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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียโดยพิจารณาองค์ประกอบ ด้านหลักสูตรการศึกษา , ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา) , ด้านกิจกรรมนักศึกษา , ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีผู้ให้ข้อมูล 100 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน คณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
6 คน นักศึกษาจ านวน 88 คน ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ย องค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ที่ระดับ 3.50 
– 4.49  มีเพียงหนึ่งตัวที่อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ระดับคะแนน 2.86 จึงต้องเร่งพัฒนาแก้ไข เพ่ือให้มาตรฐาน
ของหลักสูตรมีมาตรฐานตามที่ก าหนดและเกิดความน่าเชื่อถือต่อหลักสูตรการเรียนการสอน 
ค าส าคัญ : ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 
Abstracts 
 The objectives of the researchGraduate  Diploma  Program  in  Teaching  Profession 
Research and Evaluation Curriculum College of Asian Scholars were :  1) Curriculum 
Education 2) Faculty Adviser System 3)Graduate Student 4) Education Support . A population 
of this research includes the total of 100 persons.  Teacher 6 persons, Graduate work 6 
persons, Graduate Student 88 persons. The maximum and minimum of arithmetic mean 
were 4.49 and 2.86 with mean higher than 4.50.  Therefore, the causal relation model is 
reliable and practical  
Keywords : Research and Evaluation Curriculum 
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4ครูโรงเรียนบ้านตะเคยีนงาม จังหวัดนครราชสีมา 
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1. บทน า 
       การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
มนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่จะพัฒนา
สังคมและน าประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ การ
พัฒนาการศึกษาจึงมีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชาติ ซึ่งการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553: 5, 13) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยให้
การผลิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพ
ไปด้วย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้มี
ความก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป ปัจจัยที่ส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาการศึกษาคือการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรเป็นสิ่งที่ท าให้จุดมุ่งหมายของการจัดการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากหลักสูตรเป็น
แผนหรือแนวทางในการจัดการศึกษาให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมาย และยังเป็นแนวทางในการวางแผน
งานวิชาการ เป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐาน
การศึกษา เป็นสิ่งที่ก าหนดความมุ่งหมาย ขอบข่าย
ของเนื้อหา แนวทางส าหรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อแหล่งเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนการสอน (วสันต์ ทองไทย. 2549 : 1) 
 หลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจส าคัญของ
การจัดการศึกษา การจัดการศึกษาระดับใดหรือ
ประเภทใดจะขาดหลักสูตรไม่ได้ เพราะหลักสูตรจะ
เป็นตัวก าหนดแนวทางทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ก าหนดอนาคตทางการศึกษาของสังคมนั้นๆหรือ
อาจกล่าวอีกนัยว่า หลักสูตรเป็นเครื่องชี้น าทางใน
การจัดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ซึ่งครู
จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการจัด
การศึกษาที่มีจุดมุ่งหมาย หรือมีมาตรฐานเดียวกัน 
หลักสูตรจึงเป็นเครื่องชี้น าทางถึงความเจริญของ
ประเทศ ประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ ย่อมน าไปสู่คุณภาพของคนใน
ประเทศนั้น(ชวลิต ชูก าแพง. 2551:29) ในการ
จัดท าหลักสูตรต่างๆ ผู้จัดท าหลักสูตรจ าเป็นต้อง
ศึกษาข้อมูลอย่างกว้างขวางเพ่ือที่จะสามารถ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร วางเค้าโครงและ
รูปแบบของหลักสูตร ก าหนดเนื้อหาสาระ 
ตลอดจนประสบการณ์การเรียนได้ นอกจากนั้น
หลังจากที่ได้จัดท าหลักสูตรขึ้นมาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว ผู้จัดท าหลักสูตรยังมีค าถามซึ่งจ าเป็นจะต้อง
ตอบอีกว่า หลักสูตรที่สร้างเสร็จแล้วนับเป็น
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หลักสูตรที่ดีและใช้การได้ดีหรือไม่ ซึ่งก็หมายความ
ว่า ผู้จัดท าหลักสูตรจ าเป็นต้องประเมินผลหลักสูตร
ที่ตนสร้างข้ึนไว้นั้นว่า หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ดี 
ไม่ด ีมีจุดเด่น และจุดด้อยตรงไหน (ทิศนา แขมมณี
, 2544:133-134)  
 ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินหลักสูตร
เ พ่ือให้มราบประสิทธิภาพของหลักสู ตร ซึ่ ง 
Hussion et al. (2011: 265) กล่าวว่า การ
ประเมินหลักสูตรคือการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจซึ่งมีทั้งคุณประโยชน์และ
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการวางแผน รวมถึง
การน าแนวความคิดที่ถูกต้องไปใช้ในการพิจารณา
การตัดสินใจ อาจใช้ในการวางแผนงานในอนาคต 
การคงแผนงานไว้ แก้ไข หรือตัดออก ซ่ึงการ
ประเมินจะประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
คือ 1) ประเมินเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 2) มี
เกณฑ์การตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก 3) ต้องค านึงถึง
หลักเกณฑ์และความเหมาะสมของเนื้ อหาที่
เฉพาะเจาะจง 4) หลักเกณฑ์และรูปแบบการ
ประเมินต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ส่วน Check 
and Schott (2012: 12) และ Frye and 
Hemmer (2012: 298) ได้อธิบายว่าการประเมินมี
จุดมุ่งหมายในการตรวจสอบจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ของ
การด าเนินเนื่องจาก โครงการทางการศึกษาต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น การ
เปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เรียน
การเปลี่ยน การเปลี่ยนผู้น าทางการศึกษา นโยบาย
ทางการศึกษา เป็นการค้นหาคุณค่าของโครงการ
ทางการศึกษา การประเมินจึงเป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดนโยบายทางการศึกษาและการตัดสินใจใน

การด าเนินนโยบาย เพราะผลจากการประเมินนัก
การศึกษาจะน าไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   
 ในด้านการประเมินหลักสูตรมีงานวิจัย
ต่างๆพอสรุปได้ดังนี้ ขวัญกมล ดอนขวา และคณะ 
(2551: 122-132) ศึกษาเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
หลักสูตรถึงความสอดคล้องและความแตกต่างใน
ด้านพันธกิจ และโครงสร้างหลักสูตรโดยเน้นความ
สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะสั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ 
นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินปัจจัยนา
เข้าของหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การเรียน
การสอนในหลักสูตร ตลอดจนประเมินประสิทธิผล
ของหลักสูตร รวมทั้งความคุ้มค่าสอดคล้องกับ
ปณิธานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  ผลการ
ประเมินหลักสูตรพบว่า เนื้อหาหลักสูตรมีความ
ทันสมัยที่ เน้นการเรียนรู้ เกี่ยวกับทฤษฎีและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแนว
ใหม่ นอกจากนี้ยังก าหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้เหมาะสมกับความต้องการกาลังคน
ด้านการจัดการที่สังคมไทยต้องการ และสอดคล้อง
กับโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาตลอดจน
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฉบับที่ 9 ที่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงแนวคิดใน
การบริหารจัดการ สาหรับการประเมินปัจจัยนาเข้า 
พบว่าหลักสูตรมีการคัดเลือกนักศึกษาได้อย่างมี
มาตรฐาน อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ ส่วนชญานุตม์ ศิริอินทร์ 
(2552:131-147) ได้ประเมินหลักสูตรศิลปศาสต
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รมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยใช้
รูปแบบการประเมิน CIPP Model ผลการวิจัย
พบว่า ด้านบริบท วัตถุประสงค์และโครงสร้างของ
หลักสูตร มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น พบว่า อาจารย์ผู้สอนมี
ประสบการณ์การสอนมาก สื่อการเรียนการสอน 
สถานที่เรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากด้าน
กระบวนการ พบว่า การจัดการเรียนการสอน มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การประเมินด้าน
ผลผลิต พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ส่วน สรัล เลาหพันธ์ 
(2552:141-154) ได้ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาพุทธศักราช 
2538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการ
ประเมิน CIPP Model เป็นกรอบในการประเมิน
หลักสูตร 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของหลักสูตร ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร และ
ด้านผลผลิต ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ด้านบริบทของ
หลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และมหาบัณฑิต มี
ความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ใน
ทุกประเด็น  
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย สถานภาพของหลักสูตร
และการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสู ตร   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เป็น
ต้นไป ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ
วิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เมื่อวันที่  12 
มีนาคม พ.ศ.2558 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

จากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 และในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการคุรุ
สภา ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 21 
มีนาคม พ.ศ .2559 หนั งสือการรับรองจาก
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่  ศธ. 5101.2/1129  โดยมีปรัชญา 
ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ดังนี้ ปรัชญาของ
หลักสูตร กล่าวคือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรมุ่งผลิตครูมืออาชีพที่
ได้มาตรฐาน มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้
และศรัทธาในวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู  มีทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนๆ  ในหน้าที่ครูโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เป็น
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพครู   สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  
รวมทั้งปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  และน าผล
การปฏิบัติมาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความส าคัญ กล่าวคือ 
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิ ชาชีพครู
การศึกษา  สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ. 
2556 เ พ่ือให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มีผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพของวิชาชีพทางการศึกษา
โดยเฉพาะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและวิชาชีพ
ครูให้สูงขึ้นต่อไป วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
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ความสามารถในด้านต่างๆดังนี้ 1) เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 2) เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ในวิชาชีพครูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพครูของคุรุสภา 3)  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานวิชาชีพครูและมีความรับผิดชอบทั้ง
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับตนเองและส่วนรวม 5) 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารใน
วิชาชีพครูใช้ดุลยพินิจในการเลือกและน าเสนอ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) เพ่ือให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ที่จะพัฒนางาน
ในวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้า 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้มี
ความสนใจที่จะประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เนื่องจาก
หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิ ชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
และต้องปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพ่ือศึกษาให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศ  เ พ่ือเป็นประโยชน์ ให้ผู้ ที่
เกี่ยวข้องทราบและตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
ของหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพสังคมปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาก การ
ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
นั้นจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของหลักสูตรได้ประการ
หนึ่ง ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้
จะน ามาเป็นข้อมูลและใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่

เกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตรสามารถน าข้อมูลที่
ได้ไปด าเนินการเพ่ือการน าไปประยุกต์เพ่ือการ
ปรับปรุงและแก้ไขในอนาคต  และพัฒนาหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรองรับ
การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกของวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าคุณภาพใน
การผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาองค์ประกอบ 4 ด้าน
ดังนี้ ด้านที่ 1 Context (การประเมินภาวะ
แวดล้อม) ด้านที่ 2 Input (การประเมินปัจจัยนา
เข้า) ด้านที่ 3 Process  (การประเมินกระบวนการ
จัดการ) ด้าน 4 Product (ผลสัมฤทธิ์)  
 
3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ใช้แนวคิดการประเมินโครงการตามแบบ
จาลองซิป CIPP โดย Stufflebeam (1971) ได้เสนอ
แบบจ าลอง CIPP (Context–Input–Process–
Product Model) ค าาว่า CIPP ย่อมาจากค าว่า 
Context (บริบทหรือสภาวะแวดล้อม) Input 
(ปัจจัยเบื้องต้น) Process (กระบวนการ) และ 
Product (ผลผลิต) สตัฟเฟิลบีม ให้ความหมายการ
ประเมินไว้ว่าเป็นกระบวนการของการบรรยาย การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสม โดยรูปแบบ CIPP กาหนดให้มีการ
ประเมินทั้งระบบใน 4 ด้าน ดังรูปที่ 2.2 (พัชรินทร์ 
ศรีสวัสดิ์: 48) 
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4. วิธีด าเนินการ 
 วิ ธี ด า เ นิ น ก า ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า
ประกอบด้วย  
  การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้
ศึกษาสร้างแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย 4 
ส่วน ดังนี้  
   ด้านที่ 1 Context (การประเมิน
ภาวะแวดล้อม) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
   ด้านที่ 2 Input (การประเมิน
ปัจจัยนาเข้า) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู  
   ด้านที่ 3 Process  (การประเมิน
กระบวนการจัดการ) หลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู  
   ด้านที่ 4 Product (ผลสัมฤทธิ์) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 
5. ผลการศึกษา 
 1. Context ( ประเมินภาวะแวดล้อม) 
ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลเป็น นักศึกษาชาย 34 คน 
นักศึกษา 54 คน ปรัชญาของหลักสูตรความ
เหมาะสมกับการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือเรียนรู้ 
เข้าใจ วิเคราะห์ และบริหาร เกี่ยวกับสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจไทย อยู่ในระดับมากเมื่อ
วัดจากระดับความคิดเห็น และทุกข้อผ่านเกณฑ์
การประเมิน เนื่องจากปรัชญาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน 
พบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับดี 
เนื่ องจากสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
โครงสร้างหลักสูตรตามความเห็นของอาจารย์
ผู้สอน พบว่าอยู่ในระดับด ี
 2. Input (การประเมินปัจจัยนาเข้า) ท า
การประเมินและวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน โดยมี
รายละเอียดผลการประเมินและการวิเคราะห์ผล 
พบว่า อยู่ในระดับดี  
 3. Process  (การประเมินกระบวนการ
จัดการ) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
คุณภาพการสอนของอาจารย์ บทบาทของอาจารย์
ที่ปรึกษาทั่วไปและคณะกรรมการที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ กระบวนการและรูปแบบสารนิพนธ์ อยู่ใน
ระดับดี  
 4. Product (ผลสัมฤทธิ์) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษา 
มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.67  
 
6. อภิปรายผลผล 
 1. Context ( ประเมินภาวะแวดล้อม) 
ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลเป็น นักศึกษาชาย 34 คน 
นักศึกษา 54 คน ปรัชญาของหลักสูตรความ
เหมาะสมกับการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือเรียนรู้ 
เข้าใจ วิเคราะห์ และบริหาร เกี่ยวกับสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจไทย อยู่ในระดับมากเมื่อ
วัดจากระดับความคิดเห็น และทุกข้อผ่านเกณฑ์
การประเมิน เนื่องจากปรัชญาของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอน และ
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พบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยู่ในระดับดี 
เนื่ องจากสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ปรัชญา
ของหลักสูตร ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษา เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์แล้วมีความ
เหมาะสม เพราะปรัชญาของหลักสูตรได้แสดง
แนวคิดและหลักการในการสร้างหลักสูตรได้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับ สายสม ภาณุมาศมณฑล, วัช
ราภรณ์ เปาโรหิตย์ และ เฟ่ืองลดา วุทธีรพล 
(2546: 6) ได้อธิบายว่า ปรัชญาของหลักสูตร
จะต้องเป็นข้อความที่เขียนไว้สั้นๆ ชัดเจน ได้
ใจความและเก่ียวข้องกับกิจกรรมของหลักสูตร 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตามความเห็น
ของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และมหาบัณฑิตเมื่อ
พิจารณาเทียบกับเกณฑ์แล้วมีความเหมาะสม 
เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มีความชัดจน 
และความเป็นไปได้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็น
สิ่งที่ส าคัญ ดังที่ สมคิด พรมจุ้ยและสุพักตร์ พิบูลย์ 
(2543 :102) สอดคล้องกับฉวีวรรณ เศวตมาลย์ 
(2545: 9) และธันยพร ปัญญาทิพย์ (2554 : 56) 
 2. Input (การประเมินปัจจัยนาเข้า) ท า
การประเมินและวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอน คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน โดยมี
รายละเอียดผลการประเมินและการวิเคราะห์ผล 
พบว่า อยู่ในระดับดี โครงสร้างหลักสูตรและ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน อยู่ในระดับดี 
สอดคล้องกับ สมบัติ พิพัฒนเมธา (2546 : 129) ที่
ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสัตว

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร ที่พบว่าโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาวิชามี
ความเหมาะสม 
 3. Process  (การประเมินกระบวนการ
จัดการ) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ด้านการบริหารหลักสูตรคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์ กระบวนการ
และรูปแบบสารนิพนธ์ อยู่ในระดับดี ด้านการ
บริหารหลักสูตร พบว่า อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
และนักศึกษา มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม
ด้านการบริหารหลักสูตร โดยรวมว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ 
เนื่องจากมีการจัดปฐมนิเทศชี้แจงหลักสูตรและการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาทราบ มีการจัดอาจารย์ที่
มีความรู้ความสามารถตรงกับรายวิชา และมีการ
ปรับเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สอดคล้องกับ สอดคล้อง
กับ จุฑาทิพย์ จันทร์เรือน (2552 : 99) ที่ท าการ
วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 
2543) พบว่าด้านกระบวนการ การบริหาร
หลักสูตรมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและมีการจัดทาแผนการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ 
 4. Product (ผลสัมฤทธิ์) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พบว่า นักศึกษา 
มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.67 พบว่า อาจารย์
ผู้สอนความคิดเห็นต่อคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษา เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านความรู้
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ความสามารถทางวิชาการ โดยรวมว่า มีความ
เหมาะสมในระดับมาก สอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ 
จันทร์เรือน (2552 : 100) ที่ทาการวิจัยเรื่อง การ
ประ เมินหลั กสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2543) 
พบว่า ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของมหาบัณฑิต มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานทั่วไปของ
มหาบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับ ธันยพร ปัญญาทิพย์ (2554 : 59) 
  
7.  สรุปและขอ้เสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผล
วิจัยไปใช้  
  1) ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์ผู้สอน
เสนอให้รายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(810290) ควรจัดลงแผนกาเรียนในภาคเรียนที่ 2 
ของหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษามีเวลาเพียงพอในการ
จัดท าสารนิพนธ์ 
     2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควร
จัดในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ 
 7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัย
ครั้งต่อไป  
    1) ควรมีการประเมินหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานการรับรองของคุรุสภา  
              2) ควรมีการประเมินการจัดการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู  
              3) ควรมีการประเมินผลด้านการ
จัดการเรียนรู้ 
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