)
รายการ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- คณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจาหลักสูตร
- คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา / ปรับปรุงชุดวิชา

จานวน

ร้อยละ

3
3
5
5

42.9
42.9
71.4
71.4

จากตารางที่ 4.15 พบว่า อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร ส่ วนใหญ่ เป็น เพศชาย จานวน 4 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 57.1 รองลงมา เป็ นเพศหญิ ง จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ส่ วนใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่มีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1
รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ส่วนใหญ่ ดารงตาแหน่ง
ทางวิ ช าการเป็ น อาจารย์ จ านวน 3 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.9 รองลงมาด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ แ ละรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 28.6 เท่ าๆ กั น ส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร 0-5 ปี จ านวน 3 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 60.0
รองลงมามีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร 11-15 ปี และ 16-20 ปี จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.0 เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตร / อาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตร และเป็ นคณะกรรมการกลุ่ มผลิ ตชุดวิช า / ปรับปรุง ชุดวิช า
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 เท่าๆ กัน รองลงมาเป็นคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 เท่าๆ กัน
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2) นักศึกษา
ตารางที่ 4.16 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ

-

เพศ (n = 127)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 127)
- ต่ากว่า 30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51 ปีขึ้นไป
สาขาวิชาที่เข้าศึกษา (n = 127)
- ศึกษาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน (n = 127)
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปวส.
- ปวท.
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
อาชีพ (n = 126)
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
- รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ธุรกิจส่วนตัว
- พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน
- เกษตรกร

จานวน

ร้อยละ

24
103

18.9
81.1

57
57
12
1

44.8
44.8
9.6
0.8

127

100

17
50
2
52
6

13.4
39.4
1.6
40.9
4.7

10
57
4
7
46
2

7.9
45.2
3.2
5.6
36.5
1.6

จากตารางที่ 4.16 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ
81.1 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า 30 ปี และ
31-40 ปี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 เท่าๆ กัน รองลงมามีอายุ 41-50 ปี จานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.6 เข้าศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทั้งหมด 127 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มี
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วุฒิการศึกษาสูงสูดในระดับปริญญาตรี จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมาในระดับ ปวส.
จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นรับราชการ / พนักงานราชการ /
ลูกจ้างราชการ จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงาน / ลู กจ้าง
เอกชน จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5
3) บัณฑิต
ตารางที่ 4.17 จานวนและร้อยละของบัณฑิตจาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
เพศ ( n = 13)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 13)
- ต่ากว่า 30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา (n = 13)
- ปี 2554
- ปี 2555
- ปี 2556
สาขาวิชาที่เข้าศึกษา (n = 13)
- ศึกษาศาสตร์
อาชีพ (n = 13)
- รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ
- ธุรกิจส่วนตัว
- พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน

จานวน

ร้อยละ

6
7

46.2
53.8

2
6
1
4

15.4
46.1
7.7
30.8

1
9
3

7.7
69.2
23.1

13

100

9
1
3

69.2
7.7
23.1

จากตารางที่ 4.17 พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8
รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 6 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.1 รองลงมาอายุ ร ะหว่ า ง 51-60 ปี จ านวน 4 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.8
ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาในปี 2555 จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาในปี 2556 จานวน
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3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 เข้าศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100
และส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ รั บ ราชการ / พนั ก งานราชการ / ลู ก จ้ า งราชการ จ านวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาประกอบอาชีพเป็นพนักงาน / ลูกจ้างเอกชน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
23.1
4) ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต
ตารางที่ 4.18 จานวนและร้อยละของผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตจาแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
เพศ (n = 12)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 12)
- ต่ากว่า 30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน (n = 12)
- ผู้อานวยการโรงเรียน
- รองผู้อานวยการโรงเรียน
- ครู
- เจ้าหน้าที่การเงิน
- ธุรกิจส่วนตัว
- ประธานกรรมการ
- ปลัดอบต.
- ผู้จัดการสาขา
อาชีพ (n = 12)
- รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ
- ธุรกิจส่วนตัว
- พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน

จานวน

ร้อยละ

8
4

66.7
33.3

1
3
3
5

8.3
25.0
25.0
41.7

5
1
1
1
1
1
1
1

41.9
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3
8.3

9
1
2

45.0
8.3
16.7
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)
รายการ
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานร่วมกับบัณฑิต (n = 12)
- น้อยกว่า 6 เดือน
- 6 เดือน ถึง 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี

จานวน

ร้อยละ

2
1
9

16.7
8.3
75.0

จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้ บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 8 คน
คิดเป็ น ร้ อยละ 66.7 รองลงมาเป็ นเพศหญิ ง จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ส่ ว นใหญ่ มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 5 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 41.7 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี และอายุ
ระหว่าง 41-50 ปีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่มีตาแหน่งงานในปัจจุบันเป็น
ผู้ อานวยการโรงเรี ย น จ านวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.9 ส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พรับราชการ /
พนั กงานราชการ / ลู กจ้างราชการ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.0 รองลงมาประกอบอาชีพ
พนั กงาน / ลู กจ้ างเอกชน จ านวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.7 ส่ วนใหญ่ มีระยะเวลาที่ปฏิบั ติงาน
ร่วมกับบัณฑิตมากกว่า 1 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาน้อยกว่า 6 เดือน จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.7
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2.1.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนาเข้า
1) หลักสูตร
(1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตารางที่ 4.19 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา
/ ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ภาพรวม

วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร(n=6)
X

1. มีความ
ชัดเจน
2. สอดคล้องกับ
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3. ตอบสนอง
ความต้องการ
ของนักศึกษา/
บัณฑิต
4. ตอบสนอง
ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
และสังคม
5. สอดคล้อง
กับเกณฑ์ของ
องค์กรวิชาชีพ
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D.

ความ
หมาย

นักศึกษา
(n=123)
X

S.D.

ผู้บังคับบัญชา /
ผู้ใช้บัณฑิต
(n=12)

บัณฑิต
(n=11)
ความ
หมาย

X

S.D.

ความ
หมาย

4.40 0.22 มาก 4.18 0.59 มาก 4.52 0.52 มาก
ที่สุด
4.73 0.35 มาก ที่สุด
-

-

-

4.14 0.62 มาก 4.42 0.45 มาก

X

S.D.

ความ
หมาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

4.41 0.66 มาก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

จากตารางที่ 4.19 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษาและ
บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (5 ข้อ) ทั้ง 5 ประเด็น มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.45 ,4.15 และ 4.44 ตามลาดับ) ส่วนผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิ ดเห็น
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อยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.55) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อยในประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านความชัด เจน พบว่ า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและนั กศึ ก ษา มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก
( X = 4.40 ,4.18) ส่ ว นบั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 5.52) ในประเด็ น
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีความคิดเห็นอยู ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73) ในประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้าน
การตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มาก ( X = 4.14 ,4.42) ในประเด็นวัตถุประสงค์ห ลักสูตร ด้านตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.27 ,4.14 และ 4.38 ตามลาดับ) แต่ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55) ในประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กร
วิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความคิดเป็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.41)
ตารางที่ 4.20 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร (n=6)
ความ
S.D.
X
หมาย X
4.67 0.52 มากที่สุด 4.17

นักศึกษา
(n=125)
ความ
S.D.
หมาย X
0.71 มาก 4.54

1. มีจริยธรรมและจรรยา
วิชาชีพที่เหมาะสมสาหรับการ
เป็นนักวัดและประเมินผล
การศึกษา นักแนะแนว
นักการศึกษานอกระบบ และ
นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ 4.50 0.55 มากที่สุด 4.08 0.75
ภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
การแนะแนว การศึกษานอก
ระบบ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่
สัมพันธ์กัน

มาก

บัณฑิต
(n= 12)
ความ
S.D.
หมาย
0.52 มากที่สุด

4.46 0.52

มาก
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร (n=6)
ความ
S.D.
X
หมาย X
4.17 0.41 มาก 4.24

3. มีความสามารถในการ
ประยุกต์หลักการ ความรู้ และ
ประสบการณ์ทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
การแนะแนว การศึกษานอก
ระบบ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ไปใช้ในการพัฒนางาน
ด้าน การบริหาร บริการ
และวิชาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มีความเป็นผู้นาและเป็น 4.33 0.52
แบบอย่างในการริเริ่มและ
พัฒนาด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว
การศึกษานอกระบบ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการสร้าง 4.33 0.52
เผยแพร่ และประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา การแนะแนว
การศึกษานอกระบบ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.40 0.22

นักศึกษา
(n=125)
ความ
S.D.
หมาย X
0.70 มาก 4.54

บัณฑิต
(n= 12)
ความ
S.D.
หมาย
0.52 มากที่สุด

มาก

4.25 0.76

มาก

4.54 0.52 มากที่สุด

มาก

4.17 0.74

มาก

4.54 0.52 มากที่สุด

มาก

4.18 0.59

มาก

4.52 0.52 มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.20 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษามี
ความคิดเห็น เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.40 ,4.18) ส่วน
บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ด้านความชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ( X = 4.67 ,4.50)
และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 4 และข้อที่ 5 ( X = 4.17 ,4.33) นักศึกษา
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 4.17 ,4.08 ,4.24 ,4.25 และ 4.17 ตามลาดับ) บัณฑิต
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 1 3 4 และข้ อ ที่ 5
( X = 4.54 เท่าๆ กัน) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ( X = 4.46)
ตารางที่ 4.21 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสาหรับการเป็นนักวัดและประเมินผล
การศึกษา นักแนะแนว นักการศึกษานอกระบบ และนักเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะ
แนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
3. มีความสามารถในการประยุกต์หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการบริหาร บริการ และวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. มีความเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ตลอดจนมีความรับผิดชอบทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(n=6)
S.D. ความหมาย
X
4.67 0.52 มากทีส่ ุด
4.67 0.52

มากที่สุด

4.67 0.52

มากที่สุด

4.83 0.41

มากที่สุด

4.83 0.41

มากที่สุด

4.73 0.35

มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.21 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความเห็นว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73)
เมื่อพิจารณาเป็ น รายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร มี ความเห็ นว่าวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ( X = 4.67-4.83)
ตารางที่ 4.22 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

นักศึกษา
(n=122)

บัณฑิต
(n=11)

ความ
ความ
S.D.
X
หมาย X
หมาย
4.19 0.70 มาก 4.45 0.69 มาก
S.D.

1. มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสาหรับการ
เป็นนักวัดและประเมินผลการศึกษา นักแนะแนว นัก
การศึกษานอกระบบ และนักเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและ 4.08
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
3. มีความสามารถในการประยุกต์หลักการ ความรู้ และ 4.15
ประสบการณ์ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การ
แนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการบริหาร บริการ และ
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนา 4.22
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว
การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน
มีความรับผิดชอบทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ 4.03
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.14

0.73

มาก

4.27 0.47

มาก

0.77

มาก

4.45 0.69

มาก

0.75

มาก

4.45 0.52

มาก

0.78

มาก

4.45 0.52

มาก

0.62 มาก 4.42 0.45

มาก
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จากตารางที่ 4.22 เมื่ อพิ จารณาในภาพรวม พบว่า นั ก ศึก ษาและบั ณ ฑิ ตมี ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.14 ,4.42)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 4.03 – 4.45)
ตารางที่ 4.23 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา /
ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคม
อาจารย์ประจา
หลักสูตร(n=6)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ความ
X S.D. หมาย X
1. มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ 4.50 0.55 มาก 4.02
ที่เหมาะสมสาหรับการเป็นนักวัด
ที่สุด
และประเมินผลการศึกษา นัก
แนะแนว นักการศึกษานอก
ระบบ และนักเทคโนโลยีทาง
การศึกษา
2.มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
4.00 0.63 มาก 4.09
ภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว
การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
3. มีความสามารถในการ
4.17 0.98 มาก 4.22
ประยุกต์หลักการ ความรู้ และ
ประสบการณ์ทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา การแนะ
แนว การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ไปใช้ใน
การพัฒนางานด้านการบริหาร
บริการ และวิชาการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นักศึกษา
(n=122)
ความ
S.D.
หมาย X
0.78 มาก 4.27

บัณฑิต
(n=11)

ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้
บัณฑิต(n=12)
ความ
ความ
S.D.
S.D.
หมาย X
หมาย
0.79 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด

0.75

มาก

4.18 0.75

มาก

4.50 0.52 มากที่สุด

0.79

มาก

4.36 0.67

มาก

4.58 0.52 มากที่สุด
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อาจารย์ประจา
หลักสูตร(n=6)
ความ
S.D.
X
หมาย X
4.33 0.82 มาก 4.24

นักศึกษา
(n=122)
ความ
S.D.
หมาย X
0.74 มาก 4.55

บัณฑิต
(n=11)

ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้
บัณฑิต(n=12)
ความ
ความ
S.D.
S.D.
หมาย X
หมาย
0.52 มากที่สุด 4.50 0.52 มากที่สุด

4. มีความเป็นผู้นาและเป็น
แบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนา
ด้านการวัดและประเมินผล
การศึกษา การแนะแนว
การศึกษานอกระบบ และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการสร้าง 4.33 0.82 มาก 4.17 0.72 มาก 4.55 0.52 มากที่สุด 4.50 0.52 มากที่สุด
เผยแพร่ และประยุกต์ใช้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การแนะแนว การศึกษานอก
ระบบ และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.27 0.59 มาก 4.15 0.65 มาก 4.38 0.45 มาก 4.55 0.40 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.23 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และ
บั ณ ฑิ ต มีค วามคิ ดเห็ น เกี่ย วกั บ วัต ถุป ระสงค์ ของหลั ก สู ต ร ด้ านการตอบสนองความต้ องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27 ,4.15 และ 4.38 ตามลาดับ) ส่วนผู้บังคับบัญชา
/ ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร ส่วนใหญ่มีความคิดเป็น เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมอยู่ในระดับ
มาก ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 3 4 และข้อที่ 5 ( X = 4.00 – 4.33) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ( X = 4.50) นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 4.02 – 4.24) บัณฑิต
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 2 และ 3 ( X = 4.27 ,4.18 และ 4.36 ตามลาดับ) และ
มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 4 และข้ อ ที่ 5 ( X = 4.55 เท่ า ๆ กั น )
ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ( X = 4.50 – 4.67)
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ตารางที่ 4.24 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(n=6)
S.D. ความหมาย
X
4.83 0.41 มากที่สุด

1. มีจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสาหรับการเป็นนักวัดและประเมินผล
การศึกษา นักแนะแนว นักการศึกษานอกระบบ และนักเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การ
4.50
แนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยีทางการศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่
สัมพันธ์กัน
3. มีความสามารถในการประยุกต์หลักการ ความรู้ และประสบการณ์ทางการวัด 4.33
และประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนางานด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความเป็นผู้นาและเป็นแบบอย่างในการริเริ่มและพัฒนาด้านการวัดและ
4.33
ประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ตลอดจนมีความรับผิดชอบทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการสร้าง เผยแพร่ และประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 4.33
ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การแนะแนว การศึกษานอกระบบ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.41

0.84

มากที่สุด

0.82

มาก

0.82

มาก

0.82

มาก

0.66

มาก

จากตารางที่ 4.24 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก
( X = 4.41)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด ในวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 และข้ อที่ 2 ( X = 4.83 ,4.50) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในวัตถุประสงค์ที่ 3 4
และ 5 ( X = 4.33 เท่าๆ กัน)
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(2) โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ตารางที่ 4.25 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต เกี่ยวกับ
โครงสร้างหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป 6 ชุดวิชา
(จานวน 36 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาชีพ 11
ชุดวิชา (จานวน 66
หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะ 6
ชุดวิชา (จานวน 36
หน่วยกิต)
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา (จานวน 6
หน่วยกิต)
ค่าเฉลี่ยรวม

อาจารย์ประจา
หลักสูตร(n=6)
S.D.
X
4.50
0.84

ความ
หมาย

นักศึกษา

(n=122)

มาก
ที่สุด

X

4.18

S.D.
0.73

บัณฑิต

ความ
หมาย

(n=12)

มาก

X

4.33

S.D.
0.65

ความ
หมาย
มาก

4.50

0.84

มาก
ที่สุด

4.19

0.72

มาก

4.17

0.58

มาก

4.50

0.84

มาก
ที่สุด

4.23

0.68

มาก

4.33

0.49

มาก

4.17

0.75

มาก

4.24

0.71

มาก

4.25

1.14

มาก

4.42

0.79

มาก

4.22

0.61

มาก

4.27

0.54

มาก

จากตารางที่ 4.25 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูต ร นักศึกษาและ
บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร อยู่
ในระดับมาก ( X = 4.42 ,4.22 และ 4.27)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของ
หลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพ และ
หมวดวิชาเฉพาะ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50 เท่าๆ กัน) แต่มีความคิดเห็นในหมวดวิชาเลือกเสรี
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17) ส่วนนักศึกษา และบัณฑิตมี ความคิดเห็ นที่อยู่ในระดับมากทุกหมวด
( X = 4.17-4.33)
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ตารางที่ 4.26

ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตร

(n=5)

ชุดวิชาในหลักสูตร
S.D.

ความหมาย

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาชีพ
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
20307 การพัฒนาหลักสูตร
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
23304 โรงเรียนกับชุมชน
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา)
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
24406 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
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ตารางที่ 4.26 (ต่อ)
อาจารย์ประจาหลักสูตร

(n=5)

ชุดวิชาในหลักสูตร
S.D.

ความหมาย

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80
5.00
5.00
4.80
5.00
5.00
4.80
4.99

0.45
0.00
0.00
0.45
0.00
0.00
0.45
0.03

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสยั และทักษะพิสัย
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐานเพื่อการแนะแนว
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศึกษานอกระบบ)
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
26405 การศึกษาทางไกล
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม
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จากตารางที่ 4.26 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.99)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกวิชา
( X = 4.80 - 5.00)
ตารางที่ 4.27 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร และบัณฑิต เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

บัณฑิต

(n=4)

(n=12)

ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาชีพ
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
20307 การพัฒนาหลักสูตร
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
23304 โรงเรียนกับชุมชน
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว

X

S.D. ความหมาย

X

S.D. ความหมาย

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.42
4.50
4.33
4.42
4.50
4.64

0.52
0.67
0.78
0.52
0.67
0.51

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.36
4.73
4.27
4.46
4.75
4.67
4.69
4.67
4.55
4.36
4.64

0.67
0.42
0.47
0.66
0.45
0.49
0.48
0.49
0.52
0.51
0.51

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.64

0.51

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)
อาจารย์ประจาหลักสูตร

บัณฑิต

(n=4)

(n=12)

ชุดวิชาในหลักสูตร
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐานเพื่อการ
วัดและประเมินผลการศึกษา
24406 การบริหารงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสยั และ
ทักษะพิสัย
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐานเพื่อการ
แนะแนว
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศึกษานอกระบบ)
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
26405 การศึกษาทางไกล
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

5.00
5.00

S.D. ความหมาย X
0.00 มากที่สุด 4.50
0.00 มากที่สุด 4.64

S.D. ความหมาย
0.53 มากที่สุด
0.51 มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.33

0.58

มาก

5.00

0.00

มากที่สุด

4.67

0.58

มากที่สุด

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.67
4.33

0.58
0.58

มากที่สุด
มาก

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.33
4.67
4.50

0.58
0.58
0.71

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00

0.00

มากที่สุด

4.60

0.55

มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.20
4.60
4.60
4.60
4.40
3.60

0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
1.52

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

93
ตารางที่ 4.27 (ต่อ)
อาจารย์ประจาหลักสูตร

บัณฑิต

(n=4)

(n=12)

ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

S.D. ความหมาย

X

4.75
5.00
5.00
4.75
5.00
5.00
4.75
4.98

0.50
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.50
0.03

มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

X

4.75
4.50
4.75
4.25
4.25
4.50
4.50
4.56

S.D. ความหมาย
0.50
0.58
0.50
0.50
0.50
0.58
0.58
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.27 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรและบัณฑิตมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.98 ,4.56)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของชุดวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมของชุดวิชาทีจ่ ัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุก
ชุดวิชา ( X = 3.60-5.00)

ตารางที่ 4.28

ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
หลักสูตร ด้านระดับความยากของชุดวิชา

ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

X

นักศึกษา (n=106)
S.D. ความหมาย

X

บัณฑิต (n=6)
S.D. ความหมาย

3.81
4.08
3.88
3.85

0.71
0.77
0.73
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก

3.90
4.30
4.10
4.20

0.57
0.68
0.57
0.42

มาก
มาก
มาก
มาก

3.97
3.93

0.78
0.83

มาก
มาก

4.30
4.20

0.68
0.79

มาก
มาก
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ตารางที่ 4.28

(ต่อ)

ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาชีพ
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
20307 การพัฒนาหลักสูตร
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
23304 โรงเรียนกับชุมชน
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและการ
สื่อสารการศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐานเพื่อการ
วัดและประเมินผลการศึกษา
24406 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสยั และ
ทักษะพิสัย
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐานเพื่อการ
แนะแนว
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา

X

นักศึกษา (n=106)
S.D. ความหมาย

X

บัณฑิต (n=6)
S.D. ความหมาย

3.96
3.83
3.96
3.85
3.99
4.43
4.31
4.06
4.02
3.99
3.82

0.78
0.77
0.76
0.80
0.82
0.68
0.71
0.77
0.72
0.81
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.11
4.00
3.89
4.10
4.40
4.11
4.00
4.20
4.10
4.00
4.33

0.60
0.50
0.78
0.74
0.52
0.60
0.67
0.42
0.57
0.50
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.14
4.04
4.06

0.81
0.89
0.88

มาก
มาก
มาก

4.33
4.22
4.30

0.50
0.44
0.48

มาก
มาก
มาก

4.16

0.90

มาก

4.00

1.00

มาก

4.24
4.13
4.01

0.77
0.83
0.90

มาก
มาก
มาก

4.33
4.00
4.33

1.16
1.00
1.16

มาก
มาก
มาก

3.99
4.05
4.10

0.76
0.77
0.78

มาก
มาก
มาก

4.00
4.33
4.33

1.00
1.16
1.16

มาก
มาก
มาก

4.11

0.84

มาก

4.00

1.00

มาก

4.03

0.76

มาก

4.00

1.00

มาก
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ตารางที่ 4.28

(ต่อ)

ชุดวิชาในหลักสูตร
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศึกษานอกระบบ)
26301 การศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษานอกระบบ
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
26405 การศึกษาทางไกล
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

นักศึกษา (n=106)
S.D. ความหมาย
X
3.95 0.78
มาก
3.90 0.82
มาก
3.89 0.86
มาก
3.90 0.85
มาก
3.91 0.87
มาก

3.67
4.00
3.67
4.00
4.00

3.89
3.84
3.86
3.85
3.94
3.93

0.87
0.90
0.84
0.92
0.86
0.86

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
4.00
4.00
4.33
4.00
4.00

1.00
1.00
1.00
1.16
1.00
1.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.96
4.00
3.96
3.90

0.89
0.91
0.96
0.94

มาก
มาก
มาก
มาก

4.00
4.50
4.50
4.25

0.00
0.58
0.58
0.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3.99
3.93
3.88
3.98

0.90
0.87
0.93
0.83

มาก
มาก
มาก
มาก

3.75 0.50
3.75 0.50
3.75 0.50
4.10 0.74

X

บัณฑิต (n=6)
S.D. ความหมาย
0.58
มาก
1.00
มาก
0.58
มาก
1.00
มาก
1.00
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.28 เมื่ อพิ จารณาในภาพรวม พบว่า นั ก ศึก ษาและบั ณ ฑิ ตมี ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านระดับความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98 ,4.10)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านระดับความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมากทุกชุดวิชา ยกเว้นชุดวิชา
27102 เทคโนโลยีทางการสอน และ 27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.50 เท่าๆ กัน)
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ตารางที่ 4.29 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา และบั ณ ฑิ ต เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาสาระของชุ ด วิ ช าใน
หลักสูตร ด้านการเป็นประโยชน์ต่อการทางานและพัฒนาความรู้ของนักศึกษา / บัณฑิต
ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาชีพ
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
20307 การพัฒนาหลักสูตร
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
23304 โรงเรียนกับชุมชน
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและ
การสื่อสารการศึกษา

นักศึกษา (n=106)
S.D. ความหมาย
X

X

บัณฑิต (n=6)
S.D. ความหมาย

4.45
4.53
4.19
4.39

0.64
0.63
0.74
0.67

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.20
4.50
4.20
4.20

0.42
0.53
0.63
0.42

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.35
4.34

0.85
0.81

มาก
มาก

4.30
4.40

0.68
0.52

มาก
มาก

4.50
4.25
4.47
4.42
4.42
4.43
4.46
4.48
4.40
4.45
4.37

0.67
0.79
0.68
0.74
0.71
0.73
0.71
0.65
0.71
0.72
0.83

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.22
4.33
4.44
4.60
4.60
4.60
4.40
4.50
4.30
4.44
4.33

0.67
0.50
0.53
0.52
0.52
0.52
0.52
0.53
0.48
0.53
0.71

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.48
4.38
4.40

0.70
0.81
0.80

มาก
มาก
มาก

4.56
4.33
4.40

0.53
0.71
0.70

มากที่สุด
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ)
ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐานเพื่อการ
วัดและประเมินผลการศึกษา
24406 การบริหารงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสยั และ
ทักษะพิสัย
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐานการเรียนรู้
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการ
แนะแนว
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึก
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศึกษานอกระบบ)
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
26405 การศึกษาทางไกล
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา)
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร

นักศึกษา (n=106)
S.D. ความหมาย
X

X

บัณฑิต (n=6)
S.D. ความหมาย

4.52

0.73

มากที่สุด

4.67

0.58

มากที่สุด

4.42

0.75

มาก

4.67

0.58

มากที่สุด

4.31
4.32

0.78
0.80

มาก
มาก

5.00
5.00

0.00
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด

4.30
4.30
4.36

0.77
0.78
0.81

มาก
มาก
มาก

5.00
5.00
4.67

0.00
0.00
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.29

0.80

มาก

4.67

0.58

มากที่สุด

4.36
4.30
4.26
4.22
4.16
4.23

0.78
0.77
0.83
0.86
0.92
0.85

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.00
4.67
4.33
4.33
4.33
4.67

0.00
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

4.29
4.32
4.41
4.36
4.40
4.37

0.85
0.77
0.73
0.74
0.76
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.75
4.75
4.75
4.67
4.67
4.67

0.50
0.50
0.50
0.58
0.58
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.37
4.47
4.41

0.76
0.70
0.74

มาก
มาก
มาก

3.75
4.50
4.25

0.50
0.58
0.50

มาก
มากที่สุด
มาก
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ)
ชุดวิชาในหลักสูตร
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม

นักศึกษา (n=106)
บัณฑิต (n=6)
S.D. ความหมาย X
S.D. ความหมาย
X
4.34 0.83
มาก
4.00 0.00
มาก
4.30
4.22
4.39
4.37

0.88
0.80
0.73
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก

4.25 0.50
5.00 0.00
5.00 0.00
4.49 0.46

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 4.29 เมื่ อพิ จารณาในภาพรวม พบว่า นั ก ศึก ษาและบั ณ ฑิ ตมี ความคิด เห็ น
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านการเป็นประโยชน์ต่อการทางานและพัฒนาความรู้
ของนักศึกษา / บัณฑิต อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37 ,4.49)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชาในหลักสูตรด้านการเป็นประโยชน์ต่อการทางานและพัฒนาความรู้ของนักศึกษา / บัณฑิต
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ ( X = 3.75-5.00)
2) ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 4.30 จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
ประเด็นการประเมิน
ความพร้อมของ
จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร คณาจารย์

แหล่งข้อมูล
มคอ.2 สานัก
วิชาการ

ผลการดาเนินการ
จานวน 12 คน

จากตารางที่ 4.30 พบว่า จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มีจานวน 12 คน
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ตารางที่ 4.31 จานวนและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
รายการ
จานวน
ร้อยละ
วุฒิการศึกษา (n = 7)
- ปริญญาโท
4
57.1
- ปริญญาเอก
3
42.9
จากตารางที่ 4.31 พบว่า มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 และปริญญาเอก จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9
ตารางที่ 4.32 ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจาหลักสูตรเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

รายการ
1. การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี)
3. การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ / วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง
ค่าเฉลี่ยรวม

ความคิดเห็น
(n=6)
S.D.
X
3.83
1.33

ความหมาย
มาก

3.67

1.21

มาก

3.67
3.72

1.21
1.24

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.32 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ความพร้อมของอาจารย์ป ระจาหลักสู ตร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) และมาจากความ
คิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.24)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 3.83 และ 3.67 เท่าๆ กัน ) และมาจาก
ความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.33 และ 1.21 เท่าๆ กัน)
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3) เอกสารการสอน
ตารางที่ 4.33 ความคิดเห็นของนักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับเอกสารการสอน
รายการ

นักศึกษา(n=126)
S.D.
X

ความหมาย

บัณฑิต (n=13)
S.D.
X

ความหมาย

1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระ 4.13 0.81
มาก
4.38
0.65
มาก
ชัดเจน อ่านเข้าใจได้งา่ ย
2. การจัดลาดับเนื้อหาเอื้อต่อ
4.17 0.86
มาก
4.31
0.48
มาก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการ 4.26 0.82
มาก
4.31
0.63
มาก
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4. แบบประเมินผลตนเองก่อน – 4.43 0.74
มาก
4.54
0.52
มากที่สุด
หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
5. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้
4.10 0.77
มาก
4.15
0.69
มาก
เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
6. ทาแบบประเมินตนเองและทา 4.24 0.75
มาก
4.38
0.51
มาก
กิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจ
คาตอบกับแนวตอบ
7. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 4.24 0.80
มาก
4.62
0.51
มากที่สุด
8. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษา 4.10 0.88
มาก
4.46
0.66
มาก
ค้นคว้าเพิ่มเติม
9. สื่อประกอบการเรียนการสอน 3.98 0.93
มาก
3.92
0.76
มาก
ทันสมัยสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
10. สื่อประกอบการเรียนการ
4.08 0.79
มาก
4.23
0.73
มาก
สอนทาให้เข้าใจเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชาได้ง่ายขึ้น
ค่าเฉลี่ยรวม
4.17 0.82
มาก
4.33
0.61
มาก
จากตารางที่ 4.33 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพหรือความเหมาะสมของเอกสารการสอนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17 ,4.33)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษาและบัณ ฑิ ตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณ ภาพหรือความ
เหมาะสมของเอกสารการสอนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 3.92 ,4.62) ทั้งนี้นักศึกษามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากแต่บัณฑิ ตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดมี 2 ข้อ คือ ข้อ 4 แบบประเมินผลตนเอง
ก่อน – หลังเรียนช่ วยให้ เข้าใจเนื้ อหา ( X = 4.43 ,4.54) และข้อ 7 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
( X = 4.24 ,4.62)
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2.1.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ
1) การบริหารหลักสูตร
ตารางที่ 4.34 ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษา และบั ณ ฑิ ต เกี่ ย วกั บ
การบริหารหลักสูตร
รายการ

อาจารย์ประจา
หลักสูตร(n=5)
X

S.D.

ความ
หมาย

นักศึกษา
(n=126)
S.D.
X

ความ
หมาย

บัณฑิต
(n=13)
S.D.
X

ความ
หมาย

1. มีการจัดโครงสร้างและ
4.50 0.84 มากที่สุด การบริหารหลักสูตรอย่าง
เป็นระบบที่ชัดเจน
2. มีระบบและกลไกในการ 4.00 1.10 มาก
บริหารหลักสูตรที่ชัดเจน
3. มีแผนการบริหารหลักสูตร 4.20 0.84 มาก
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. มีการดาเนินการตาม
4.20 0.84 มาก
แผนงานอย่างชัดเจน
5. มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับ
4.40 0.30 มาก
การประเมินหลักสูตรไป
ปรับปรุงหลักสูตร
6. ความพึงพอใจในการ
4.60 0.55 มากที่สุด บริหารหลักสูตร
7. ความพึงพอใจต่อการ
4.11 0.73 มาก 4.31 0.48 มาก
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
8. ความพึงพอใจต่อการจัด
4.23 0.72 มาก 4.46 0.52 มาก
โปรแกรมการศึกษาที่
สอดคล้องกับคุณสมบัตขิ องผู้เรียน
9. มีกระบวนการที่เอื้อให้
4.15 0.85 มาก 3.92 0.83 มาก
บัณฑิตสามารถสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ
ค่าเฉลี่ยรวม
4.32 0.75 มาก 4.16 0.77 มาก 4.23 0.61 มาก
จากตารางที่ 4.34 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณ ฑิต มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32 ,4.16 และ 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิต ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ ( X = 3.92-4.60)
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2) การจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 4.35 ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจาหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ความคิดเห็น (n=6)
ความหมาย
S.D.
X
0.98
มาก
1. มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาในการผลิตสื่อการสอน 4.17
รายการ

ที่ชัดเจน
2. คณะกรรมการผลิ ตและบริ ห ารชุดวิช ามีบ ทบาทส าคัญ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. มี สื่ อ ที่ ห ลากหลายโดยสามารถเลื อ กให้ เหมาะสมกั บ การ
นาเสนอเนื้อหาและผู้เรียน
4. การนาเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน
5. มี ก ารน าเสนอสื่ อ โดยใช้ เทคโนโลยี ที่ ห ลากหลายในการ
จัดการเรียนการสอน
6. มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่เหมาะสม
7. มีการสอดแทรกผลการค้น คว้า / การวิจัย / การอ้างอิง /
ประสบการณ์ในแผนการสอน
8. มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

4.17

1.33

มาก

4.33

1.03

มาก

4.33
4.33

1.03
1.03

มาก
มาก

4.33
3.67

1.03
0.52

มาก
มาก

4.33
4.21

0.82
0.97

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.35 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับ มากทุกข้อ ( X = 3.67-4.17) แต่ในความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ผลิตและบริหารชุดวิชามีบทบาทสาคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน (S.D.= 1.33) และมีสื่อที่
หลากหลายโดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการนาเสนอเนื้อหาและผู้เรียน การนาเสนอของสื่อเข้าใจ
ง่ายและชัดเจน มีการนาเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน และมีการ
จัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่เหมาะสม (S.D.= 1.03 เท่าๆ กัน) มาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย
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ตารางที่ 4.36 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริม และการฝึกปฏิบัติ ภ าคปลาย
ปีการศึกษา 2555
ตัวบ่งชี้
การจัดการเรียน
การสอน

ประเด็นการประเมิน
1. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการ
สอนเสริม
2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการ
ฝึกปฏิบัติ

แหล่งข้อมูล
สานักบริการ
การศึกษา

ผลการดาเนินการ
ไม่มีการสอนเสริม

สานักบริการ
การศึกษา

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

จากตารางที่ 4.36 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 พบว่า ไม่มีการสอนเสริม และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
ฝึกปฏิบัติ พบว่า ไม่มีการฝึกปฏิบัติ
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ตารางที่ 4.37 จานวนและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับการดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน
มีการนาผล
ไม่มีการนาผล
วิเคราะห์
วิเคราะห์ไปใช้ใน
ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไปใช้ในการ
จานวน
ความ จานวน
การปรับปรุง
ปรับปรุงการเรียน
(n)
หมาย
(n)
การเรียนการสอน
การสอน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
7
1
14.3
6
85.7 มากที่สุด
6
1
16.7
5
83.3
7
1
14.3
6
85.7 มากที่สุด
6
2
33.3
4
66.7
การวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

กิจกรรม

1. การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / แบบฝึกปฏิบัติ
2. การแนะแนวหรือการให้คาปรึกษาทางการเรียนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น
3. การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ /
ผ่าน Internet)
4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ
5. การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
6. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
7. กิจกรรมประจาชุดวิชา
ค่าเฉลีย่ รวม

ความ
หมาย

มากที่สุด
ปานกลาง

7

2

28.6

5

71.4

มาก

6

2

33.3

4

66.7

ปานกลาง

7
7
7
7
7

2
1
1
1
1

28.6
14.3
16.7
16.7
19.1

5
6
5
5
5

71.4
85.7
83.3
83.3
80.9

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

6
6
6
6
6

2
1
1
1
1

33.3
16.7
16.7
16.7
23.8

4
5
5
5
5

66.7
83.3
83.3
83.3
76.2

ปานกลาง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 4.37 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 80.9 และนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.2
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ
71.4-85.7 และนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 83.3 เท่าๆ กัน และอยู่ในระดับ
ปานกลาง จานวน 3 ข้อ คือ การแนะแนวหรือการให้คาปรึกษาทางการเรียนการสอนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น การสอนเสริมแบบ
ต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet) และ การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 66.7 เท่าๆ กัน
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3) การวัดและประเมินผลการศึกษา
ตารางที่ 4.38 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา

รายการ
1. มีระบบและกลไกที่กากับดูแลการวัดและประเมินผล
2. การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดให้ มคอ. 3 หรือ มคอ. 4
3. มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม มีการ
จัดสอบตามความพร้อม (Walk in exam) มีการประเมินจากกิจกรรมประจา
ชุดวิชา เป็นต้น
4. มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหา
5. การแจ้งกาหนดการสอบตรงตามกาหนดเวลา
6. การแจ้งผลการสอบตรงตามกาหนดเวลา
ค่าเฉลี่ยรวม

อาจารย์ประจา
หลักสูตร (n=6)
S.D.
X
4.50
0.84
4.00
1.10

ความ
หมาย
มากที่สุด
มาก

นักศึกษา

(n=127)
-

S.D.
-

X

บัณฑิต

ความ
หมาย
-

(n=13)
-

S.D.
-

X

ความ
หมาย
-

-

-

-

4.36

0.70

มาก

4.62

0.51

มากที่สุด

4.25

0.97

มาก

4.31
4.28
4.03
4.25

0.75
1.01
1.02
0.87

มาก
มาก
มาก
มาก

4.54
4.62
4.38
4.54

0.52
0.51
0.77
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.38 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่ใน
ระดับ มากถึงมากที่สุด ( X = 4.25-4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัดแ ละประเมินผล
การศึกษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ ( X = 4.00-4.62)
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4) การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 4.39 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา และบั ณ ฑิ ต เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
รายการ
1. การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ /
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์
ธนาคาร ไปรษณีย์ Internet เป็นต้น
2. การจัดส่งเอกสาร
3. การให้บริการตอบคาถาม
นักศึกษา
4. การให้บริการของศูนย์บริการ
ร่วมแบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้
บริการ)
5. การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา
6. การติดต่อสื่อสารกับศูนย์
สารสนเทศ Call Center
7. การให้บริการของศูนย์วิทย
พัฒนามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ค่าเฉลี่ยรวม

นักศึกษา(n=121)
ความหมาย
S.D.
X
4.52
0.71
มากที่สุด

บัณฑิต(n=13)
S.D.
X
4.62
0.51

ความหมาย
มากที่สุด

3.70
3.76

1.15
1.07

มาก
มาก

3.54
3.62

0.78
1.12

มาก
มาก

3.79

1.02

มาก

3.36

1.21

ปานกลาง

3.72
3.72

1.01
1.04

มาก
มาก

3.38
3.46

1.04
1.13

ปานกลาง
ปานกลาง

4.02

0.94

มาก

3.75

0.75

มาก

3.89

0.99

มาก

3.68

0.93

มาก

จากตารางที่ 4.39 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษา และบั ณ ฑิ ตมีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89 ,3.68)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ ( X = 3.70-4.62) แต่บัณฑิตมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันอยู่ในระดับปานกลางเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ( X = 3.36 ,S.D. = 1.21)
การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา ( X = 3.38 ,S.D. =1.04) และการติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ
Call Center ( X = 3.46 ,S.D. =1.13)
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2.1.4 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต นาเสนอ 2 ส่วนคือ
1) คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตารางที่ 4.40 ความคิดเห็นของบัณฑิต และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายการ
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 มีความขยันหมั่นเพียร
1.3 มีความพอเพียงและมีวินัย
1.4 มีเจตคติที่เหมาะสม
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรมอันดี
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ด้านความรอบรู้และประสบการณ์
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
2.2 มีความรู้รอบในศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
2.3 มีความสามารถในการประยุกต์
ความรูส้ ู่การใช้ประโยชน์
3. ด้านความคิดและแก้ปัญหา
3.1 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
3.2 มีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.4 มีความสามารถในการนาความรู้ไปสู่
การปฏิบัติงานได้อย่างดี
4. ด้านความรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.2 มีความรับผิดชอบต่อองค์กร
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมทุกระดับ
4.4 มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ

บัณฑิต
(n=13)
S.D.
X

ผู้บังคับบัญชา /
ความหมาย ผู้ใช้บัญฑิต (n=12) ความหมาย
S.D.
X

4.62
4.69
4.69
4.77
4.77

0.51
0.48
0.48
0.44
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.83
4.83
4.83
4.75
4.83

0.39
0.39
0.39
0.45
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.77

0.44

มากที่สุด

4.83

0.39

มากที่สุด

4.38
4.25
4.54

0.51
0.62
0.52

มาก
มาก
มากที่สุด

4.58
4.58
4.67

0.52
0.52
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.23
4.38

0.60
0.65

มาก
มาก

4.50
4.67

0.52
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.46
4.46

0.52
0.66

มาก
มาก

4.75
4.67

0.45
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.54
4.54
4.69

0.52
0.52
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.92
4.83
4.92

0.29
0.39
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.69

0.48

มากที่สุด

4.83

0.39

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.40 (ต่อ)
รายการ
5. ด้านมนุษยสัมพันธ์
5.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอืน่
5.2 มีความสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.3 เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
6. ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
6.1 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
ด้านการพูด อ่าน เขียนที่ดี
6.2 มีความสามารถในการใช้ภาษา
6.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
6.4 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.5 มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และ Internet มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.6 มีความสามารถในการศึกษา
วิเคราะห์และนาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
7. ด้านทักษะการศึกษาทางไกล และ
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
7.1 มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได้
7.2 มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
7.3 มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร
ค่าเฉลี่ยรวม

บัณฑิต
(n=13)
S.D.
X

ความหมาย

ผู้บังคับบัญชา /
ผู้ใช้บัญฑิต(n=12) ความหมาย
S.D.
X

4.62
4.54

0.51
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด

4.83
4.67

0.39
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.62

0.51

มากที่สุด

4.67

0.50

มากที่สุด

4.38

0.65

มาก

4.67

0.50

มากที่สุด

4.23
4.46

0.73
0.52

มาก
มาก

4.83
4.33
4.75

0.39
0.50
0.45

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.15

0.56

มาก

4.45

0.52

มาก

4.62
4.69

0.51
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.75
4.67

0.45
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.62
4.37

0.51
0.52

มากที่สุด
มาก

4.83
4.72

0.39
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4.40 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตาม
คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช อยู่ ใ นระดั บ มาก ( X = 4.37) แต่
ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ
( X = 4.15-4.92)
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2) คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
ตารางที่ 4.41 คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
ตัวบ่งชี้
คุณภาพบัณฑิตตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ประเด็นการประเมิน
1. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร
2. ความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
3. การนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน้าที่
การงาน
4. ร้อยละของ
นักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร

แหล่งข้อมูล
ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (สานัก
วิชาการ)
ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (สานัก
วิชาการ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการดาเนินการ
รายละเอียดดังตารางที่
4.42
ยังไม่มีการเก็บข้อมูล

ยังไม่มีการเก็บข้อมูล

มคอ.7 ข้อ 3 / สานัก นักศึกษาที่ลงทะเบียน
คอมพิวเตอร์
ในภาคต้นปีการศึกษา
2553 จานวน 37 คน
มีผู้สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2555
จานวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.4
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ มคอ.7 หมวด 4 ข้อ 1 รายละเอียดดังตารางที่
เรียน (จานวนและร้อย / สานักคอมพิวเตอร์ 4.43
ละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรใน
แต่ละปี)
จากตารางที่ 4.41 การรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาค
ปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2555 1) ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ยที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร พบว่ า
รายละเอียดดังตารางที่ 4.42 2) ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า ยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูล 3) การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน พบว่า ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 4) ร้อยละของนักศึกษาที่
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สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคต้นปีการศึกษา 2553 จานวน 37 คน มี
ผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 78.4 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลั กสูตรในแต่ละปี) พบว่า รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.43

ตารางที่ 4.42 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ยที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
บัณฑิต ภาคปลายปีการศึกษา 2555
ความคิดเห็น (n=294)

รายการ
1. การจัดหลักสูตร
1.1 หลักสูตรมีความทันสมัย
1.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
1.3 หลักสูตรมีเนื้อหาเหมาะสมและชุดวิชามีการบูรณาการ
1.4 หลักสูตรกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนตลอดชีวิต
1.5 หลักสูตรกระตุ้นให้เกิดการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ
1.6 ความพึงพอใจโดยรวมของหลักสูตร
2. การประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาหลักสูตรนี้
2.1 หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
ที่ดีต่อการศึกษาระบบทางไกล
2.2 หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้รบั
จากการศึกษาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
2.3 หลักสูตรสร้างความตระหนักให้รับผิดชอบต่อสังคม
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ความหมาย

4.28
4.40
4.39
4.46
4.43
4.43

0.67
0.61
0.65
0.61
0.65
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.45

0.59

มากที่สุด

4.44

0.59

มากที่สุด

4.47
4.42

0.59
0.62

มากที่สุด
มากที่สุด

(ที่ ม า : ฝ่ ายประสบการณ์ วิชาชี พ ส านั ก วิชาการ 2556 ค่ าคะแนนในการประเมิ น ต่ ากว่า 1.80 = น้ อ ยที่ สุ ด
1.81 - 2.60 = น้อย 2.61-3.40 = ปานกลาง 3.41-4.20 = มาก 4.21 = มากขึ้นไป)
จากตารางที่ 4.42 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษาปีสุดท้ายภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 มี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.42)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษาปีสุดท้ายภาคปลายปีการศึกษา 2555 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ( X = 4.28-4.47)
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ตารางที่ 4.43 จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคปลายปีการศึกษา 2555

รหัสวิชา-ชื่อชุดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาชีพ
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผล
การศึกษา
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
20307 การพัฒนาหลักสูตร
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
23304 โรงเรียนกับชุมชน
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐาน
เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

ลง
เรียน

สอบผ่าน

ไม่เข้าสอบ

จานวน ร้อยละจานวน ร้อยละ

2
1
3

2
1
3

100
100
100

-

60
-

24
-

40.0 14
-

การกระจายระดับ
คะแนน
H
S
U

-

-

2
1
3

-

23.3
-

-

24
-

22
-

1
3
61
585

1 100 2 66.6 44 72.1 9 14.8
370 63.2 107 -

1
2

1
2
43
368

1
8
108

199
31

121 63.4 22
27 87.1 2

11.1
6.5

1
12

120
15

56
-

606

301 49.7 102 16.8

1

300

203
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ตารางที่ 4.43 (ต่อ)
รหัสวิชา-ชื่อชุดวิชา
24406 การบริหารงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจต
พิสัยและทักษะพิสัย
24413 การประเมินโครงการ
24414 การประเมินหลักสูตร
24415 การวัดและประเมินอิงมาตรฐาน
การเรียนรู้
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการแนะแนว)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพืน้ ฐาน
เพื่อการแนะแนว
25302 หลักและระบบงานแนะแนวใน
สถานศึกษา
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศึกษา
นอกระบบ)
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและ
การศึกษานอกระบบ
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อ
การศึกษานอกระบบ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิค
การฝึกอบรม
26405 การศึกษาทางไกล
26406 การพัฒนาและการใช้
สื่อการศึกษานอกระบบ

สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ การกระจายระดับคะแนน
ลง
เรียน จานวน ร้อยละจานวนร้อยละ H
S
U
315 247 78.4 17 5.4
1
246
51
635
103
-

298 46.9 105 16.5
67 65.0 8 7.8
-

-

-

-

2
-

296
67

232
28

-

-

-

636

502 79.0 85 13.4

-

502

49

111

71

64.0 14 12.6

-

71

26

417
346
30
29

381
303
23
21

91.4 27 6.5
87.6 21 6.1
76.7 6 20.0
72.4 4 13.8

-

381
303
23
21

9
22
1
4

-

-

-

-

-

-

-

-

180
-

128 71.1 32 17.8
-

0
-

128
-

20
-

18

14

11.1

-

14

2

114
171

96 84.2 6 5.3
131 76.6 32 18.7

-

96
131

12
8

77.8

2
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ตารางที่ 4.43 (ต่อ)
รหัสวิชา-ชื่อชุดวิชา

สอบผ่าน ไม่เข้าสอบ การกระจายระดับคะแนน
ลง
เรียน จานวน ร้อยละจานวนร้อยละ H
S
U

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกเทคโนโลยี
การศึกษา)
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
8
8
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
7
5
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
4
4
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27402 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ผลรวมเฉลี่ย
4,674 3,195
(ที่มา : มคอ.7 หมวด 4 ข้อ 1 สานักคอมพิวเตอร์ 2556)

-

-

-

-

-

-

100
71.4
-

1
-

14.3
-

-

8
5
-

1
-

100 68.4 616 13.2

-

4
-

-

จากตารางที่ 4.43 การรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร โดยลงทะเบียน
เรียนทั้งสิ้น จานวน 4,674 คน สอบผ่าน จานวน 3,195 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4
เมื่ อ พิ จ ารณาจ าแนกตามโครงสร้ างหลั ก สู ต ร พบว่ า หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มี นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา จานวน 60 คน สอบผ่าน จานวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.0 หมวดวิชาชีพ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 20302 สถิติ วิจัย
และประเมินผลการศึกษา จานวน 585 คน สอบผ่าน จานวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 หมวดวิชาเฉพาะ
1) วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 24411
การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย จานวน 635 คน สอบผ่าน จานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9
2) วิชาเอกการแนะแนว มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 25301 จิตวิทยาและสังคม
วิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว จานวน 636 คน สอบผ่าน จานวน 502 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 3)
วิชาเอกการศึกษานอกระบบ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ 26302 การจัดการการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ จ า น ว น 1 8 0 ค น ส อ บ ผ่ า น จ า น ว น 1 2 8 ค น คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 7 1 .1
4) วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 27102 เทคโนโลยี
ทางการสอน จานวน 8 คน สอบผ่าน จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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2.1.5 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นคาถามปลายเปิดของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ตอนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. กรณีครูอัตราจ้างควรเพิ่มชุดวิชาชีพครูเพื่อใช้เป็นหลักประกันในวิชาชีพของ
นักศึกษา (n =2)
2. วิชาการแน่นเกินไป ควรจะสรุปเฉพาะที่มาใช้งานจริงๆ (n = 2)
3. ควรเพิ่มตัวอย่างและแบบฝึกหัดในแต่ละบทให้มากกว่านี้ (n = 1)
ตอนที่ 2.3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร
1. ขอให้มหาวิทยาลัยตัดเกรดเป็น a b c d ให้เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่น (n = 2)
2. ทุกชุดวิชาทางการศึกษาควรมี vcd cd ทุกชุดวิชาที่ยังไม่จัดทา (n = 1)
3. เนื้อหาแต่ละวิชามากเกินไปอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจสับสน (n = 1)
4. ต้องการให้เปิดวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เพราะค่าใช้จ่ายไม่แพง (n = 1)
5. ปรับปรุงเนื้อหาสาระของวิชาเพื่อให้สามารถเทียบโอนมาตรฐานการศึกษาของคุรุสภาได้ (n = 1)
6. ต้องเพิ่มในชุดวิชาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม (n = 1)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
1. การแจ้งผลการสอบล่าช้า ขยายเวลาลงทะเบียนสอบซ่อม เอกสารล่าช้า (n = 4)
2. ไม่ทราบสาเหตุการย้ายสนามสอบ ควรแจ้งเหตุผลให้ทราบด้วย (n = 2)
3. จดหมายส่งมาช้า อาจจะทาให้ลงทะเบียนไม่ทันต้องเปิดดูในอินเทอร์เน็ต (n = 2)
4. การแจ้งวันสอบ หรือสอบซ่อม เอกสารจะมาถึงล่าช้า ทาให้พลาดการไปสอบ
เพราะต้องรอเอกสาร (n = 2)
5. ควรมีชุดกิจกรรมมากขึ้นและบทสรุปท้ายเรื่อง (n = 1)
6. การส่งเอกสารแบบฝึกหัด ชุดกิจกรรมประจาวิชาไม่มีแนบมาด้วยในหนังสือ (n = 1)
7. ตัวหนังสือในบางชุดวิชา เลือนลาง มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบการพิมพ์ด้วย (n = 1)
8. จบศึกษาศาสตร์น่าจะเทียบขอใบประกอบวิชาชีพครูได้ แต่สรุปขอไม่ได้ เรียนไป
ได้แต่วุฒิ (n = 1)
9. เนื้อหาไม่ครบถ้วน เอกสาร เรียงหน้าไม่ตรง (n = 1)
10. ควรใช้คะแนนดิบในการพิจารณาเกรดเฉลี่ย (n = 1)
11. มีความประสงค์ให้เอกสารประกอบชุดวิชาเป็น e-book (n = 1)

116
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. การจัดส่งเอกสารล่าช้ามาก (n = 25)
2. การให้บริการตอบคาถามนักศึกษา โทรติดต่อยาก (n = 9)
3. การติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ โทรติดต่อยาก (n = 5)
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2.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นาเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.2.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 4.44 จ านวนและร้ อ ยละของอาจารย์ป ระจาหลัก สูต รจ าแนกตามข้ อมู ลทั่ ว ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
เพศ ( n = 4)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 3)
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
วุฒิการศึกษา (n = 4)
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
ตาแหน่งทางวิชาการ (n = 4)
- อาจารย์
- รองศาสตราจารย์
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร (n = 4)
- 2 - 5 ปี
- 11 – 15 ปี
- 16 – 20 ปี
- 21 - 25 ปี
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- คณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจาหลักสูตร
- คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา / ปรับปรุงชุดวิชา

จานวน

ร้อยละ

1
3

25.0
75.0

1
2

25.0
75.0

2
2

50.0
50.0

1
3

75.0
25.0

1
1
1
1

25.0
25.0
25.0
25.0

1
3
3
3

25.0
75.0
75.0
75.0

จากตารางที่ 4.44 พบว่า อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร ส่ ว นใหญ่ เป็น เพศหญิ ง จานวน 3 คน
คิดเป็ นร้อยละ 75.0 รองลงมา เป็ น เพศชาย จ านวน 1 คน คิด เป็ น ร้อยละ 25.0 ส่ วนใหญ่ มีอ ายุ
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ระหว่าง 51-59 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทและเอก จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0
รองลงมาดารงตาแหน่ง อาจารย์ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับหลักสูตร 2-5 ปี 11–15 ปี 16-20 ปี และ 21-25 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ
25.0 เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจาหลักสูตร และเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา
/ ปรับปรุงชุดวิชา จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 เท่าๆ กัน รองลงมาเป็นคณะกรรมการพัฒนา /
ปรับปรุงหลักสูตร จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0
2) นักศึกษา
ตารางที่ 4.45 จานวนและร้อยละของนักศึกษาจาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
เพศ (n = 257)
- ชาย
- หญิง
อายุ (n = 256)
- ต่ากว่า 30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51 ปีขึ้นไป
สาขาวิชาที่เข้าศึกษา (n = 257)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ

จานวน

ร้อยละ

35
222

13.6
86.4

153
80
19
4

59.8
31.2
7.4
1.6

257

100
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ตารางที่ 4.45 (ต่อ)
รายการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด (n = 256)
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปวช.
- ปวส.
- ปวท.
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
อาชีพ (n = 257)
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ
- รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ธุรกิจส่วนตัว
- พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน
- เกษตรกร

จานวน

ร้อยละ

1
42
6
104
4
93
6

0.4
16.4
2.3
40.6
1.6
36.3
2.3

8
201
3
10
33
2

3.1
78.2
1.2
3.9
12.8
0.8

จากตารางที่ 4.45 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ
86.4 รองลงมา เป็ น เพศชาย จ านวน 35 คน คิด เป็ น ร้อยละ 13.6 ส่ ว นใหญ่ มี อายุ ต่ ากว่า 30 ปี
จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ
31.2 เข้ า ศึ ก ษาในสาขาวิช าวิท ยาศาสตร์สุ ข ภาพ ทั้ งหมด 257 คน ร้ อยละ 100 ส่ ว นใหญ่ มี วุ ฒิ
การศึกษาสูงสูดในระดับ ปวส. จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาในระดับปริญญาตรี
จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นรับราชการ / พนักงานราชการ /
ลูกจ้างราชการมากที่สุด จานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 รองลงมาประกอบอาชี พพนักงาน /
ลูกจ้างเอกชน จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8
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2.2.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านปัจจัยการนาเข้า
1) หลักสูตร
(1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตารางที่ 4.46 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ภาพรวม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีความชัดเจน
2. สอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
3. ตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา
4. ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
5. สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กร
วิชาชีพ
ค่าเฉลี่ยรวม

อาจารย์ประจาหลักสูตร (n=3)
n
S.D.
X
4
4.79
0.42
4
4.63
0.75

นักศึกษา(n=246 )
n
S.D.
X
254
4.20
0.53
-

-

-

-

242

4.18

0.54

4

4.62

0.75

241

4.16

0.56

1

3.50

-

-

-

-

4.39

0.53

246

4.18

0.54

จากตารางที่ 4.46 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา มี
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร (5 ข้ อ ) ทั้ ง 5 ประเด็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
( X = 4.39 ,4.18)
เมื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ย่ อ ยในประเด็ น วัต ถุป ระสงค์ ข องหลั กสู ต ร พบว่า อาจารย์ป ระจ า
หลักสูตรมีความคิดเห็น ด้านความชัดเจน ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของของมหาวิทยาลัย ด้าน
การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62-4.79) และ
มี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นความสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ข ององค์ ก รวิ ช าชี พ อยู่ ในระดั บ มาก ( X = 3.50)
นักศึกษามีความคิดเห็น ด้านความชัดเจน ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
สังคม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16-4.20)
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ตารางที่ 4.47 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ด้านความชัดเจน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. สามารถนาความรู้และผลการวิจัยด้านการ
สาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขได้
2. สามารถวินิจฉัยชุมชน วางแผน และดาเนินการ
แก้ไขปัญหา และติดตามประเมินผลงาน
สาธารณสุขในเชิงรุก ลดความรุนแรง และ
ขจัดปัญหาในชุมชนที่รับผิดชอบ
3. สามารถจัดบริการสาธารณสุขด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แก่
ประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะผู้นา การสร้าง
ทีมงาน บรรยากาศในการทางาน และการสื่อสาร
ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม
ทางสังคม และและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพและบาเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและ
ส่วนรวมตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
6. ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลง
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
โครงสร้างประชากร แบบแผนการเกิดโรค การ
แพร่ระบาด และปัญหาสภาวะแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ

อาจารย์ประจาหลักสูตร
นักศึกษา
(n=4)
(n=254 )
S.D. ความหมาย X S.D. ความหมาย
X
4.75 0.50 มากที่สุด 4.10 0.63
มาก
5.00

0.00

มากที่สุด 4.13 0.71

มาก

4.75

0.50

มากที่สุด 4.17 0.72

มาก

4.75

0.50

มากที่สุด 4.09 0.76

มาก

4.75

0.50

มากที่สุด 4.48 0.64

มาก

4.75

0.50

มากที่สุด 4.23 0.74

มาก

4.79 0.42 มากที่สุด 4.20 0.53
มาก
จากตารางที่ 4.47 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจนอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.79) ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็น
อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.20) เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายข้อ พบว่า อาจาร์ยประจาหลักสู ตร มีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ( X = 4.75-5.00)
ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 4.09-4.23)

ค่าเฉลี่ยรวม
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ตารางที่ 4.48

ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. สามารถนาความรู้และผลการวิจัยด้านการสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้
ในงานสาธารณสุขได้
2. สามารถวินิจฉัยชุมชน วางแผน และดาเนินการแก้ไขปัญหา และ
ติดตามประเมินผลงานสาธารณสุขในเชิงรุก ลดความรุนแรง
และขจัดปัญหาในชุมชนที่รับผิดชอบ
3. สามารถจัดบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค แก่ประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะผู้นา การสร้างทีมงาน บรรยากาศใน
การทางาน และการสื่อสารความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม
ทางสังคม และและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวิชาชีพและส่วนรวมตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
6. ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และโครงสร้างประชากร แบบแผนการเกิดโรค
การแพร่ระบาด และปัญหาสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และการจัดบริการสุขภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(n=4)
S.D. ความหมาย
X
4.50 1.00 มากทีส่ ุด
4.75

0.50

มากที่สุด

4.75

0.50

มากที่สุด

4.50

1.00

มากที่สุด

4.75

0.50

มากที่สุด

4.50

1.00

มากที่สุด

4.63

0.75

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.48 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.63)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ( X = 4.50-4.75)
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ตารางที่ 4.49 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. สามารถนาความรู้และผลการวิจัยด้านการสาธารณสุข
มาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขได้
2. สามารถวินิจฉัยชุมชน วางแผน และดาเนินการแก้ไขปัญหา
และติดตามประเมินผลงานสาธารณสุขในเชิงรุก ลดความรุนแรง
และขจัดปัญหาในชุมชนที่รับผิดชอบ
3. สามารถจัดบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค แก่ประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะผู้นา การสร้างทีมงาน
บรรยากาศในการทางาน และการสื่อสารความเข้าใจในความ
แตกต่างของวัฒนธรรมทางสังคม และและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวิชาชีพและส่วนรวมตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
6. ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และโครงสร้างประชากร แบบแผนการเกิดโรค
การแพร่ระบาด และปัญหาสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

นักศึกษา (n = 242)
S.D. ความหมาย
X
4.13
0.65
มาก
4.11

0.69

มาก

4.14

0.70

มาก

4.06

0.74

มาก

4.41

0.69

มาก

4.22

0.68

มาก

4.18

0.54

มาก

จากตารางที่ 4.49 เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวม พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 4.06-4.41)
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ตารางที่ 4.50 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรและนักศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. สามารถนาความรู้และผลการวิจัยด้านการสาธารณสุข
มาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขได้
2. สามารถวินิจฉัยชุมชน วางแผน และดาเนินการแก้ไข
ปัญหา และติดตามประเมินผลงานสาธารณสุขในเชิงรุก
ลดความรุนแรง และขจัดปัญหาในชุมชนที่รับผิดชอบ
3. สามารถจัดบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค แก่ประชาชนและชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ภาวะผู้นา การสร้าง
ทีมงาน บรรยากาศในการทางาน และการสื่อสารความ
เข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมทางสังคม
และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
และบาเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพและส่วนรวมตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
6. ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโครงสร้างประชากร
แบบแผนการเกิดโรค การแพร่ระบาด และปัญหา
สภาวะแวดล้อมทีส่ ่งผลกระทบต่อสุขภาพและการ
จัดบริการสุขภาพ

ค่าเฉลี่ยรวม

อาจารย์ประจาหลักสูตร
นักศึกษา
(n=4)
(n=241)
ความ
ความ
S.D.
S.D.
X
X
หมาย
หมาย
4.50 1.00 มากที่สุด 4.04 0.73 มาก
4.75

0.50 มากที่สุด 4.09

0.69

มาก

4.75

0.50 มากที่สุด 4.15

0.72

มาก

4.50

1.00 มากที่สุด 4.03

0.73

มาก

4.75

0.50 มากที่สุด 4.37

0.69

มาก

4.50

1.00 มากที่สุด 4.24

0.68

มาก

0.56

มาก

4.62

0.75

มากที่สุด 4.16

จากตารางที่ 4.50 เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต รมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อยู่ในระดับ มากที่ สุด
( X = 4.62) ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ( X = 4.50-4.75)
ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 4.03-4.37)
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ตารางที่ 4.51 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ด้านความสอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. สามารถนาความรู้และผลการวิจัยด้านการสาธารณสุข
มาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขได้
2. สามารถวินิจฉัยชุมชน วางแผน และดาเนินการแก้ไขปัญหา
และติดตามประเมินผลงานสาธารณสุขในเชิงรุก ลดความรุนแรง
และขจัดปัญหาในชุมชนที่รับผิดชอบ
3. สามารถจัดบริการสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค แก่ประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะผู้นา การสร้างทีมงาน
บรรยากาศในการทางาน และการสื่อสารความเข้าใจในความ
แตกต่างของวัฒนธรรมทางสังคม และและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและบาเพ็ญ
ประโยชน์ต่อวิชาชีพและส่วนรวมตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
6. ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และโครงสร้างประชากร แบบแผนการเกิดโรค
การแพร่ระบาด และปัญหาสภาวะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

อาจารย์ประจาหลักสูตร (n=1)
S.D. ความหมาย
X
3.00
0.00
มาก
4.00

0.00

มาก

4.00

0.00

มาก

3.00

0.00

มาก

4.00

0.00

มาก

3.00

0.00

มาก

3.50

0.00

มาก

จากตารางที่ 4.51 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้ องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพอยู่ในระดับมาก
( X = 3.50)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้ องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ ข้อที่ 2 3 และ 5 อยู่ในระดับมาก
( X = 4.00 เท่าๆ กัน) และมีความคิดเห็นข้อที่ 1 4 และ 6 อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.00 เท่าๆ กัน)
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(2) โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ตารางที่ 4.52 ความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง
หลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
(n= 4)
S.D.
X
1. หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป 6 ชุ ด 3.75 1.50
วิชา (จานวน 36 หน่วยกิต)
2. ห มวดวิ ช าชี พ 11 ชุ ด วิ ช า 4.25 0.96
(จานวน 66 หน่วยกิต)
3. หมวดวิ ช าเฉพาะ 6 ชุ ด วิ ช า 4.00 0.82
(จานวน 36 หน่วยกิต)
4. หมวดวิช าเลื อกเสรี 1 ชุดวิช า 4.25 0.96
(จานวน 6 หน่วยกิต)
ค่าเฉลี่ยรวม
4.06 0.97

ความ
หมาย

นักศึกษา
(n= 252)

ความ
หมาย

มาก

X

4.19

S.D.
0.66

มาก

มาก

4.27

0.65

มาก

มาก

4.26

0.67

มาก

มาก

4.28

0.73

มาก

มาก

4.25

0.56

มาก

จากตารางที่ 4.52 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับมาก
( X = 4.06 ,4.25)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ตร และนั กศึ ก ษา มี ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ( X = 3.75-4.25)
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ตารางที่ 4.53 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตร

(n=4)

ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาแกน
50103 สถิติและการวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ความหมาย

3.75
3.50
3.75
3.75

1.26
1.29
1.50
1.50

มาก
มาก
มาก
มาก

5.00
4.75

0.00
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

4.25
4.00
4.25
4.67
4.33
4.33
4.33
4.67
5.00
3.75
4.50
4.75
5.00
4.50
4.50

0.96
0.82
0.50
0.58
0.16
0.16
0.16
0.58
0.00
0.96
0.58
0.50
0.00
0.58
1.00

4.35

0.65

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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จากตารางที่ 4.53 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.35)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
ทุกชุดวิชา ( X = 3.50-5.00)
ตารางที่ 4.54 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้าง
หลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

นักศึกษา

(n=3)

(n=236)

ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาแกน
50103 สถิติและการวิจัยสาหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และนิตเิ วชศาสตร์

X

S.D.

ความหมาย

X

S.D.

ความหมาย

4.25
3.50

0.96
1.29

มาก
มาก

4.24
4.24

0.76
0.72

มาก
มาก

4.25
3.75

0.96
1.50

มาก
มาก

4.17
4.02
4.24
4.24

0.80
0.82
0.79
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก

5.00

0.00

มากที่สุด

4.27

0.70

มาก

4.75

0.50

มากที่สุด

4.56

0.61

มากที่สุด

4.25
4.00
4.50
4.50
4.00

0.96
0.82
0.58
0.71
1.41

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.15
4.19
4.58
4.52
4.53

0.85
0.83
0.63
0.65
0.63

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4.54 (ต่อ)
อาจารย์ประจาหลักสูตร

นักศึกษา

(n=3)

(n=236)

ชุดวิชาในหลักสูตร
X

S.D.

52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งาน
สาธารณสุข
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขใน
ชุมชน
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

4.00

1.41

ความ
หมาย
มาก

4.00
4.50
5.00
4.00
4.75
4.75

1.41
0.71
0.00
1.16
0.50
0.50

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.38
4.49
4.51
4.33
4.52
4.45

0.71
0.68
0.67
0.73
0.66
0.75

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

5.00
4.75
4.50

0.00

4.57
4.49
4.49

0.64
0.64
0.66

ค่าเฉลี่ยรวม

4.38

0.80

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.37

0.71

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

0.50
1.00

X

S.D.

4.42

0.69

ความ
หมาย
มาก

จากตารางที่ 4.54 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38 ,4.37)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา มีความคิดเห็น เกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ ( X = 3.50-5.00)
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ตารางที่ 4.55 ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาสาระของชุ ด วิ ช าในหลั ก สู ต ร
ด้านระดับความยากของชุดวิชา
นักศึกษา

(n=224)

ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาแกน
50103 สถิติและการวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ความหมาย

3.66
3.87
3.61
3.63
3.93
3.70

0.73
0.71
0.82
0.78
0.82
0.80

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.30
4.18

0.76
0.75

มาก
มาก

4.09
4.05
3.91
3.97
4.20
3.89
3.82
4.06
3.96
3.79
3.86
3.87
4.06
3.99
4.00
3.93

0.81
0.81
0.80
0.79
0.81
0.79
0.75
0.82
0.79
0.86
0.83
0.82
0.79
0.81
0.83
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.55 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านระดับความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาใน
หลักสูตร ด้านระดับความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 3.61-4.30)
ตารางที่ 4.56 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านการ
เป็นประโยชน์ต่อการทางานและพัฒนาความรู้ของนักศึกษา
นักศึกษา

(n=217)

ชุดวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาแกน
50103 สถิติและการวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

X

S.D.

ความหมาย

4.19
4.15
4.00
4.00
4.23
4.17

0.74
0.76
0.80
0.77
0.76
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.32
4.51

0.74
0.64

มาก
มากที่สุด

3.98
4.10
4.52
4.45
4.46
4.41
4.36
4.36
4.46
4.32
4.46
4.46

0.91
0.80
0.67
0.69
0.68
0.67
0.72
0.77
0.69
0.73
0.68
0.70

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 4.56

(ต่อ)
นักศึกษา

(n=217)

ชุดวิชาในหลักสูตร
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน

ค่าเฉลี่ยรวม

4.54
4.40
4.45

S.D.
0.63
0.71
0.67

4.32

0.73

X

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.56 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านการเป็นประโยชน์ต่อการทางานและพัฒ นาความรู้ของนักศึกษา
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32)
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า นั ก ศึ ก ษามี ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ เนื้ อ หาสาระของชุ ด วิช าใน
หลักสูตร ด้านการเป็นประโยชน์ต่อการทางานและพัฒนาความรู้ของบัณฑิต อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุดทุกข้อ ( X = 3.98-4.54)
2) ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตารางที่ 4.57 จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
ความพร้อมของอาจารย์
ประจาหลักสูตรคณาจารย์

ประเด็นการประเมิน
จานวนของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

แหล่งข้อมูล
มคอ.2 สานัก
วิชาการ

ผลการดาเนินการ
จานวน 5 คน

จากตารางที่ 4.57 พบว่า จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมี
จานวน 5 คน
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ตารางที่ 4.58 จานวนและร้อยละของอาจาร์ยประจาหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
รายการ
วุฒิการศึกษา (n = 4)
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

จานวน

ร้อยละ

2
2

50.0
50.0

จากตารางที่ 4.58 พบว่า มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 เท่าๆ กัน
ตารางที่ 4.59 ความคิ ด เห็ น ของอาจาร์ ย ประจ าหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

รายการ
1. การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน (ถ้ามี)
3. การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ / วิชาชีพอย่างน้อย
ปีละหนึง่ ครั้ง

ค่าเฉลี่ยรวม

ความคิดเห็น
(n=4)
S.D.
X
4.00
2.00

ความหมาย
มาก

3.00

1.83

ปานกลาง

3.25

1.50

ปานกลาง

3.42

1.60

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.59 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจาร์ยประจาหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) โดยมาจากความ
คิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.60)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจาร์ยประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร อยู่ในระดับ ปานกลางถึงมาก ( X = 3.00-4.00) โดยมาจากความคิดเห็นที่
หลากหลาย (S.D. = 1.50-2.00)
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3) เอกสารการสอน
ตารางที่ 4.60 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับเอกสารการสอน

รายการ
1. เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน อ่านเข้าใจได้งา่ ย
2. การจัดลาดับเนื้อหาเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4. แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
5. วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
6. ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรมท้ายเรื่องก่อนตรวจ
คาตอบกับแนวตอบ
7. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
8. ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
9. สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัยสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
10. สื่อประกอบการเรียนการสอนทาให้เข้าใจเนื้อหาสาระของ
ชุดวิชาได้ง่ายขึ้น

ค่าเฉลี่ยรวม

ความคิดเห็น
(n=256)
S.D.
X
3.88
0.88
3.94
0.79
4.08
0.77
4.15
0.80
3.98
0.80
4.13
0.80

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.25
3.99
3.93
3.92

0.71
0.81
0.83
0.82

มาก
มาก
มาก
มาก

4.03

0.80

มาก

จากตารางที่ 4.60 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
หรือความเหมาะสมของเอกสารการสอน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมของ
เอกสารการสอน อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 3.88-4.25)
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2.2.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ
1) การบริหารหลักสูตร
ตารางที่ 4.61 ความคิ ด เห็น ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร และนั กศึก ษาเกี่ยวกับ การบริ ห าร
หลักสูตร

รายการ
1. มีการจัดโครงสร้างและการบริหารหลักสูตร
อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
2. มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
ทีช่ ัดเจน
3. มีแผนการบริหารหลักสูตรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
4. มีการดาเนินการตามแผนงานอย่างชัดเจน
5. มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
6. ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
7. ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
8. ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรมการศึกษา
ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้เรียน
9. มีกระบวนการที่เอื้อให้บณ
ั ฑิตสามารถสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

ค่าเฉลี่ยรวม

อาจารย์ประจา
หลักสูตร(n=4)
S.D.
X

ความ
หมาย

4.50

1.00

มากที่สุด

4.25

1.50

3.25

นักศึกษา
(n=250)
S.D.
X

ความ
หมาย

-

-

-

มาก

-

-

-

1.50

ปานกลาง

-

-

-

3.00
3.75
3.25
-

1.16
1.89
1.71
-

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
-

4.12
4.19

0.69
0.65

มาก
มาก

-

-

-

4.17

0.85

มาก

3.67

1.46

มาก

4.16

0.73

มาก

จากตารางที่ 4.61 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67 ,4.16) โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมาจาก
ความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.46)
เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร มี ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริห าร
หลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับมีการจัดโครงสร้างและการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
( X =4.50) ส่วนในข้ออื่ น ๆ มีความคิดเห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลางถึง มาก ( X = 3.00-4.25) และมาจาก
ความคิดห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.00-1.89) ส่วนนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 4.12-4.19)
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2) การจัดการเรียนการสอน
ตารางที่ 4.62 ความคิดเห็นของอาจาร์ยประจาหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
รายการ

1. มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาในการผลิตสื่อการ
สอนที่ชัดเจน
2. คณะกรรมการผลิตและบริหารชุด วิชามีบทบาทสาคัญใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. มีสื่อที่หลากหลายโดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการ
นาเสนอเนื้อหาและผู้เรียน
4. การนาเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน
5. มีการนาสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอน
6. มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่เหมาะสม
7. มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การวิจัย / การอ้างอิง /
ประสบการณ์ในแผนการสอน
8. มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ค่าเฉลี่ยรวม

ความคิดเห็น (n=4)
S.D.
X
4.25
0.50

ความหมาย
มาก

3.50

1.29

มาก

3.50

1.00

มาก

3.25
3.50

1.26
1.29

ปานกลาง

3.25
3.25

1.50
1.50

ปานกลาง
ปานกลาง

3.50

1.29

3.50

1.20

มาก
มาก

มาก

จากตารางที่ 4.62 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจาร์ยประจาหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) โดยมาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย
(S.D. = 1.20)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน อยู่ในระดับ ปานกลางถึงมาก ( X = 3.25-4.25) โดยส่วนใหญ่มาจากความคิดเห็ นที่
หลากหลาย (S.D. = 1.00-1.50)
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ตารางที่ 4.63 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริม และการฝึกปฏิบัติ ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2555
ตัวบ่งชี้
การจัดการ
เรียน
การสอน

ประเด็นการประเมิน
แหล่งข้อมูล
1. ความพึงพอใจของ
สานักบริการการศึกษา
นักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริม
2. ความพึงพอใจของ
สานักบริการการศึกษา
นักศึกษาที่มีต่อการฝึกปฏิบัติ

ผลการดาเนินการ
ไม่มีการสอนเสริม
ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

จากตารางที่ 4.63 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การสอนเสริ ม ของหลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 พบว่า ไม่มกี ารสอนเสริม และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกปฏิบัติ พบว่า ไม่มกี ารฝึกปฏิบัติ
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ตารางที่ 4.64 จานวนและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับการดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
การวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

กิจกรรม

1. การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / แบบฝึกปฏิบัติ
2. การแนะแนวหรือการให้คาปรึกษาทางการเรียนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น
3. การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ /
ผ่าน Internet)
4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ
5. การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
6. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
7. กิจกรรมประจาชุดวิชา
ค่าเฉลี่ยรวม

ไม่ปฏิบัติ

จานวน
(N)

4
4

ปฏิบัติ

จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4
100
4
100

ความ
หมาย

มากที่สุด
มากที่สุด

นาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอน
มีการนาผล
ไม่มีการนาผล
วิเคราะห์
วิเคราะห์ไปใช้
ไปใช้ในการ
จานวน
ความ
ในการปรับปรุง
ปรับปรุงการเรียน หมาย
(N)
การเรียนการสอน
การสอน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4
4
100 มากที่สุด
4
4
100 มากทีส่ ุด

4

1

25.0

3

75.0

มาก

3

1

25.0

3

75.0

มาก

4
4
4
4

-

-

4
4
4
4

100
100
100
100

4
4
4
4

-

-

4
4
4
4

100
100
100
100

4

1

25.0

4

96.4

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4

1

25.0

4

96.4

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 4.64 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4 และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุดทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 75.0-100 และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 75.0-100
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3) การวัดและประเมินผลการศึกษา
ตารางที่ 4.65 ความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

รายการ
1. มีระบบและกลไกที่กากับดูแลการวัด
และประเมินผล
2. การมีส่วนร่วมในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 หรือ
มคอ. 4 (ถ้ามี)
3. มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่
หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม มี
การจัดสอบตามความพร้อม (Walk - in
Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจาชุดวิชา เป็นต้น
4. มีการประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหา
5. การแจ้งกาหนดการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
6. การแจ้งผลการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา

ค่าเฉลี่ยรวม

อาจารย์ประจา
หลักสูตร (n=4) ความหมาย
S.D.
X
4.25 0.96
มาก

นักศึกษา
(n=257) ความหมาย
S.D.
X
-

4.50

0.58

มากที่สุด

-

-

-

-

-

-

4.25

0.67

มาก

-

-

-

4.19

0.62

มาก

-

-

-

4.25

0.75

มาก

-

-

-

4.22

0.79

มาก

4.38

0.77

มาก

4.23 0.71

มาก

จากตารางที่ 4.65 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38 ,4.23)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
วัดและประเมินผลการศึกษา อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.19-4.50)
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4) บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตารางที่ 4.66 ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย

รายการ
1. การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ / เทคโนโลยี เช่น
เคาน์เตอร์ธนาคาร ไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2. การจัดส่งเอกสาร
3. การให้บริการตอบคาถามนักศึกษา
4. การให้บริการของศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร
5. การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา
6. การติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ Call Center
7. การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ค่าเฉลี่ยรวม

ความคิดเห็น
(n=246)
S.D.
X
4.49
0.59

ความหมาย
มาก

3.39
3.68
3.78
3.67
3.62
3.92

1.11
0.89
0.88
0.81
0.94
0.80

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.79

0.86

มาก

จากตารางที่ 4.66 เมื่อพิ จารณาในภาพรวม พบว่า นั กศึกษามี ความคิด เห็ นเกี่ยวกับ การ
บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก ( X = 3.79)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 3.62-4.49) ยกเว้นการจัดส่งเอกสารที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง ( X = 3.39)
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2.2.4 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ด้านผลผลิต นาเสนอ 2 ส่วนคือ
1) คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ยังไม่มีบัณฑิตใหม่ที่จบตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 จึงไม่มีผลการประเมินในส่วนนี้
2) คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
ตารางที่ 4.67 คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
ตัวบ่งชี้
คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประเด็นการประเมิน
แหล่งข้อมูล
ผลการดาเนินการ
1. ความพึงพอใจของ ฝ่ายประสบการณ์
ยังไม่มีนักศึกษา
นักศึกษาปีสดุ ท้ายที่มี วิชาชีพ (สานักวิชาการ) ปีสุดท้าย
ต่อคุณภาพหลักสูตร
2. ความพึงพอใจของ ฝ่ายประสบการณ์
ยังไม่มีบัณฑิตใหม่
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
วิชาชีพ (สานัก
คุณภาพหลักสูตร
วิชาการ)
3. การนาความรู้ไป
สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่มีบัณฑิตใหม่
ประยุกต์ใช้ในหน้าที่
การงาน
4. ร้อยละของ
มคอ.7 ข้อ 3 / สานัก ยังไม่มีบัณฑิตใหม่
นักศึกษาที่สาเร็จ
คอมพิวเตอร์
การศึกษาในหลักสูตร
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ มคอ.7 หมวด 4
รายละเอียดดังตารางที่
เรียน (จานวนและร้อย ข้อ 1 / สานัก
4.68
ละของนักศึกษาทีส่ อบ คอมพิวเตอร์
ผ่านตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตรใน
แต่ละปี)
จากตารางที่ 4.67 การรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ประเด็น ที่ 1 ความพึงพอใจของนั กศึกษาปีสุดท้ายที่มี ต่อคุณภาพหลักสูตร
พบว่า ยังไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย ประเด็นที่ 2 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า ยังไม่
มีบัณฑิตใหม่ ประเด็นที่ 3 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน พบว่า ยังไม่มีบัณฑิตใหม่ ประเด็นที่ 4
ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร พบว่า ยังไม่มีบัณฑิตใหม่ ประเด็นที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี) พบว่า รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.68
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ตารางที่ 4.68 จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ส อบผ่ า นตามแผนการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2555
รหัสวิชา-ชื่อชุดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
หมวดวิชาแกน
50103 สถิติและการวิจัยสาหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
หมวดวิชาเฉพาะ
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์
งานสาธารณสุข
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทางานชุมชนด้านสาธารณสุข

การกระจายระดับ
คะแนน
ลงเรียน
จานวน ร้อยละ จานวนร้อยละ H S
U
สอบผ่าน

ไม่เข้าสอบ

850
458

541 63.4 137 16.1 1 540
246 53.7 51 11.1 - 246

172
161

1,231
751
24
63

590
378
10
40

590
378
10
40

372
220
11
8

1,443

504 35.0 273 19.0 1 503

666

117
1,254
261
122
987
-

-

47.9 269 21.9
50.3 153 20.4
41.7 3 12.5
63.5 15 23.8

-

-

-

-

-

-

- 11 9.4 20 17.1 - 11
- 313 24.7 233 18.6 2 311
98 37.5 64 24.5 1 97
-

-

-

-

77 63.1 18 14.8
327 33.1 150 15.2
-

86
708
99

-

-

-

-

77
327
-

27
510
-
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ตารางที่ 4.68 (ต่อ)
การกระจายระดับ
คะแนน
รหัสวิชา-ชื่อชุดวิชา
ลงเรียน
จานวน ร้อยละ จานวนร้อยละ H S
U
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ 238 147 61.8 39 16.4 - 147 52
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
53408 การวางแผนงานสาธารณสุขใน
103
50 48.5 19 18.4 - 50 34
ชุมชน
ผลรวม
7,902 3,332 42.2 1,444 18.3 (ที่มา : มคอ.7 หมวด 4 ข้อ 1 สานักคอมพิวเตอร์ 2556)
สอบผ่าน

ไม่เข้าสอบ

จากตารางที่ 4.68 การรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูล ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรโดย
ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น จานวน 7,902 คน สอบผ่าน จานวน 3,332 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2
เมื่ อ พิ จ ารณาจ าแนกตามโครงสร้ างหลั ก สู ต ร พบว่ า หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป มี นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ วิชา 10151 ไทยศึกษา จานวน 1,231 คน สอบผ่าน จานวน 590 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.9 หมวดวิชาแกน มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 50103 สถิติ
และการวิจัยสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 1,443 คน สอบผ่าน จานวน 504 คน คิดเป็นร้อยละ
35.0 หมวดวิชาเฉพาะ มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ ชุดวิชา 52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
จานวน 1,254 คน สอบผ่าน จานวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7
2.2.5 ตอนที่ 5 ความคิดเห็นคาถามปลายเปิดของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จากการรวบรวมข้อมูลคาถามปลายเปิดของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบว่า
ตอนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด (n = 3)
ตอนที่ 2.3 เนื้อหาสาระของหลักสูตร
1. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารควรมีแบบฝึกหัดให้ทา (n = 1)
2. เนื้อหาแต่ละวิชาแยกจากกันออกยาก เพราะบางชุดวิชาเนื้อหาอ่านแล้วไม่ค่อยแตกต่างกัน (n = 1)
3. อยากให้มีกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดที่เป็นคะแนนเก็บไว้ช่วยทุกชุดวิชา (n = 1)
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
1. จัดส่งหนังสือ/เอกสารต่างๆล่าช้า (n = 6)
2. แจ้งกาหนดการลงทะเบียนหลังการสอบช้า ไม่ทันตามเวลาที่กาหนด ทาให้ลงทะเบียน
สอบไม่ทัน (n = 3)
3. การส่งเอกสารประจาชุดวิชา ไม่ครบถ้วน (n = 2)
4. เข้าไปดูผลสอบยากมาก ต้องมีการตอบแบบสอบถามก่อน พอตอบเสร็จระบบก็เปิดดูไม่ได้ (n = 1)
5. ข้อสอบและแบบประเมินก่อนเรียน / หลังเรียนดูสับสน เนื้อหาไม่ตรงกัน (n = 1)
6. บางเนื้อหาอ่านแล้วไม่เข้าใจ ควรมีคาชี้แจงมากกว่าเดิม (n = 1)
7. บางครั้งแนวข้อสอบมีเนื้อหาไม่ตรงตามข้อสอบ (n = 1)
8. อยากให้เอกสารการสอนและสื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายกว่าเดิม (n = 1)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการและการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1. การจัดส่งเอกสารล่าช้ามาก (n = 39)
2. การติดต่อสื่อสารกับศูยน์สารสนเทศ โทรติดต่อยาก (n = 11)
3. การให้บริการตอบคาถามนักศึกษาโทรติดต่อยาก (n = 8)
4. การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชาติดต่อยาก (n = 1)
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3. ผลการปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้วิจัย ใช้ข้อมูล จากการประเมินการทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรนามา
ปรับปรุงเพื่อให้แบบประเมินหลักสูตรดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การปรับปรุงกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร
ตารางที่ 4.69 เปรียบเทียบโครงสร้างกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรก่อน-หลังการทดลองใช้
ชนิดตัวบ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2. ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. เอกสารการสอน
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
4. การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. ผลผลิต
1. คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
รวม
10

จานวนตัวบ่งชี้
ก่อน หลัง
5
5
6
10
9
24
6
7
29

5
5
6
10
9
24
6
7
28

5
106

5
105

จากตารางที่ 4.69 พบว่า โครงสร้างกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรก่อน-หลังการ
ทดลองใช้มีสิ่งที่มุ่งประเมินจานวน 10 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ ก่อนการทดลองใช้ จานวน 106 ตัวบ่งชี้
และหลังการทดลองใช้ จานวน 105 ตัวบ่งชี้
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3.2 การปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี
3.2.1 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรก่อน-หลังการทดลองใช้
ตารางที่ 4.70 เปรียบเทียบโครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรก่อน-หลัง
การทดลองใช้
ชนิดตัวบ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2. ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
รวม
6

จานวนตัวบ่งชี้
ก่อน
หลัง
4
3
3
6
22
2
40

4
3
5
6
22
2
42

จากตารางที่ 4.70 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรก่อน-หลัง
การทดลองใช้มีสิ่งที่มุ่งประเมินจานวน 6 ด้าน / เรื่องมีตัวบ่งชี้ก่อนการทดลองใช้ จานวน 40 ตัวบ่งชี้
และหลังการทดลองใช้จานวน 42 ตัวบ่งชี้
3.2.2 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับนักศึกษาก่อน-หลังการทดลองใช้
ตารางที่ 4.71 เปรียบเทียบโครงสร้างแบบสอบถามสาหรับนักศึกษาก่อน-หลังการทดลองใช้
ชนิดตัวบ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2. เอกสารการสอน

จานวนตัวบ่งชี้
ก่อน
หลัง
3
4
10

3
3
10
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ตารางที่ 4.71 (ต่อ)
ชนิดตัวบ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
3. การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รวม
6

จานวนตัวบ่งชี้
ก่อน
หลัง
3
3
4
4
7
7
31
30

จากตารางที่ 4.71 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับนักศึกษาก่อน-หลังการทดลองใช้มี
สิ่งที่มุ่งประเมินจานวน 6 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ก่อนการทดลองใช้จานวน 31 ตัวบ่งชี้ และหลังการ
ทดลองใช้จานวน 30 ตัวบ่งชี้
3.2.3 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับบัณฑิตก่อน-หลังการทดลองใช้
ตารางที่ 4.72 เปรียบเทียบโครงสร้างแบบสอบถามสาหรับบัณฑิตก่อน-หลังการทดลองใช้
ชนิดตัวบ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. ปัจจัยนาเข้า 1. หลักสูตร
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
2. เอกสารการสอน
2. กระบวนการ 1. การบริหารหลักสูตร
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
3. การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. ผลผลิต
คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวม
7

จานวนตัวบ่งชี้
ก่อน
หลัง
3
4
10
3
4
7
27

3
4
10
3
4
7
28

58

59

จากตารางที่ 4.72 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับบัณฑิตก่อน-หลังการทดลองใช้มีสิ่ง
ที่มุ่งประเมิน จานวน 7 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ก่อนการทดลองใช้จานวน 58 ตัวบ่งชี้ และหลังการ
ทดลองใช้จานวน 59 ตัวบ่งชี้
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3.2.4 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตก่อน-หลังการ
ทดลองใช้
ตารางที่ 4.73 เปรียบเทียบโครงสร้างแบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตก่อนหลังการทดลองใช้
ชนิดตัวบ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. ปัจจัยนาเข้า หลักสูตร
-วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. ผลผลิต
คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวม
2

จานวนตัวบ่งชี้
ก่อน
หลัง
1
28

1
28

29

29

จากตารางที่ 4.73 พบว่า โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตก่อนหลังการทดลองใช้มีสิ่งที่มุ่งประเมินจานวน 2 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ก่อน-หลังการทดลองใช้ จานวน
29 ตัวบ่งชี้ เท่าๆ กัน
3.2.5 โครงสร้างแบบบันทึกข้อมูลก่อน-หลังการทดลองใช้
ตารางที่ 4.74 เปรียบเทียบโครงสร้างแบบบันทึกข้อมูลก่อน-หลังการทดลองใช้
ชนิดตัวบ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. ปัจจัยนาเข้า ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. กระบวนการ การจัดการเรียนการสอน
3. ผลผลิต
คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ
รวม
3

จานวนตัวบ่งชี้
ก่อน
หลัง
3
1
2
2
5
5
10
8

จากตารางที่ 4.74 พบว่า โครงสร้างแบบบั น ทึ กข้ อ มู ล ก่ อ น-หลั งการทดลองใช้ มี สิ่ งที่ มุ่ ง
ประเมินจานวน 3 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ก่อนการทดลองใช้จานวน 10 ตัวบ่งชี้ และหลังการทดลอง
ใช้จานวน 8 ตัวบ่งชี้
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3.2.6 สรุปกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลังการทดลองใช้
ตารางที่ 4.75 สรุปกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลังการทดลองใช้
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้
1. ปัจจัย
นาเข้า

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. หลักสูตร
1.1
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

ตัวบ่งชี้

1.1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
ชัดเจน
1.1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
1.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษา / บัณฑิต
1.1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
1.1.5 สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ
(ถ้ามี)

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร


บัณฑิต













ผู้บังคับ
บัญชา /
ผู้ใช้
บัญฑิต








แบบ
บันทึก
ข้อมูล

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

1.2 โครงสร้าง 1.2.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรและ
1.2.2 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์
เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา
1.2.3 ความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร
1.2.4 ระดับความยากของชุดวิชา
1.2.5 ความเป็นประโยชน์ของเนื้อหาต่อการทางาน
2. ความพร้อม 2.1 จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร /
ของอาจารย์
วิชาชีพ (ถ้ามี)
ประจาหลักสูตร 2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต



















ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ





ตัวชี้วัด 2.2 (สกอ.)



ตัวชี้วัด 2.3 (สกอ.)
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ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

3. เอกสารการ
สอน

ตัวบ่งชี้

2.4 การมีส่วนร่วมในประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2.5 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน (ถ้ามี)
2.6 การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ /
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน
อ่านเข้าใจได้งา่ ย
3.2 การจัดลาดับเนื้อหาเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
3.3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิดวิเคราะห์
และการแก้ปัญหา

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ




KPI หลักสูตรข้อ 8



KPI หลักสูตรข้อ 9
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ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

3.4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลังเรียน
ช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
3.5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
3.6 การทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบกับแนวตอบ
3.7 ความสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
3.8 การได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
3.9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน























3.10 สื่อประกอบการเรียนการสอนทาให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น





ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้
2.
กระบวน
การ

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. การบริหาร
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

1.1 มีการจัดโครงสร้างและการบริหาร
หลักสูตรอย่างเป็นระบบทีช่ ัดเจน
1.2 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
ที่ชัดเจน (มคอ.2-7)
1.3 มีแผนการบริหารหลักสูตรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
1.4 มีการดาเนินการตามแผนงานอย่าง
ชัดเจน
1.5 มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตร
1.6 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
1.7 ความพึงพอใจของนักศึกษา / บัณฑิตต่อ
การบริหารหลักสูตร

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร







บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ

155
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

2. การจัดการ
เรียนการสอน

ตัวบ่งชี้

1.7.1 ความพึงพอใจต่อการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1.7.2 ความพึงพอใจต่อการจัด
โปรแกรมการศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของผู้เรียน
1.7.3 มีกระบวนการที่เอื้อให้บัณฑิต
สามารถสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
2.1 มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาใน
การผลิตสื่อการสอนที่ชัดเจน
2.2 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชามีบทบาท
สาคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2.3 มีสื่อที่หลากหลายโดยสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับการนาเสนอเนื้อหาและผู้เรียน

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร





บัณฑิต













ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

2.4 การนาเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน
2.5 มีการนาเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
2.6 มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่
เหมาะสม
2.7 มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การวิจัย
/ การอ้างอิง / ประสบการณ์ในแผนการสอน
2.8 มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
2.9 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การสอนเสริม (ถ้ามี)
2.10 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี)

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ








สานักบริการ



สานักบริการ
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ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

2.11 มีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญในกิจกรรมการเรียนการสอน
ดังต่อไปนี้
2.11.1 การผลิต / ปรับปรุงเอกสาร
การสอน / แบบฝึกปฏิบัติ
2.11.2 การแนะแนวหรือการให้
คาปรึกษาทางการเรียนการสอนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น
2.11.3 การสอนเสริมแบบต่างๆ
(แบบปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ / ผ่าน
Internet)
2.11.4 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุด
วิชาต่างๆ

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด 2.6 (สกอ.)








158
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

2.11.5 การอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
2.11.6 การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
2.11.7 กิจกรรมประจาชุดวิชา
2.12 มีการนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
2.12.1 การผลิต / ปรับปรุงเอกสาร
การสอน / แบบฝึกปฏิบัติ
2.12.2 การแนะแนวหรือการให้
คาปรึกษาทางการเรียนการสอนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น
2.12.3 การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบ
ปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet)

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ




ตัวชี้วัด 2.6 (สกอ.)





159
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

3. การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา

ตัวบ่งชี้

2.12.4 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุด
วิชาต่างๆ
2.12.5 การอบรมเข้มชุดวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพ
2.12.6 การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
2.13.7 กิจกรรมประจาชุดวิชา
3.1 มีระบบและกลไกที่กากับดูแลการวัดและ
ประเมินผล
3.2 การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กาหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี)

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร







บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ

160
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

3.3 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่
หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม มีการ
จัดสอบตามความพร้อม (Walk- in Exam) มี
การประเมินจากกิจกรรมประจาชุดวิชา
เป็นต้น
3.4 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา
3.5 การแจ้งกาหนดการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
3.6 การแจ้งผลการสอบตรงตามกาหนดเวลา

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

















ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ

161
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

4. การบริการ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้

4.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ
4.1.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ /
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร ไปรษณีย์
Internet เป็นต้น
4.1.2 การจัดส่งเอกสาร
4.1.3 การให้บริการตอบคาถามนักศึกษา
4.1.4 การให้บริการของศูนย์บริการ
ร่วมแบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ)
4.1.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา
4.1.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์
สารสนเทศ Call Center
4.1.7 การให้บริการของศูนย์วิทย
พัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต























ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

หมายเหตุ

162
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

3. ผลผลิต 1. คุณภาพของ
บัณฑิตตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึ
ประสงค์
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

ตัวบ่งชี้

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1.1.2 มีความขยันหมั่นเพียร
1.1.3 มีความพอเพียงและมีวินัย
1.1.4 มีเจตคติที่เหมาะสม
1.1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี
1.1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 ด้านความรอบรู้และประสบการณ์
1.2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
1.2.2 มีความรู้รอบในศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
1.2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้
สู่การใช้ประโยชน์

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต























หมายเหตุ

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

163
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. (ต่อ)

ตัวบ่งชี้

1.3 ด้านความคิดและแก้ปัญหา
1.3.1มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
1.3.2 มีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา
1.3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
1.3.4มีความสามารถในการนาความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี
1.4 ด้านความรับผิดชอบ
1.4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.4.2 มีความรับผิดชอบต่อองค์กร
1.4.3 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมทุกระดับ
1.4.4 มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

























หมายเหตุ

164
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

1. (ต่อ)

ตัวบ่งชี้

1.5 ด้านมนุษยสัมพันธ์
1.5.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
1.5.2 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
เป็นอย่างดี
1.5.3 เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
1.6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
1.6.1 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่ดี
1.6.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
1.6.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
1.6.4 มีความสามารถในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.6.5 มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์
และนาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต

























หมายเหตุ

165
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

2. คุณภาพของ
บัณฑิตด้านอื่นๆ

ตัวบ่งชี้

1.7 ด้านทักษะการศึกษาทางไกลและสามารถ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
1.7.1 มีความสามารถในการศึกษาด้วย
ตนเอง
1.7.2 เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง
1.7.3 มีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร
2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร
2.2 ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
2.3 การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน
2.4 ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตร

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต











หมายเหตุ



KPI หลักสูตรข้อ 11



KPI หลักสูตร ข้อ 11




ตัวบ่งชี้ 2.1 (สมศ.1)
มคอ.7 ข้อ 3

166
ตารางที่ 4.75 (ต่อ)
แบบประเมินสาหรับ
ชนิดตัว
บ่งชี้

สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้

2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (จานวนและร้อย
ละของนักศึกษาทีส่ อบผ่านตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตรในแต่ละปี)

อาจารย์
ประจา นักศึกษา
หลักสูตร

บัณฑิต

ผู้บังคับ
แบบบันทึก
หมายเหตุ
บัญชา /
ข้อมูล
ผู้ใช้
บัญฑิต
มคอ.7 หมวด 4 ข้อ 1


จากตารางที่ 4.75 สรุปกรอบในการพัฒ นาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลังการทดลองใช้มีชนิดตัวบ่งชี้ 3 ชนิดตัวบ่งชี้ มีสิ่งที่มุ่งประเมิน
10 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้จานวน 105 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแต่ละตัวบ่งชี้ใช้ในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรที่แตกต่างกัน โดยมีแบบประเมินหลักสูตรจานวน 5 ฉบับ คือ
1) แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร 2) แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา 3) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต 4) แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้
บัณฑิต 5) แบบบันทึกข้อมูล

167

3.3 รายละเอียดแบบประเมินหลักสูตรผู้วิจัยได้ปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตร โดยแต่ละ
ฉบับมีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร /การจัดการเรียนการสอน
โดยที่ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติมคา / ข้อความ
สาหรับตอนที่ 2 เป็นข้อคาถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบปลายเปิด และ
ตอนที่ 3 เป็นข้อคาถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบปลายเปิด และเป็นข้อ
คาถามที่วัดการปฏิบัติ-ไม่ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมและแบบปลายเปิด
3.3.2 แบบสอบถามสาหรับนักศึกษามี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา /
การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยที่ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติมคา / ข้อความ
สาหรับตอนที่ 2-3 เป็นข้อคาถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบปลายเปิด
3.3.3 แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต มี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / เอกสารการสอน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา /
การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 ความคิดเห็ น เกี่ยวกับ คุณภาพบัณฑิตตามคุณ ลั กษณะของบัณ ฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยที่ตอนที่ 1 เป็ นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติมคา / ข้อความ
สาหรับตอนที่ 2-4 เป็นข้อคาถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบปลายเปิด
3.3.4 แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา/ผู้ใช้บัณฑิต มี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็ น เกี่ยวกับ คุณ ภาพบัณ ฑิ ตตามคุณ ลั กษณะของบัณ ฑิตที่ พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
โดยที่ต อนที่ 1 และ 4 เป็ น ข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และเติมค า /ข้อความ
สาหรับตอนที่ 2-3 เป็นข้อคาถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบปลายเปิด
3.3.5 แบบบันทึกข้อมูล มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 การประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามคุ ณ ลั ก ษณ ะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยที่ตอนที่ 1 -3 เป็นแบบบันทึกข้อมูลแบบปลายเปิด
แบบประเมินหลักสูตร แต่ละฉบับดังเอกสารภาคผนวก
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒ นาแบบประเมิ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช 2) ทดลองใช้ แ บบประเมิ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญ าตรี
มหาวิทยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช และ 3) ประเมินผลการทดลองใช้ แบบประเมินหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี และเสนอแนะแนวทางให้มหาวิทยาลัยในการนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีไป
ใช้ โดยผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การพั ฒ นาแบบประเมิ น หลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช
(การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระยะที่ 1)
2. การทดลองใช้ แบบประเมิ นหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช
(การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระยะที่ 2)
3. การปรั บปรุ งแบบประเมิ นหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิ ราช
(การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระยะที่ 3)

1. สรุปผลการวิจัย
1.1 การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน สรุปผลการวิจัยดังนี้
1.1.1 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหลักสูตร ศึกษา วิเคราะห์ / ชนิดตัวบ่งชี้ /
สิ่งที่มุ่งประเมิน /ตัวบ่ งชี้ / และเกณฑ์การประเมินหลั กสู ตร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กาหนดกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย ชนิดตัวบ่งชี้ 3 ชนิดตัวบ่งชี้ มีสิ่งที่มุ่ง
ประเมิน 10 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ 85 ตัวบ่งชี้ สร้างแบบประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมกรอบในการ
พัฒนาแบบประเมินหลั กสูตร ซึ่งประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 2) แบบสอบถาม
สาหรับอาจารย์ 3) แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา 4) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต 5) แบบสอบถาม
สาหรับผู้บังคับบัญชา 6) แบบบันทึกข้อมูล
น าแบบประเมิ น ที่ ส ร้ างขึ้ น ไปตรวจสอบความเที่ ย งตรง พิ จารณาความเหมาะสม ความ
สอดคล้ อ ง และความครอบคลุ ม ของข้ อ ค าถามกั บ สิ่ ง ที่ มุ่ งประเมิ น รวมทั้ ง ภาษาที่ ใช้ พ ร้ อ มกั บ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน (3 กลุ่มสาขาวิชาๆ ละ 1 คน และอาจารย์ทางด้านการ
วัดและประเมินผล 2 คน) แล้วนามาคานวณ IOC (Index of item - Objective Congruence) ได้
ค่า IOC -1 ถึง 1 แล้วเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC ≥ 0.5 มาปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรทั้ง 6 ฉบับ
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1.1.2 การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) นากรอบในการพัฒ นาแบบประเมิน
หลักสูตร และแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 6 ฉบับ จากการดาเนินการระยะที่ 1.1.1
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 1 คน จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจานวน 12 คน
(จาก 12 สาขาวิชาๆ ละ 1 คน) โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) จานวน 2 ครั้ง และ
เวียนให้แก้ไขหลังจากประชุม สนทนากลุ่ม (Focus group) อีก 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
พิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความครอบคลุมของข้อคาถามกับสิ่งที่มุ่งประเมินตาม
บริบ ทการจั ดการเรี ย นการสอนของมหาวิท ยาลั ยสุ โขทัยธรรมาธิราช รวมทั้ งภาษาที่ใช้พ ร้อมกั บ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ปรับปรุงกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร ภายใต้ชนิดตัวบ่งชี้ 3 ชนิดตัวบ่งชี้ มีสิ่งที่
มุ่งประเมิน 10 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ 106 ตัวบ่งชี้ ปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมกรอบ
ในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร เหลือแบบประเมิน หลักสูตร จานวน 5 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร 2) แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา 3) แบบสอบถาม
สาหรับบัณฑิต 4) แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต 5) แบบบันทึกข้อมูล
1.2 การทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระยะที่ 2 สรุปผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1.2.1 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1) ด้านปัจจัยนาเข้า
(1) หลักสูตร
ก. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต ร นั ก ศึก ษา และบั ณ ฑิ ต มี ความคิด เห็ น
เกี่ย วกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (5 ข้อ) ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45 ,4.15 และ
4.44 ตามลาดับ) ส่วนผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55) เมื่อ
พิจารณาตัวบ่งชี้ย่อยในตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความชัดเจน พบว่า อาจารย์ ประจา
หลักสูตรและนักศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40 ,4.18) ส่วนบัณฑิตมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 5.52) ในตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านความสอดคล้องกับภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73) ใน
ตัวบ่งชี้วัตถุป ระสงค์ของหลั กสูตร ด้านการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา /บัณฑิต พบว่า
นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.14 ,4.42) ในตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์หลักสูตร ด้าน
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา และ
บัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27 ,4.14 และ 4.38 ตามลาดับ) แต่ผู้บังคับบัญชา /
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ผู้ใช้บัณฑิต มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.55) ในตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความคิดเป็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.41)
ข. โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูต ร
นักศึกษา บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้าง
หลักสูตร อยู่ ในระดับ มาก ( X = 4.42 ,4.22 และ 4.27) อาจารย์ประจาหลักสู ตร มีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับโครงสร้างและเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.99) อาจารย์ประจาหลักสูตรและบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุด
วิชาในหลักสูตรด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด ( X
= 4.98 ,4.56) นักศึกษาและบัณ ฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้าน
ระดับความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.98 ,4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษา
และบัณฑิตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านระดับความยาก
ของชุดวิชา อยู่ในระดับมากทุกชุดวิชา ยกเว้นชุดวิชา 27102 เทคโนโลยี ทางการสอน และ 27103 สื่อ
การศึกษาพัฒนสรร บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.50 เท่าๆ กัน) นักศึกษาและบัณฑิตมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้ อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านการเป็นประโยชน์ต่อการทางานและ
พัฒนาความรู้ของนักศึกษา / บัณฑิตอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37 ,4.49)
(2) ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในภาพรวม พบว่า จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มีจานวน 12
คน อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ ปริญ าเอก จานวน 3 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 57.1
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) และมาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.24)
(3) เอกสารการสอน
ในภาพรวม พบว่า นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพหรื อ ความ
เหมาะสมของเอกสารการสอน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.17 ,4.33)
2) ด้านกระบวนการ
(1) การบริหารหลักสูตร
ในภาพรวม พบว่า อาจาร์ย ประจ าหลั กสู ตร นั กศึ กษา และบั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ( X = 4.32 ,4.16 และ 4.23)
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(2) การจัดการเรียนการสอน
ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตรมีค วามคิด เห็ น เกี่ย วกับ การจัด การเรีย น
การสอนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมและการฝึก
ปฏิบั ติภ าคปลาย ปี การศึกษา 2555 พบว่า ไม่มีการสอนเสริม และ ไม่มีการฝึ กปฏิ บัติ อาจารย์
ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.9
และนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.2
เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สาคัญอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 71.4-85.7 และนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 83.3 เท่าๆ กัน และอยู่
ในระดับปานกลาง จานวน 3 ข้อ คือ การแนะแนวหรือการให้คาปรึกษาทางการเรียนการสอนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้ม
พิเศษ / ผ่านInternet) และ การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 66.7 เท่าๆ กัน
(3) การวัดและประเมินผลการศึกษา
ในภาพรวม พบว่ า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษา และบั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.25-4.54)
(4) การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม พบว่า นักศึกษา และบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.89 ,3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมากถึ งมากที่สุดทุกข้อ ( X = 3.704.62) แต่ บั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น อยู่ ในระดั บ ปานกลางเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริก ารของ
ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ( X = 3.36 S.D. = 1.21) การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา ( X = 3.38 ,S.D. =1.04)
และการติดต่อสื่อสารกับศูนย์สารสนเทศ Call center ( X = 3.46 S.D. =1.13) และมาจากความคิดเห็นที่
หลากหลาย
3) ด้านผลผลิต
(1) คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในภาพรวมพบว่า บัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ในระดับมาก ( X = 4.37) แต่ผู้บังคับบัญชา
/ ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.72)
(2) คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ ผลการวิจัยจากแบบบันทึกข้อมูล
ก. ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย ภาคปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.42)
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ข. ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ค. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน พบว่า ยังไม่มีการเก็บข้อมูล
ง. ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในภาคต้นปีการศึกษา 2553 จานวน 37 คน มีผู้สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.4
จ. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ สอบผ่านตามแผนการ
ศึกษาของหลั ก สู ต รในแต่ล ะปี ) พบว่า ภาคปลาย ปี การศึก ษา 2555 มี นั กศึ กษาที่ ส อบผ่ านตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร โดยลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น จานวน 4,674 คน สอบผ่าน จานวน 3,195 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.4
1.2.2 ผลการประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
1) ด้านปัจจัยนาเข้า
(1) หลักสูตร
ก. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษา มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (5 ข้อ) ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39 ,4.18) เมื่อพิจารณาตัว
บ่งชี้ย่อยในตัวบ่งชี้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรพบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็ น ด้านความ
ชัด เจน ด้ านความสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย ด้านการตอบสนองความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานและสั งคม อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.62-4.79) และมี ค วามคิ ด เห็ น ด้ า นความ
สอดคล้องกับเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) นักศึกษามีความคิดเห็น ด้าน
ความชัดเจน ด้านความสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา ด้านการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.16-4.20)
ข. โครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสู ตร และนักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้างหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.06 ,4.25)
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ
โครงสร้างและเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.35) อาจารย์ประจาหลักสู ตร และนักศึกษา มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านความเหมาะสมของชุดวิชาที่จัดไว้ใน
โครงสร้างหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38 ,4.37)นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
ของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านระดับความยากของชุดวิชา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.93) นักศึกษามี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร ด้านการเป็นประโยชน์ต่อการทางานและ
พัฒนาความรู้ของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.32)
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(2) ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในภาพรวม พบว่า จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
มีจานวน 5 คน อาจารย์ประจาหลักสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญาเอก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0 อาจาร์ยประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร อยู่ใน
ระดับอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) โดยมาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.60)
(3) เอกสารการสอน
ในภาพรวม พบว่า นั กศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ คุณ ภาพหรือความเหมาะสมของ
เอกสารการสอน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.03)
2) ด้านกระบวนการ
(1) การบริหารหลักสูตร
ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67 ,4.16) โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมาจากความคิดเห็น
ที่หลากหลาย (S.D. = 1.46)
(2) การจัดการเรียนการสอน
ในภาพรวม พบว่า อาจาร์ยประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.50) โดยมาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.20) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการสอนเสริมและการฝึกปฏิบัติ พบว่า ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ไม่มีการสอนเสริม
และ ไม่มีการฝึกปฏิบั ติ อาจารย์ ประจาหลั กสู ตรมีความคิดเห็ นเกี่ยวกับการดาเนินการวิเคราะห์
ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4 และนาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.4
(3) การวัดและประเมินผลการศึกษา
ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวัด
และประเมินผลการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( X = 4.38 ,4.23)
(4) การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในภาพรวม พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก ( X = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิ ดเห็น
เกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ( X = 3.62-4.49) ยกเว้นการ
จั ด ส่ ง เอกสารที่ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ปานกลาง ( X = 3.39) และมาจากความคิ ด เห็ น ที่
หลากหลาย (S.D.=1.11)
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3) ด้านผลผลิต
(1) คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ยังไม่มีบัณฑิตใหม่
(2) คุณภาพของบัณฑิตด้านอื่นๆ ผลการวิจัยจากแบบบันทึกข้อมูล
ก. ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ ายที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร พบว่ า ยั งไม่ มี
นักศึกษาปีสุดท้าย
ข. ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า ยังไม่มีบัณฑิตใหม่
ค. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน พบว่า ยังไม่มีบัณฑิตใหม่
ง. ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร พบว่า ยังไม่มีบัณฑิตใหม่
จ. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (จานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการ
ศึกษาของหลั กสู ตรในแต่ล ะปี ) พบว่า ภาคปลาย ปี การศึ กษา 2555 มีนั กศึกษาที่ส อบผ่ านตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตรโดยลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น จานวน 7,902 คน สอบผ่าน จานวน 3,332 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.2
ผลจากการทดลองใช้เครื่องมือประเมินหลักสูตรพบว่า
1. แบบสอบถามนักศึกษา ตัวบ่งชี้การประเมินระดับความยากของชุดวิช าในโครงสร้าง
หลักสูตรตอนที่ 2.3 ผลการเก็บรวบรวบข้อมูลจากแบบสอบถามของนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร พบว่า
นักศึกษาประเมินทุกชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรทั้งที่นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรบางคนเป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 หรือปีที่ 2 หรือปีที่ 3 บางชุดวิชายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาดังกล่าวแต่ประเมินความ
ยากทุกชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ทาให้ข้อมูลที่ได้รับมีคลาดเคลื่อน
2. ผลการวิจัยจากแบบบันทึกข้อมูล ทั้งสองหลักสูตร พบว่า มีหลายตัวบ่งชี้ยังไม่มีข้อมูล
และบางตัวบ่งชี้เก็บรวบรวมจาแนกแค่ระดับสาขาวิชา หรือระดับมหาวิทยาลัย เช่น ตัวบ่งชี้ ความพึงพอใจ
ของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน พบว่า ยังไม่มี
การเก็บข้อมูล เป็นต้น
1.3 การปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรระยะที่ 3 สรุปผลดังนี้
1.3.1 ปรับปรุงกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร หลังการทดลองใช้ในการประเมิน
หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรแล้ว ผู้วิจัยได้นาผลการทดลองใช้มาปรับปรุงกรอบในการพัฒนาแบบประเมิน
หลักสูตร ซึง่ ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ตามชนิดตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
ได้สิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 10 ด้าน/เรื่อง และได้ตัวบ่งชี้ จานวน 105 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) ด้านปัจจัย
นาเข้า ได้สิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 4 ด้าน/เรื่อง และตัวบ่งชี้ จานวน 26 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านกระบวนการ
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ได้สิ่งที่มุ่งประเมิน จานวน 4 ด้าน / เรื่อง และตัวบ่งชี้ จานวน 46 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านผลผลิต ได้สิ่งที่มุ่ง
ประเมิน จานวน 2 ด้าน / เรื่อง และตัวบ่งชี้ จานวน 33 ตัวบ่งชี้
1.3.2 ปรับ ปรุ งแบบประเมิน หลั กสู ตรระดับปริญ ญาตรี ตามชนิด ตัว บ่งชี้และตัว บ่งชี้ การ
ประเมินข้างต้นได้แบบประเมินหลักสูตร จานวน 5 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.97 2) แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา มีค่าสัมประสิทธ์
อัลฟ่า เท่ากับ 0.99 3) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.92 4) แบบสอบถาม
สาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.96 5) แบบบันทึกข้อมูล

2. อภิปรายผลการวิจัย
2.1 การพัฒนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ เป็นแบบประเมินที่ใช้กระบวนการวิจัย
เพื่อให้ได้คุณภาพ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ การศึกษา วิเคราะห์ / ชนิดตัวบ่งชี้ / สิ่งที่มุ่งประเมิน /ตัวบ่งชี้ /
และเกณฑ์การประเมินหลักสูตร จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างกรอบในการพัฒนาแบบ
ประเมินหลักสูต ร และแบบประเมิ นหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี จานวน 6 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 2) แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ 3) แบบสอบถามสาหรับ
นักศึกษา 4) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต 5) แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา 6) แบบบันทึก
ข้อมูล
นาแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content Validity)
พิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความครอบคลุ มของข้อคาถามกับสิ่ งที่มุ่งประเมิน
รวมทั้งภาษาที่ใช้พร้อมกับ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยผู้ทรงคุณ วุฒิ 5 ท่าน แล้วนามาคานวณ IOC
(Index of item – Objective Congruence) ได้ค่า IOC -1 ถึง 1 แล้วเลือกเฉพาะข้อคาถามที่มีค่า
IOC ≥ 0.5 มาปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตร
จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) นากรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร และ
แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน 6 ฉบับ จากการดาเนินการระยะแรกเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 1 คน จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจานวน 12 คน จาก 12 สาขาวิชาๆ ละ 1 คน
โดยการจั ดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) จานวน 2 ครั้ง และเวียนให้ แก้ไขอีก 1 ครั้ง เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) พิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้อง และความครอบคลุม
ของข้อคาถามกับสิ่งที่มุ่งประเมินตามบริบทการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อีก
ครั้งหนึ่ง รวมทั้งภาษาที่ใช้พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สอดคล้อง วรรณ์ดี แสงประทีปทอง (2545:
107-108) ที่กล่ าวว่าการตรวจสอบความตรงหรือความเที่ ยงตรงตามเนื้อหาในกรณี เครื่องมือเป็ น
แบบสอบถาม จะพิจารณาความสอดคล้องและความครอบคลุมของข้อคาถามกับนิยาม โครงสร้าง
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ขอบเขตหรือองค์ประกอบเนื้อหาของสิ่งที่วัด การพิจารณาทาได้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาตัดสิน
แล้วสรุปผลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ และคุณสมบัติของเครื่องมือที่ดีมีหลายประการ
เช่ น ความตรงหรื อ ความเที่ ย งตรง (Validity) ความเที่ ย งหรื อ ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
ความสามารถในการน าไปใช้ (Usability) เป็ น ต้ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อแต่ล ะชนิ ด ไม่
จาเป็ น ต้องตรวจสอบคุณ สมบั ติของเครื่องมือที่ดีทุกประการ โดยทั่วไปจะตรวจสอบคุณ ภาพของ
เครื่องมือทั้งฉบับโดยการตรวจสอบความตรงหรือความเที่ยงตรง (Validity) ความเที่ยงหรือความ
เชื่อมั่น (Reliability) ทั้งนี้ กาญจนา วัธนสุนทร (2545: 70) ได้กล่าวว่า การพัฒ นาตัวบ่งชี้ที่ดีอาจ
ต้องการการบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ เข้า ด้วยกัน โดยมีขั้นที่หนึ่ง พิจารณาองค์ประกอบหรือ
โครงสร้ างและตัว บ่ งชี้ขององค์ป ระกอบที่จะสามารถกากับติดตามหรือประเมิน ได้ โดยการศึกษา
วรรณคดีที่เกี่ยวข้อง เช่น จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านตัวบ่งชี้ทางสังคม และการวิจัยทาง
การศึกษา อาจทาให้ได้รูปแบบของระบบการศึกษาขึ้นมาว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆ อะไรบ้าง และตัว
บ่งชี้ที่สาคัญที่วัดได้ในแต่ละส่วนประกอบมีอะไรบ้าง ขั้นที่สอง เลือกตัวบ่งชี้ที่มีความหมายและสาคัญ
ต่อสิ่งที่ต้องการวัด อาจอิงรูปแบบที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการประเมิน
ผู้เกี่ย วข้องในระดับ ต่ างๆ และอาจต้องกาหนดเกณฑ์ในการที่จะเลื อกตัวบ่ งชี้ที่ไม่ สาคัญ ออกจาก
รายการ ในขั้นนี้ควรจะให้ผู้เกี่ยวข้องซึ่งต้องการใช้ผลการประเมินในองค์ประกอบต่างๆ ของระบบมา
ช่วยพิจารณา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
จาก 12 สาขาวิชา และสอดคล้องกับไชลด์ (Childs, 2000) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการประเมิน
โปรแกรมการศึกษาทางไกลโดยได้พัฒนาเครื่องมือซึ่งเป็นแบบประเมินโปรแกรมการศึกษาทางไกลที่
เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาโดยอาศัยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และมีการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
หลั งจากจั ดประชุมสนทนากลุ่ ม (Focus group) ผู้ วิจัย ปรับ ปรุงกรอบในการพัฒ นาแบบ
ประเมินหลักสูตร ภายใต้ชนิดตัวบ่งชี้ 3 ชนิดตัวบ่งชี้ มีสิ่งที่มุ่งประเมิน 10 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ 106
ตัวบ่งชี้ ปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตรให้ครอบคลุมกรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร เหลือ
แบบประเมิ น หลั ก สู ตร จ านวน 5 ฉบั บ ซึ่ งประกอบด้ว ย 1) แบบสอบถามส าหรับอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร 2) แบบสอบถามสาหรับนักศึกษา 3) แบบสอบถามสาหรับบัณฑิต 4) แบบสอบถามสาหรับ
ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต และ 5) แบบบันทึกข้อมูล โดยตัดแบบสัมภาษณ์สาหรับผู้ ทรงคุณวุฒิ
ออก เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) ให้ตัดออก โดยให้เหตุผลว่า
เนื่ องจากการสอบถามหรือสั มภาษณ์ ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในการจัดทาหลักสู ตรสาขาวิช าส่ วนใหญ่ มีการ
สัมภาษณ์ตอนที่มีการร่างหลักสูตรฉบับพัฒนาหรือปรับปรุงแล้ว ในแนวปฏิบัติของสาขาวิชา ไม่เคยมี
การไปสอบถามหรือสัมภาษณ์เพื่อประเมินหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
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ทุก 5 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะเป็นคนละท่านกันกับตอนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรฉบับเดิม ซึ่งทา
ให้ผลการสัมภาษณ์อาจไม่ได้ตรงตามประเด็นที่ต้องการ
เมื่อปรับปรุงแบบประเมินหลักสูตร ทั้ง 5 ฉบับแล้ว ผู้วิจัยนาแบบประเมินหลักสูตรไป
ทดลองใช้จริงกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จานวน 2 หลักสูตร
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และทาการ
เปิดสอนแล้ว โดยกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2553 และกลุ่ มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ หลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณ ฑิต หลั กสู ตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2553 (ปี ก ารศึ ก ษา 2555 มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และทาการเปิดสอนแล้วมีจานวนน้อย)
นาผลการทดลองใช้มาปรับปรุง กรอบในการพัฒนาแบบประเมินหลักสูตร และพัฒนาแบบ
ประเมินหลักสูตร ซึ่งผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ตามชนิดตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต ได้สิ่งที่มุ่งประเมินจานวน 10 ด้าน / เรื่อง และได้ตัวบ่งชี้จานวน 105 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเด็น
ในการปรับปรุงโครงสร้างเครื่องมือประเมินหลักสูตรอภิปรายดังนี้
2.1.1 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรก่อน-หลังการทดลองใช้ มี
สิ่งที่มุ่งประเมินจานวน 6 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ก่อนการทดลองใช้ จานวน 40 ตัวบ่งชี้ และหลังการ
ทดลองใช้จานวน 42 ตัวบ่งชี้ โดยมีส าระที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ด้านปัจจัยนาเข้า ตัวบ่งชี้ ความ
พร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีตัวบ่งชี้การประเมินก่อนการทดลองใช้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้และ
หลังการทดลองใช้จานวน 5 ตัวบ่งชี้ โดยย้ายตัวบ่งชี้จากแบบบันทึกข้อมูลมาไว้ในแบบสอบถาม 2
ตัวบ่ งชี้คือ ร้อยละของอาจารย์ ประจาหลั กสูตรที่จบการศึกษาระดับปริญ ญาเอกและ ร้อยละของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.2 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับนักศึกษาก่อน-หลังการทดลองใช้ มีสิ่งที่มุ่งประเมิน
จานวน 6 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ก่อนการทดลองใช้จานวน 31 ตัวบ่งชี้ และหลังการทดลองใช้จานวน
30 ตัวบ่งชี้ โดยมีสาระที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ด้านปัจจัยนาเข้า ตัวบ่งชี้ โครงสร้างหลักสูตรและ
เนื้อหาวิชา มีตัวบ่งชี้ก่อนการทดลองใช้ จานวน 4 ตัวบ่งชี้และหลังการทดลองใช้จานวน 3 ตัวบ่งชี้
โดยตัดตัวบ่งชี้การประเมินระดับความยากของชุดวิชาออก ไม่ประเมินในแบบสอบถามนักศึกษา
แต่ประเมินเฉพาะแบบสอบถามสาหรับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากผลการเก็บรวบรวบข้อมูลจาก
แบบสอบถามของนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านระดับความ
ยากของชุดวิชา พบว่า นักศึกษาประเมินทุกชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรทั้งที่นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร
บางคนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หรือปีที่ 2 หรือปีที่ 3 บางชุดวิชายังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชา
ดังกล่าวแต่ประเมินความยากทุกชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ทาให้ข้อมูลทีไ่ ด้รับมีคลาดเคลื่อน
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2.1.3 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับบัณฑิตก่อน-หลังการทดลองใช้ มีสิ่งที่มุ่งประเมิน
จานวน 7 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ก่อนการทดลองใช้จานวน 58 ตัว บ่งชี้ และหลังการทดลองใช้จานวน
59 ตัวบ่งชี้ โดยมีสาระที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ ด้านผลผลิต ส่งที่มุ่งประเมินด้าน / เรื่อง คุณภาพของ
บัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตัวบ่งชี้ ก่อนการ
ทดลองใช้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ตัวบ่งชี้ย่อย 6.2 มีความสามารถใน
การใช้ภาษา มีการเปลี่ยนแปลงหลังการทดลองใช้แยกเป็น 2 ตัวบ่งชี้ย่อย เป็น 6.2 มีความสามารถใน
การใช้ภาษาไทย และ 6.3 มีความสามารถในการใช้ภ าษาอังกฤษ เหมือนตัวบ่งชี้ในแบบสอบถาม
สาหรับอาจารย์ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต สาระที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวบ่งชี้ที่ 6 ด้านการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีนี้ โดยก่อนการทดลองใช้มีตัวบ่งชี้ย่อยจานวน 6 ตัวบ่งชี้ หลังทดลองใช้มีตัวบ่งชี้
ย่อยลดลงเหลือจานวน 5 ตัวบ่งชี้ ทาให้ตัวบ่งชี้รวมก่อนการทดลองใช้ จานวน 106 ตัวบ่งชี้ลดลง
เหลือ 105 ตัวบ่งชี้
2.1.4 โครงสร้างแบบสอบถามสาหรับอาจารย์ผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิตก่อน-หลังการ
ทดลองใช้ มีสิ่งที่มุ่งประเมินจานวน 8 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ก่อน-หลังการทดลองใช้ จานวน 29 ตัว
บ่งชี้เท่าๆ กัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแบบประเมิน
2.1.5 โครงสร้างแบบบันทึกข้อมูลก่อน-หลั งการทดลองใช้ มีสิ่งที่มุ่งประเมินจานวน
3 ด้าน / เรื่อง มีตัวบ่งชี้ก่อนการทดลองใช้จานวน 10 ตัวบ่งชี้ และหลังการทดลองใช้จานวน 8 ตัว
บ่งชี้ โดยมีสาระที่มีการเปลี่ยนแปลงคือ โดยโยกตัวบ่งชี้จากแบบบันทึกข้อมูลไปไว้ในแบบสอบถาม
สาหรับอาจารย์ป ระจ าหลักสู ตร 2 ตัวบ่งชี้คือ ร้อยละของอาจารย์ประจาหลั กสูตรที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอกและร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จะเห็ น ได้ว่า การปรั บ ปรุงแบบประเมิ นหลั ก สู ตรหลั งการทดลองใช้ย่อมจะทาให้ เพิ่ ม
คุ ณ ภาพของแบบประเมิ น หลั ก สู ต ร สอดคล้ อ งกั บ พิ ต ร ทองชั้ น (2544 : 225) ที่ ก ล่ า วว่ า การ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัยนอกจากจะตรวจหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว การปรับปรุงข้อ
คาถามต่างๆ หลังจากการทดลองใช้แล้ว หรือการเพิ่มเติมข้อความที่จาเป็นหลังจากมีข้อเสนอแนะมา
จากกลุ่ มตัว อย่าง ตลอดจนการปรับปรุงถ้อยคาต่างๆ ที่คลุ มเครืออยู่ให้ ชัดเจน ย่อมจะทาให้ เพิ่ ม
คุณภาพของเครื่อมือวิจัยได้ดีขึ้นไปอีกเช่นกัน
ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินหลักสูตรที่สร้างขึ้นซึ่งใช้
วิธี Cronbach’s Alpha พบว่า แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า
เท่ ากับ 0.97 แบบสอบถามสาหรั บนักศึกษา มีค่าสั มประสิ ทธ์อัล ฟ่า เท่ากับ 0.99 แบบสอบถาม
สาหรับบัณฑิต มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.92 แบบสอบถามสาหรับผู้บังคับบัญชา / ผู้ใช้บัณฑิต
มีค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า เท่ากับ 0.96 ค่าความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
ถือว่ามีความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นที่เชื่อถือได้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชานิประศาสน์
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2547 : 149) แสดงให้เห็นว่าแบบประเมินหลักสูตรที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่นที่เชื่อถือได้และสามารถ
นาไปใช้ได้จริงในการประเมินหลักสูตร
2.2 ผลทดลองใช้แบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลจากการประเมิ น หลั ก สู ต ร พบว่า มี สิ่ งที่ มุ่ งประเมิ น และตั ว บ่ งชี้ ที่ น ามาอภิ ป รายเพื่ อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้
2.2.1 ด้านปัจจัยนาเข้า มีตัวบ่งชี้ที่นามาอธิปรายดังนี้
1) เนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรด้านระดับความยากของชุดวิชา พบว่า นักศึกษา
และบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตร
ด้านระดับความยากของชุดวิชาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษา
และบั ณ ฑิ ตส่ วนใหญ่ มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากทุกชุดวิช า ยกเว้นชุดวิช า 27102 เทคโนโลยี
ทางการสอน และ 27103 สื่อการศึกษาพัฒ นสรร บัณฑิตมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของชุดวิชา
ในหลั ก สู ต ร ด้ านระดั บ ความยากของชุ ด วิช า อยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า
นักศึกษามีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกข้อ ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาในระบบทางไกลนักศึกษาต้อง
ศึกษาชุดวิชาด้วยตนเองจึงประเมินให้ทุกชุดวิชาอยู่ในระดับมาก และจากผลการวิจัยที่ คณะกรรมการ
บริ ห ารชุ ด วิ ช า 27102 เทคโนโลยี ท างการสอน และ 27103 สื่ อ การศึ ก ษาพั ฒ นสรร ควรน า
ผลการวิจัยไปประกอบการปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชาด้วย
2) ความพร้ อมของอาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต ร พบว่า อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต รศึ กษา
ศาสตรบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตรในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก และมาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ า มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ และมาจากความคิดเห็นที่หลากหลาย (S.D. = 1.33 และ 1.21 เท่าๆ กัน)
และอาจารย์ประจาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีความคิดเห็น ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
โดยมาจากความคิดเห็ น ที่ห ลากหลาย (S.D. = 1.60) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจาร์ยประจา
หลักสูตรมีความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมาจากความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย (S.D. = 1.50-2.00)
ทั้งนี้เนื่องจากจานวนผู้ประเมินมีน้อย และตาแหน่งของอาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตมี
ความหลากหลายมีทั้งที่เป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และเป็นบุคลากรสังกัดสานักต่างๆ
จึงทาให้มีความคิดเห็นที่หลากหลาย
2.2.2 ด้านกระบวนการ มีสิ่งที่มุ่งประเมินและตัวบ่งชี้ที่นามาอธิปรายดังนี้
1) การจัดการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่
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เน้ นผู้เรียนเป็ นส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.9 และนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ปรับ ปรุงการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการวิเคราะห์ศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุก
ข้อ คิดเป็นร้อยละ 71.4-85.7 และนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด จานวน 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 83.3 เท่าๆ กัน และอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3 ข้อ
คือ การแนะแนวหรือการให้ คาปรึ กษาทางการเรียนการสอนผ่ านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพ ท์ /
Internet เป็นต้น การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม / เข้มพิเศษ / ผ่านInternet) และ การ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 66.7 เท่าๆ กัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมคิด
พรมจุ้ย และคนอื่น ๆ (2553) ที่พบว่า คณาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช มีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 84.3 และมีการนาผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนนี้มาปรับปรุงแผนการสอนในแต่ละ
รายวิชาและแต่ละภาคการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 79.1
2) การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษา และบัณฑิต หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลั ยในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ แต่
บัณฑิตมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลางเกี่ยวกับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร ( S.D. = 1.21) การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา (S.D. =1.04) และการติดต่อสื่อสารกับศูนย์
สารสนเทศ Call Center (S.D. =1.13) และมาจากความคิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลาย และ นั ก ศึ ก ษา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก
ยกเว้นการจัดส่งเอกสารที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.39) และมาจากความคิดเห็นที่
หลากหลาย (S.D.=1.11)
3) ผลการวิ จั ย จากแบบบัน ทึก ข้อมูล ทั้งสองหลั กสู ตร พบว่า มี ห ลายตัวบ่งชี้ยังไม่ มี
ข้อมูลและบางตัวบ่ งชี้เก็บ รวบรวมจาแนกแค่ระดับสาขาวิชา หรือระดับมหาวิทยาลัย เช่นตัวบ่งชี้
ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน
พบว่า ยังไม่มีการเก็บข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจาก การเก็บข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่
เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพตามโจทย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น สกอ. สมศ. ก.พ.ร.เป็นต้น
ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เก็ บ รวบรวมจ าแนกแค่ ระดั บ สาขาวิช า หรือ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ น งานเกี่ยวกับ หลั กสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุด มศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บ รวบรวมข้อมูล
จาแนกเป็นรายหลักสูตร ในแต่ละสาขาวิชา
2.2.3 ด้านผลผลิต มีสิ่งที่มุ่งประเมินและตัวบ่งชี้ที่นามาอธิปรายดังนี้
1) คุณภาพของบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผลการวิจัยจากแบบบันทึกข้อมูล ในส่วนของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร พบว่า ยังไม่มีการเก็บข้อมูล และ การนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน พบว่า ยังไม่มีการเก็บข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้น และ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาแนกเป็นรายหลักสูตร ในแต่ละสาขาวิชา

3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะสาหรับผู้บริหาร
3.1.1 การนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการประเมินหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยต้องได้รับ การสนั บสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริห าร เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้
บุคลากรและงบประมาณในการประเมินหลักสูตร โดยแนวทางและวิธีการประเมินหลักสูตรต้องได้รับ
การยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย อันจะส่งผลต่อการยอมรับผลการประเมินหลักสูตร เพื่อนาไปสู่การ
พัฒ นาการดาเนิ น งานเกี่ ย วกับ หลั กสู ต ร และการปรับ ปรุงหลั กสู ต ร โดยใช้ป ระโยชน์ จากผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ได้รับ
3.1.2 การประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินต้องมีความรู้ทั้งในศาสตร์และศิลป์ การประเมินจึง
เป็นงานกลุ่มและต้องอาศัยผู้มีความรู้พหุสาขา ดังนั้ น มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะบุคคลทาหน้าที่
ประเมินหลักสูตร เช่น คณะกรรมการประเมินหลักสูตร หรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
3.1.3 ผลการวิจัยจากแบบบันทึกข้อมูล พบว่า มีหลายตัวบ่งชี้ยังไม่มีข้อมูล และบางตัวบ่งชี้
เก็บรวบรวมจาแนกแค่ระดับสาขาวิชา หรือระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวมข้อมูลจาแนกเป็นรายหลักสูตร ในแต่ละสาขาวิชา
3.2 ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
3.2.1 หลักสูตรที่ควรประเมิน ควรเป็นหลักสูตรที่มีผู้สาเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างน้อย 1 รุ่น
หรือเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมาแล้วครบตามระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรที่กาหนดให้นักศึกษา
แต่ละรุ่นได้ศึกษา
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3.2.2 การนาแบบประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่พั ฒนาขึ้นไปปรับใช้ในการประเมิน
หลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินหลักสูตรควรพิจารณาคัดเลือกสิ่งที่มุ่ง
ประเมินและตัวบ่งชี้เพื่อใช้ในการประเมินหลักสูตรตามบริบทของหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ และตาม
ความเหมาะสมด้านข้อมูล ที่มีอยู่ในขณะนั้นว่าจะสามารถเก็บรวบรวมเพื่อใช้ส าหรับการประเมิน
หลักสูตรในครั้งนั้นหรือไม่
3.2.3 การกาหนดผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักศึกษาเพื่อประเมินแบบสอบถามสาหรับนักศึกษา ควร
เลือกจากนักศึกษาปีที่ 3- 4 ที่ได้มีการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแล้ว จึงจะทาให้
นักศึกษาสามารถตอบแบบสอบถามได้ไม่คลาดเคลื่อน
3.3 ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
3.3.1 ควรน าแบบประเมิ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปใช้ ในการประเมิ น
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้ครบทุกกลุ่มสาขาวิชา เพื่อนาข้อจากัด ปัญหาในการใช้แบบประเมิน
ปรับปรุงให้แบบประเมินสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.3.2 ควรมีการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนครบวงจรของหลักสูตร
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ศิริชัย กาญจนวาสี (2546) “การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ” (เอกสารอัดสาเนา)
ศิริชัย กาญจนวาสี (2553) “การประเมินหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ” สืบค้นเมื่อวันที่ 27
สิงหาคม 2555 จาก www.edu.tsu.ac.th › Home › บทความทางวิชาการ › ศิริชัย กาญจนวาสี

187

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553) “ข้อมูลการประเมินหลักสูตรโดยใช้
ทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีงบประมาณ 2553”
สมคิด พรมจุ้ย และคนอื่นๆ (2553) “รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับ รองการปฏิบั ติ ราชการตัว ชี้วัดที่ 17 ประสิ ท ธิภ าพของการสอนที่เน้น ผู้ เรีย นเป็ น ส าคั ญ
ประจาปีงบประมาณ 2553” นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุนีย์ ศีลพิพัฒน์และคนอื่นๆ (2539) “รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
4 ปี แ ล ะ 3 ปี ต่ อ เนื่ อ งม ห าวิ ท ย าลั ย สุ โข ทั ย ธ รรม าธิ ร าช ” น น ท บุ รี โรงพิ ม พ์
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(สำหรับอำจำรย์ประจำหลักสูตร)
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร..............................
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน)
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต คาตอบของท่าน
มีค วามส าคั ญ อย่ างยิ่ งต่ อการประเมิ น หลั กสู ตร ข้อ มูล ที่ ได้ จะน าไปใช้เพื่ อ การวางแผนปรับ ปรุง
หลักสูตร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อคาถามตามความเป็นจริงหรือตาม
ความคิดเห็นของท่าน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน
3. ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

ขอขอบคุณเป็ นอย่ างสู งในความร่ วมมืออย่ างดีของท่ าน
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม
ค ำชี้แ จง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็ นจริง
เกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ………….…..ปี
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..
4. ปัจจุบันท่านดารงตาแหน่งทางวิชาการ
( ) อาจารย์
( ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
( ) รองศาสตราจารย์
( ) ศาสตราจารย์
5. ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน)
จานวน ………………..ปี (เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือนให้นับเป็นปี)
6. ภาระหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตรที่ได้รับการประเมิน) (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
( ) เป็นคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
( ) เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
( ) เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจาหลักสูตร
( ) เป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา / ปรับปรุงชุดวิชา
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................
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ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
ข้อที่
1
2
3

รำยละเอียด

ตอบสนองควำม
สอดคล้องกับ
ต้องกำรของ
มีควำมชัดเจน
เกณฑ์ขององค์กร
ตลำดแรงงำนและ
วิชำชีพ (ถ้ำมี)
สังคม
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
สอดคล้องกับ
ภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .............................
2.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด
ระดับควำมเหมำะสม
โครงสร้ำงหลักสูตร
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(จานวน.....หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาแกน
(จานวน.....หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะ
(จานวน.....หน่วยกิต)
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
(จานวน.....หน่วยกิต)
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2.3 เนื้อหำสำระของชุดวิชำในหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก
น้ อ ยเพี ย งใด (มี ร ำยละเอี ย ดค ำอธิ บ ำยชุ ด วิ ช ำแนบท้ ำ ยแบบสอบถำม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
สอดคล้องกับ เหมำะสมที่จะจัด
วัตถุประสงค์ของ ไว้ในโครงสร้ำง
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ชุดวิชำในหลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
ที่
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
---ชุดวิชา--2 หมวดวิชาแกน
---ชุดวิชา--3 หมวดวิชาเฉพาะ
---ชุดวิชา--ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.4 ควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1 การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2 อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน (ถ้ามี)
3 การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ /
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรหลักสูตร / กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3.1 กำรบริหำรหลักสูตร /กำรจัดกำรเรียนกำรสอน / กำรวัดและประเมินผล
คำชี้แจง โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร / การจัดการเรียนการสอน / การวัดและประเมินผลใน
ระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้มีความเหมาะสมหรือมีคุณภาพ
ในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ
กำรบริหำรหลักสูตร
1 มีการจัดโครงสร้างและการบริหาร
หลักสูตรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
2 มีระบบและกลไกในการบริหาร
หลักสูตรที่ชัดเจน (มคอ. 2-7)
3 มีแผนการบริหารหลักสูตรทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
4 มีการดาเนินการตามแผนงานอย่าง
ชัดเจน
5 มีการนาข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตร
6 ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
7 มีการวางแผนผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาใน
การผลิตสื่อการสอนที่ชัดเจน
8 คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชามี
บทบาทสาคัญในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
9 มีสื่อที่หลากหลายโดยสามารถเลือกให้
เหมาะสมกับการนาเสนอเนื้อหาและ
ผู้เรียน
10 การนาเสนอของสื่อเข้าใจง่ายและชัดเจน
11 มีการนาเสนอสื่อโดยใช้เทคโนโลยีที่
หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
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ลำดับ
ข้อควำม
ที่
12 มีการจัดการและแก้ปัญหาการใช้สื่อที่
เหมาะสม
13 มีการสอดแทรกผลการค้นคว้า / การ
วิจัย / การอ้างอิง / ประสบการณ์ใน
แผนการสอน
14 มีกระบวนการผลิตสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ
กำรวัดและประเมินผล
15 มีระบบและกลไกที่กากับดูแลการวัด
และประเมินผล
16 การมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี)

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะ
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3.2 กำรดำเนินกำรวิเครำะห์ศักยภำพที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำผลไปใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
คำชี้แจง โปรดพิจารณาว่าท่านได้วิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญผ่านทางกิจกรรมต่อไปนี้หรือไม่ และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การสอนหรื อ ไม่ โดยเขีย นเครื่องหมาย  ลงในช่อ งคาตอบเพี ยงช่องเดีย วของแต่ล ะ
กิจกรรม
กำรวิเครำะห์ศักยภำพ นำผลกำรวิเครำะห์
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ไปใช้ในกำรปรับปรุง
กิจกรรม
สำคัญ
กำรเรียนกำรสอน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
1. การผลิต / ปรับปรุงเอกสารการสอน / แบบฝึกปฏิบัติ
2. การแนะแนวหรือการให้คาปรึกษาทางการเรียนการสอน
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ / Internet เป็นต้น
3. การสอนเสริมแบบต่างๆ (แบบปกติ / เข้ม /
เข้มพิเศษ / ผ่าน Internet)
4. การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาต่างๆ
5. การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
6. การอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา
7. กิจกรรมประจาชุดวิชา
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(สำหรับนักศึกษำ)
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร..............................
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต คาตอบของท่านมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อคาถามตามความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของ
ท่าน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร / การวัด และประเมิ น ผล
การศึกษา / การบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงในควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งของท่ำน
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ…………..ปี
3. รหัสนักศึกษา..............................................................................................................
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดปัจจุบัน
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปวช.
( ) ปวส.
( ) ปวท.
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
5. อาชีพ
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
( ) รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ).........................
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / ควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อที่
1
2
3

รำยละเอียด

มีควำมชัดเจน
5

4

3

2

ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและ
สังคม
1 5 4 3 2 1

ตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ
1

5

4

3

2

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..........
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2.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด
ระดับควำมเหมำะสม
โครงสร้ำงหลักสูตร
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(จานวน.....หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาแกน
(จานวน.....หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะ
(จานวน.....หน่วยกิต)
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
(จานวน.....หน่วยกิต)
2.3 เนื้อหำสำระของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็นต่างๆ มีความเหมาะสมมาก
น้ อ ยเพี ย งใด (มี ร ำยละเอี ย ดค ำอธิ บ ำยชุ ด วิ ช ำแนบท้ ำ ยแบบสอบถำม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำน
เหมำะสมที่จะจัดไว้ใน
และพัฒนำควำมรู้ของ
โครงสร้ำงหลักสูตร
ลำดับที่
ชุดวิชำในหลักสูตร
นักศึกษำ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
---ชุดวิชา--2 หมวดวิชาแกน
---ชุดวิชา--3 หมวดวิชาเฉพาะ
---ชุดวิชา--ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2.4 เอกสำรกำรสอน
คำชี้แจง โปรดพิจ ารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา แล้ วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ
ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน
อ่านเข้าใจได้ง่าย
2 การจัดลาดับเนื้อหาเอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลัง
เรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
6 ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบกับแนวตอบ
7 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
10 สื่อประกอบการเรียนการสอนทาให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรหลักสูตร / กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ /กำร
บริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
คำชี้แจง โปรดพิจารณาการบริหารหลักสูตร / การวัดและประเมินผลการศึกษา /การบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
กำรบริหำรหลักสูตร
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียน
1.3 มีกระบวนการที่เอื้อให้บัณฑิต
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่
หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walk in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจาชุดวิชา เป็นต้น
3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา
4 การแจ้งกาหนดการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
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ลำดับ
ที่
6

ข้อควำม

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะ

กำรบริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้
6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ /
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร
ไปรษณีย์ Internet เป็นต้น
6.2 การจัดส่งเอกสาร
6.3 การให้บริการตอบคาถามนักศึกษา
6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ)
6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา
6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์
สารสนเทศ Call Center
6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(สำหรับบัณฑิต)
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร..............................
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน)
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต คาตอบของท่านมี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์หลักสูตรในครั้งนี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบ
แบบสอบถามทุกข้อคาถามตามความเป็นจริง หรือตามความคิดเห็นของท่าน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร / เอกสารการสอน
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรหลักสูตร / กำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำ / กำรบริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
ตอนที่ 4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพบัณฑิตตำมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
3. ความหมายของระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความ
เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ………….…..ปี
3. รหัสนักศึกษา..............................................................................................................
4. ปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา............................................................................ ...........
5. อาชีพ
( ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ
( ) รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ
( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) พนักงาน / ลูกจ้างเอกชน
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร/เอกสำรกำรสอน
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อที่
1
2
3

รำยละเอียด

มีควำมชัดเจน
5

4

3

2

ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและ
สังคม
1 5 4 3 2 1

ตอบสนองควำมต้องกำร
ของบัณฑิต
1

5

4

3

2

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

206

2.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาโครงสร้างหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่านมากที่สุด
ระดับควำมเหมำะสม
โครงสร้ำงหลักสูตร
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(จานวน.....หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาแกน
(จานวน.....หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเฉพาะ
(จานวน.....หน่วยกิต)
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
(จานวน.....หน่วยกิต)
2.3 เนื้อหำสำระของชุดวิชำในหลักสูตร
คำชี้แจง 1. โปรดพิจารณาเนื้อหาสาระของชุดวิชาในหลักสูตรในประเด็น ต่างๆ มีความเหมาะสม
มากน้ อยเพี ย งใด (มี ร ำยละเอี ยดค ำอธิ บ ำยชุ ด วิ ช ำแนบท้ ำ ยแบบสอบถำม) และท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ลำดับ
ชุดวิชำในหลักสูตร
ที่

เหมำะสมที่จะจัดไว้ใน
โครงสร้ำงหลักสูตร
5

1

2
3

4

3

2

1

ระดับควำมยำก
ของชุดวิชำ
5

4

3

2

1

เป็นประโยชน์ต่อกำร
ทำงำนและพัฒนำควำมรู้
ของบัณฑิต
5 4 3 2 1

หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
---ชุดวิชา--หมวดวิชาแกน
---ชุดวิชา--หมวดวิชาเฉพาะ
---ชุดวิชา---

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงชุดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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2.4 เอกสำรกำรสอน
คำชี้แจง โปรดพิจารณาเอกสารการสอนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการ
ต่อไปนี้ มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
ข้อเสนอแนะ
5 4 3 2 1
1 เอกสารการสอนมีเนื้อหาสาระชัดเจน
อ่านเข้าใจได้ง่าย
2 การจัดลาดับเนื้อหาเอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
3 กิจกรรมท้ายเรื่องกระตุ้นการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
4 แบบประเมินผลตนเองก่อน – หลัง
เรียนช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
5 วิธีศึกษาของชุดวิชาช่วยให้เข้าใจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
6 ทาแบบประเมินตนเองและทากิจกรรม
ท้ายเรื่องก่อนตรวจคาตอบกับแนวตอบ
7 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
8 ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
9 สื่อประกอบการเรียนการสอนทันสมัย
สอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
10 สื่อประกอบการเรียนการสอนทาให้
เข้าใจเนื้อหาสาระของชุดวิชาได้ง่ายขึ้น
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

208

ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ กำรบริหำรหลักสูตร / กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ / กำร
บริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
คำชี้แจง โปรดพิ จ ารณาการบริ ห ารหลั กสู ต ร / การวัด และประเมิน ผลการศึก ษา / การบริก าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา แล้วตัดสินใจว่าแต่ละรายการต่อไปนี้
มีความเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับใด และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
ข้อคิดเห็น /
ข้อควำม
ที่
5 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ
กำรบริหำรหลักสูตร
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
1.2 ความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม
การศึกษาที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของ
ผู้เรียน
1.3 มีกระบวนการที่เอื้อให้บัณฑิต
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
2 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยวิธีที่
หลากหลาย เช่น มีการสอบไล่ / ซ่อม
มีการจัดสอบตามความพร้อม (Walk in Exam) มีการประเมินจากกิจกรรม
ประจาชุดวิชา เป็นต้น
3 มีการประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์
และครอบคลุมเนื้อหา
4 การแจ้งกาหนดการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
5 การแจ้งผลการสอบตรงตาม
กาหนดเวลา
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ลำดับ
ที่
6

ข้อควำม

ระดับควำมคิดเห็น
5 4 3 2 1

ข้อคิดเห็น /
ข้อเสนอแนะ

กำรบริกำรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ต่อไปนี้
6.1 การลงทะเบียนเรียนผ่านสื่อ /
เทคโนโลยี เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร
ไปรษณีย์ Internet เป็นต้น
6.2 การจัดส่งเอกสาร
6.3 การให้บริการตอบคาถามนักศึกษา
6.4 การให้บริการของศูนย์บริการร่วม
แบบครบวงจร (ถ้าเคยใช้บริการ)
6.5 การติดต่อสื่อสารกับสาขาวิชา
6.6 การติดต่อสื่อสารกับศูนย์
สารสนเทศ Call Center
6.7 การให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

210

ตอนที่ 4 ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ คุ ณ ภำพบั ณ ฑิ ตตำมคุ ณ ลั กษณะของบั ณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง โปรดพิ จารณาบั ณ ฑิ ตมหาวิท ยาลั ยสุ โขทั ยธรรมาธิราชหลั งจากส าเร็จการศึกษาแล้ ว มี
คุณ ลั กษณะเหล่ านี้ มากน้ อยเพี ยงใด และท าเครื่องหมาย  ลงในช่อ งที่ ตรงกับ ความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
คุณลักษณะของบัณฑิตตำมควำม
คิดเห็น
ลำดับที่
ข้อควำม
5
4
3
2
1
1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 มีความขยันหมั่นเพียร
1.3 มีความพอเพียงและมีวินัย
1.4 มีเจตคติที่เหมาะสม
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2 ด้ำนควำมรอบรู้และประสบกำรณ์
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
2.2 มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้
ประโยชน์
3 ด้ำนควำมคิดและแก้ปัญหำ
3.1 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
3.2 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.4 มีความสามารถในการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างดี
4 ด้ำนควำมรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.2 มีความรับผิดชอบต่อองค์กร
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ
4.4 มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ
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ลำดับที่

ข้อควำม

5

ด้ำนมนุษยสัมพันธ์
5.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
5.2 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.3 เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
6.1 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านการ
พูด อ่าน เขียนที่ดี
6.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
6.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.5 มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
นาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
ด้ำนทักษะกำรศึกษำทำงไกล และสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง
7.1 มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได้
7.2 มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
7.3 มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร

6

7

คุณลักษณะของบัณฑิตตำมควำม
คิดเห็น
5
4
3
2
1
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(สำหรับผู้บังคับบัญชำ / ผู้ใช้บัณฑิต)
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร..............................
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร (ที่ได้รับการประเมิน)
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต คาตอบของท่าน
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินหลักสูตร ข้อมูลที่ได้ จะนาไปใช้เพื่อการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จึงขอความอนุ เคราะห์ จากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อคาถามตามความเป็นจริงหรือตามความ
คิดเห็นของท่าน
2. แบบสอบถามทั้งหมดมี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3. ความหมายของระดับความคิดเห็น
5
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับมาก
3
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
2
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อย
1
หมายถึง มีความเหมาะสม หรือมีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด

ขอขอบคุณเป็ นอย่ างสู งในความร่ วมมืออย่ างดีของท่ าน
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) หรือเติมข้อความในช่องว่าง ตามความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
2. อายุ………….…..ปี
3. ตาแหน่งงานในปัจจุบัน..........................................................................
4. อาชีพ
( ) รับราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างราชการ ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)......................
5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานร่วมกับบัณฑิต (ผู้รับประเมิน)
( ) น้อยกว่า 6 เดือน
( ) 6 เดือนถึง 1 ปี
( ) มากกว่า 1 ปี
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คำชี้แจง โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอบสนองควำมต้องกำร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ของตลำดแรงงำนและสังคม
ข้อที่
รำยละเอียด
5
4
3
2
1
1
2
3
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภำพบั ณ ฑิ ต ตำมคุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
คำชี้แจง โปรดพิจารณาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านว่า
หลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตมีคุณลักษณะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และทา
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
คุณลักษณะของบัณฑิต
ตำมควำมคิดเห็น
ลำดับที่
ข้อควำม
5
4
3
2
1
1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต
1.2 มีความขยันหมั่นเพียร
1.3 มีความพอเพียงและมีวินัย
1.4 มีเจตคติที่เหมาะสม
1.5 มีวัฒนธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี
1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2 ด้ำนควำมรอบรู้และประสบกำรณ์
2.1 มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา
2.2 มีความรู้รอบในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้
ประโยชน์
3 ด้ำนควำมคิดและแก้ปัญหำ
3.1 มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
3.2 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
3.3 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.4 มีความสามารถในการนาความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างดี
4 ด้ำนควำมรับผิดชอบ
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
4.2 มีความรับผิดชอบต่อองค์กร
4.3 มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทุกระดับ
4.4 มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ
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ลำดับที่

ข้อควำม

5

ด้ำนมนุษยสัมพันธ์
5.1 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
5.2 มีความสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5.3 เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ด้ำนกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี
6.1 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้านการพูด
อ่าน เขียนที่ดี
6.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
6.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
6.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6.5 มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และ
นาเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์
ด้ำนทักษะกำรศึกษำทำงไกล และสำมำรถศึกษำ
ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง
7.1 มีความสามารถในการศึกษาด้วยตนเองได้
7.2 มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
7.3 มีความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร

6

7

คุณลักษณะของบัณฑิต
ตำมควำมคิดเห็น
5
4
3
2
1
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ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และให้
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
1. ท่านเห็ นว่าบั ณฑิ ตที่ ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลั ยสุโขทั ยธรรมาธิราชแล้วมีความรู้และทั กษะ
การทางานเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับใด
( ) มากที่สุด
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) น้อย
( ) น้อยที่สุด
2. ตามความคิดเห็นของท่านบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาใน
ด้านใดบ้าง
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
........................................................................... ...........................................................................
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ท่านจะสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านหรือผู้ที่ท่านรู้จักมาเรียนที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือไม่
( ) สนับสนุน
( ) ไม่สนับสนุน

217

แบบบันทึกข้อมูล
คำชี้แจง แบบบันทึกข้อมูลนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 การประเมินความพร้อมของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตอนที่ 1 กำรประเมินควำมพร้อมของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
สิ่งที่มุ่ง
ตัวบ่งชี้
แหล่งข้อมูล ผลกำรดำเนินกำร
ประเมิน
ความพร้อม
จานวนของอาจารย์ประจาหลักสูตร /
มคอ.2 สานัก
ของอาจารย์ วิชาชีพ (ถ้ามี)
วิชาการ
ประจา
หลักสูตร
ตอนที่ 2 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สิ่งที่มุ่ง
ตัวบ่งชี้
ประเมิน
การจัดการ
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
เรียน
การสอนเสริม (ถ้ามี)
การสอน
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การฝึกปฏิบัติ (ถ้ามี)

แหล่งข้อมูล

ผลกำรดำเนินกำร

สานักบริการ
การศึกษา
สานักบริการ
การศึกษา

ตอนที่ 3 กำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
สิ่งที่มุ่งประเมิน
ตัวบ่งชี้
แหล่งข้อมูล ผลกำรดำเนินกำร
คุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะ 1. ความพึงพอใจของ
ฝ่ายประสบการณ์
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ วิชาชีพ (สานัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คุณภาพหลักสูตร
วิชาการ)
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สิ่งที่มุ่งประเมิน

ตัวบ่งชี้
2. ความพึงพอใจของ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร
3. การนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงาน
4. ร้อยละของนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(จานวนและร้อยละของ
นักศึกษาที่สอบผ่านตาม
แผนการศึกษาของ
หลักสูตรในแต่ละปี)

แหล่งข้อมูล ผลกำรดำเนินกำร
ฝ่ายประสบการณ์
วิชาชีพ (สานัก
วิชาการ)
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มคอ.7 ข้อ 3 /
สานักคอมพิวเตอร์
มคอ.7 หมวด 4
ข้อ 1 / สานัก
คอมพิวเตอร์
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ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการตรวจสอบสอบคุ ณ ภาพแบบประเมิ น หลั ก สู ต ร IOC (Index of item
objective congruence)
กลุม่ สาขาวิชา
รายชื่อ
สังคมศาสตร์ (ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการ รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
จัดการ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศ
ศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์
เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์และสหกรณ์)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
พยาบาลศาสตร์)
อาจารย์ทางด้านการวัดและประเมินผล
1. รองศาสตราจารย์จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
2. รองศาสตราจารย์สิริรัตน์ วิภาสศิลป์
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกและภายในที่เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group)
สาขาวิชา/สานัก
รายชื่อ
1. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางสาวนิภาพรรณ แก่นคง
2. ศิลปศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
3. ศึกษาศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
4. วิทยาการจัดการ
รองศาสตราจารย์สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
5. นิติศาสตร์
อาจารย์สิริพันธ์ พลรบ
6. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์สมโภช รติโอฬาร
7. เศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์รัฐวิญญ์ จิวสวัสดิ์
8. มนุษยนิเวศศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาอาง สืบสมาน
9. รัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล
10. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี
11. นิเทศศาสตร์
อาจารย์กรรพุม บุญทวี
12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
13. พยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา หนุ่ยศรี

