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  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากร การวิจัยแบงเปน  
4 ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนที ่1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีหลักการ วิธีการ เกี่ยวกับการจดัการเรียน      
การสอนจากเอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัยตางๆ  รวมทั้งสภาพปญหาการจัดการเรียน 
การสอนของสถาบันอุดมศกึษา  ขั้นตอนที่ 2  สํารวจสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรตามองคประกอบของคุณภาพ 
การศึกษาไดแกดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานนักศึกษา   
ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน  โดยสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร 
อาจารย นักศกึษา และศิษยเกา  ขั้นตอนที่ 3 สรางรูปแบบการพฒันาการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร   โดยนาํสภาพปญหาขอที่มีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมารางเปนรูปแบบการจัด           
การเรียนการสอน แลวนําไปสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 17 คน โดยใช 
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ขั้นตอนที ่4 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัด     
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  โดยสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร เขตภาคกลาง
จํานวน 231 คน พบวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีมี่
ประสิทธิภาพประกอบดวย  1) ดานหลักสูตร ไดแก การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร 
และการบริหารหลักสูตร  2) ดานอาจารย ไดแก การสรรหาอาจารย การกําหนดภารกิจของ
อาจารย การประเมินผลการปฏิบตัิงานอาจารย และการพัฒนาอาจารย  3) ดานกระบวน      
การเรียนการสอน ไดแก การทําแผนการสอน การจัดทําประมวลการสอน การจัดตารางสอน  
การจัดอาจารยเขาสอน วธิกีารสอน และการสอนซอมเสริม  4) ดานนักศึกษา ไดแก   
การคัดเลอืกนกัศึกษา การพัฒนานักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต  5) ดานการวัดและประเมินผล       
ไดแก หลักเกณฑการวัดและประเมินผล และความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล   
 6) ดานปจจัยเกื้อหนุน ไดแก อาคารสถานที่ หองสมุด อุปกรณการสอน และหองพยาบาล  
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 The purpose of this study was to develop the effective instructional model for 
Bachelor’s degree program in higher education institutes under the jurisdiction of Fine 
Arts Department.  The study was conducted in four stages.  The first stage was to study 
the concepts, theories, principles, and methods from documents, textbooks, articles, and 
researches including problems of teaching and learning in higher education institutions.  
The second stage was to survey problems of teaching and learning from the opinions of 
administrators, faculty members, students, and alumni on the areas of curriculum, 
faculty members, instruction, students, measurement and evaluation, and facilities in the 
Bachelor’s degree programs of higher education institutes under the jurisdiction of Fine 
Arts Department.  The third stage was to develop an instructional model by using the 
items of problems in those areas which were significantly higher than the set criterion to 
make a draft of the model.  It was scrutinized the effectiveness by 17 experts using the 
Delphi technique.  The fourth stage was to verify the appropriateness in practice of the 
model by 231 administrators and faculty members using a questionnaire developed by 
the researcher.  The results indicated that the developed model was rated at the level 
of “very much.”  The model consisted of six components including 1) curriculum: 
development , evaluation, and management  2) faculty members: recruitment, job 
description, performance evaluation, and faculty development 3) instruction: lesson 
plans, course syllabus, teaching schedule, teaching assignment, teaching methods, and 
remedial teaching 4) students: admission, student development, quality of the graduates 
5) measurement and evaluation: regulations and responsibility 6) facilities: buildings, 
library, instructional materials, and nursing rooms. 
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งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จาก 

ทุนงบประมาณแผนดิน 
และ 

ทุนอุดหนุนและสงเสริมปริญญานิพนธระดับปริญญาโท - เอกในระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความชวยเหลือ  เอาใจใสใหคาํแนะนําอยาง      
ดียิ่งจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานพินธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา   วัฒนาณรงค  
อาจารย ดร.จารุวรรณ  สกุลค ู และอาจารย ดร.สุวพร  ตั้งสมวรพงษ  ศิษยรูสึกทราบซึ้ง        
ในความเสียสละทุมเทและความเมตตาทีทุ่กทานมอบใหตอศิษยเสมอมา  ศิษยขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ  รองศาสตราจารย ดร.วิชยั       
วงษใหญ  และอาจารย ดร.โพธิพันธ  พานิช  ที่ทานไดกรุณาสละเวลาในการใหขอเสนอแนะ     
ที่มีคุณคาทําใหปริญญานิพนธฉบบัน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
 ขอกราบของพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะห  สละเวลาในการ        
ตอบแบบสอบถามที่เปนประโยชนในการศึกษาวิจัย  ขอการบขอบพระคุณผูเชีย่วชาญที่ไดให
ความอนุเคราะหชวยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือการวิจัย 
 ขอกราบของพระคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย  ที่ใหทุนสนับสนุน      
การทําปริญญานิพนธครั้งน้ี 
 ขอราบของพระคุณอธิการสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป  ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศลิป           
ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศลิปอางทอง  ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศลิปลพบุรี  ผูอํานวยการ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  ขอขอบคณุอาจารยทุกทาน  นักศึกษาทุกคนที่รวมมือในการ     
ทําวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตปรญิญาเอกรุน 6 และเพื่อนรวมงานที่วทิทยาลัยนาฎศลิป     
ทุกคนที่คอยชวยเหลือ  ใหกําลังใจใหการศึกษาลุลวงไปดวยด ี
 ทายสุดขอขอบคุณญาติพ่ีนองทุกคนที่สนบัสนุนและใหกําลังใจมาตลอด โดยเฉพาะ     
อยางยิ่งขอกราบของพระคณุ ร.ต.ต.  ชาย  เติมญวน  บิดาผุลวงลับที่สงเสริมดานการศกึษา   
และเปนแรงบนัดาลใจในการศึกษาครั้งน้ี เหนือสิ่งอ่ืนใดผูวิจัยขอกราบของพระคุณนางเฉลียว  
เติมญวน  มารดาและ  ขอขอบคุณนางเบญจวรรณ  เตมิญวน  ด.ญ. ชนกสุดา  เตมิญวน  และ
ด.ญ. เสาวรศัมี  เติมญวน  ผูเปนที่รักยิ่งซ่ึงใหทั้งความรักความหวงใยอันเปนกําลังใจ        ที่
สําคัญคอยสนบัสนุนอยูเบื้องหลังความสําเร็จในครั้งน้ี 
 

วาทีรอยตรี  ธวชั   เติมญวน 
 



 

สารบัญ 
 
บทที่                   หนา 
 

1  บทนํา......................................................................................................................1 
ความมุงหมายของการวิจัย...............................................................................8 
ความสําคัญของการวิจัย...................................................................................9 
ขอบเขตของการวิจัย........................................…….........................................9 
นิยามศัพทเฉพาะ...................................................................…….................10 
 

2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ...........................................................................14 
               ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน.................................14 
               องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา...............................16 
               บทบาทของอาจารยและสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา 
                      การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา................................................56 
               การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
                     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร................................................58 
               เทคนิคเดลฟาย...............................................................................................76 
               งานวิจัยที่เกี่ยวของ.........................................................................................78 
 

3  วิธีดําเนินการวิจัย................................................................................................87 
               การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง...............................................89 
               การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย....................................................................91 
               การเก็บรวบรวมขอมูล.....................................................................................94 
               การวิเคราะหขอมูล..........................................................................................94 
               สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล.........................................................................96 
 

4. ผลการวิเคราะหขอมูล..........................................................................................99 
ผลการวิเคราะหขอมูล.....................................................................................99 

   ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหา 
   การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
   ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร.......................................99 



 

สารบัญ(ตอ) 
 
บทที่                   หนา 

4  (ตอ)  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร.......................116 

                ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของรูปแบบการจัด 
                     การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
                     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร................................................136 
 

5. สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ.................................................................145 
       ความมุงหมายของการวิจัย..................................................................…........145 
           วิธีดําเนินการวิจัย.................................................................................….......145 

สรุปผลการวิจัย...............................................................................................146 
  อภิปรายผล.....................................….............................................................147 
  ขอเสนอแนะ......................................…..........................................................164 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช..............….............................164 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป....................…...........................165 

 
บรรณานุกรม......................................................................................….........................166 
 
ภาคผนวก..............................................................................................…......................176 
          ภาคผนวก ก……………………………………………………………..……………..177 
              หนังสือขอความอนุเคราะหการทําวิจัย........................................…...................177 

ภาคผนวก ข…………………………………………………………………..…………..182 
       รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียน 
               การสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร..........183 
       รายชื่อผูเชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามตามขั้นตอนเทคนิคเดลฟาย............184 
ภาคผนวก ค............................................................................................................186 
       แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
              ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร...............................................187 
       แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอนเทคนิคเดลฟายรอบที1่...202 

 
 
 



 

สารบัญ(ตอ) 
 

     แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอนเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 
          และรอบที่ 3................................................................................................215 
     แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
           สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร..........................................................229 
ภาคผนวก ง............................................................................................................242 
      คาอํานาจจาํแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพปญหาการจัด 
           การเรยีนการสอนสอนระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาสังกัด 
           กรมศลิปากร..............................................................................................243 
     คาอํานาจจาํแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความเหมาะสมการจัด 
           การเรยีนการสอนสอนระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาสังกัด 
           กรมศลิปากร..............................................................................................244 
ภาคผนวก จ............................................................................................................245 
      รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
           สอนระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร...........................246 

 
ประวัติยอผูวิจัย..............................................................................................................247 



 

บัญชีตาราง 
 

ตาราง                  หนา 
 
     1 จํานวนกลุมตัวอยางขั้นสํารวจสภาพปญหาที่เปนผูบริหารและอาจารยจําแนกตาม 
     สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร เขตภาคกลาง ปการศึกษา  2546  ....... 88 
     2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
     สังกัดกรมศิลปากร.......................................................................................... 89 
     3  จํานวนกลุมตัวอยางศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 
     สังกัดกรมศิลปากรในป  พ.ศ.  2540 – 2545  เฉพาะสถาบัน 

    บัณฑิตพัฒนศิลปและวิทยาลัยนาฎศิลป...................................................…… 89 
     4  ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูเชี่ยวชาญในขั้นตอนเดลฟาย............………………90 
     5  จํานวนกลุมตัวอยางขั้นตรวจสอบความเหมาะสมที่เปนผูบริหารและอาจารย  
     จําแนกตามสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร เขตภาคกลาง  
      ปการศึกษา  2546  ……………..……………………………………………….. 90 
     6  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน 
     อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรโดยรวมและในแตละดานกับเกณฑที่กําหนด…..100 
     7  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานหลักสูตร เปนรายขอ 
     กับเกณฑที่กําหนด…….................................................................................101 
      8  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานอาจารย เปนรายขอ 
     กับเกณฑที่กําหนด........................................................................................103 
     9  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานกระบวนการเรียนการสอน  
     เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด......................................................................104 
 
 

 
 
 
 
 



 

บัญชีตาราง ( ตอ ) 
 

ตาราง                 หนา 
 
    10  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานนักศึกษา เปนรายขอ 
     กับเกณฑที่กําหนด........................................................................................106 
    11  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานการวัดและประเมินผล  
     เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด......................................................................107 
    12  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานปจจัยเกื้อหนุน เปนรายขอ 
     กับเกณฑที่กําหนด........................................................................................108 
    13  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร โดยรวมและในแตละดาน 
     กับเกณฑที่กําหนด........................................................................................109 
    14  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานหลักสูตร เปนรายขอ 
     กับเกณฑที่กําหนด........................................................................................110 
    15  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานอาจารย เปนรายขอ 
     กับเกณฑที่กําหนด........................................................................................111 
    16  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานกระบวนการเรียนการสอน 
     เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด......................................................................112 



 

บัญชีตาราง ( ตอ ) 
 

ตาราง                 หนา 
 
    17  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานนักศึกษา เปนรายขอ 
     กับเกณฑที่กําหนด........................................................................................113 
    18  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากร ดานการวัดและประเมินผล 
     เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด......................................................................114 
    19  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   
     ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานปจจัยเกื้อหนุน เปนรายขอ 
     กับเกณฑที่กําหนด........................................................................................115 
    20  คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ 
     รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
     ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร  รอบที่  1............117 
    21  คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ 
     รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
     ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร   
       รอบที่  2 และรอบที่ 3..........…………………………………………………….125 
    22  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ 
     ผูบริหารและอาจารยสถาบันอุดมศกึษาสังกัดกรมศิลปากรที่มีตอรูปแบบ 
     การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับ 
     ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร โดยรวมและ 
     ในแตละดาน.................................................................................................136 
 



 

บัญชีตาราง ( ตอ ) 
 

ตาราง                    หนา 
 
    23  คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ 
     ผูบริหารและอาจารยสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรที่มีตอรูปแบบ 
     การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับ 
     ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ดานหลักสูตร 
     ดานอาจารย  ดานกระบวนการเรียนการสอน  ดานนักศึกษา   
     ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน เปนรายขอ.........…..........137 



 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ                หนา 
 
      1  กรอบแนวคิดในการวิจัย.......................................................................................13 
      2  แสดงความสัมพันธของโครงสรางหลักสูตร............................................................17 
      3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร...............…...............................................20 
      4  แสดงสิ่งกําหนดหลักสูตร.......................................................................................21 
      5  แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร.......................................................22 
      6  แสดงขอบขายของการพัฒนาหลักสูตร...................................................................23 
      7  ขั้นตอนดําเนินการวิจัย..........................................................................................97 
 
 
 



บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรู และขอมูลขาวสาร      
ที่ทุกคนสามารถแสวงหา และเรียนรูไดโดยไมมีขอบเขตจํากัด ทําใหสถาบันอุดมศึกษา            
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหทันตอสถานการณ เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี      
ประสิทธิภาพและคุณภาพ  การเปลี่ยนแปลงทางอุดมศึกษาทําใหเพ่ิมการแขงขนัมากขึ้น   
เนนความเปนอุดมศึกษามหาชน  และการสนองภารกิจที่หลากหลายในสังคมของประเทศ 
ตลอดจนสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน  (อมรวิชช  นาครทรรพ.  2543 : 18)  ความสําคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเปนคลังปญญาของประเทศ จึงมีบทบาทหนาที่ตองเตรียมคนใหมี
ความพรอมทีจ่ะรับการเปลีย่นแปลงของสังคมที่เกิดขึน้ในปจจุบันและอนาคต เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
  เม่ือศึกษายอนหลังไปในอดีตพบวา การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยมักจะถูกผลักดัน
ใหมองคนเปนทรัพยากรมนุษยมากกวาจะมองคนเปนคนที่มีเกียรต ิศักดิ์ศร ีวัฒนธรรมและชีวติ      
ของตนเอง การศึกษาระดับอุดมศึกษาจงึมิไดสงเสริมใหคนรอบรู เขาใจชวีิต และเปนคนที่
สมบูรณอยางแทจริง (อมรวิชช  นาครทรรพ. 2539 : 11-12) แตในความเปนจริง นโยบาย 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันไดใหความสําคัญกับการจัดการเรียน 
การสอนที่มุงใหนักศึกษาเปนผูมีปญญา คิดเปน แกปญหาเปนดวยตัวเอง สามารถคิด วิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรู มีความสามารถในการคิดสรางสรรคองคความรูใหม 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2540 : 1) จากการศึกษาของสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2539:3-4) พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยเปนเรือ่ง 
ที่คอนขางวิกฤต การจัดการเรียนการสอนที่ผานมานักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยมีความรู
ความสามารถโดยเฉลี่ยออนลงทั้งในกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล      
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  การแกปญหา  ตลอดจนลักษณะที่พึงประสงคในดานลักษณะนิสัย
ตางๆจึงเปนทีม่าของการปฏิรูปการศกึษาระดับอุดมศึกษาในขณะนี ้
 การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ         
พุทธศักราช 2542 เนนการปฏิรูปการเรียนรูหรือการเรียนการสอนโดยพึงใหนักศกึษามีบทบาท
สําคัญในการเรียนรู พัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ เพ่ือใหเปนบัณฑติซึง่พรอมดวยความรู และ   
คุณธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต.ิ 2543: 3 ; ทบวงมหาวทิยาลัย.2545 : 1) 
สถาบันอุดมศกึษาจึงจําเปนตองปฏิรูปการศึกษาโดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน    
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และเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนใหทันตอสภาพการณ   
เปนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ยืดหยุน เนนความตองการของ    
ผูเรียนและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2543 : 77-78) 
 การจัดการเรียนการสอนทีดี่ควรเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญแกผูเรียน
โดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยอาศัยองคประกอบ         
ที่สําคัญ ไดแก ดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการการเรยีนการสอน ดานนักศึกษา       
ดานการวัดและประเมินผล ดานปจจัยเกื้อหนุน (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2544 : 9-10) อยางไร 
ก็ตาม  ผูสอนจะตองเห็นความสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางดีที่สุด ชวยสงเสริมให    
ผูเรียนไดพบกับชองทางของการเรียนรูที่อาจแตกตางกัน ผูสอนจะไมเนนความสาํคัญของสาระ         
ที่ปรากฏในหลักสูตร หรือเนนความสําคญัของการบรรยายเนื้อหาสาระตามหลักสูตรเพ่ือให      
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางมีประสิทธภิาพ (วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา.  
2544 : 26) การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปนอยูไมไดมุงเนนใหนักศึกษา
เปนศูนยกลางการเรียนรู  อาจารยทําหนาที่นําเสนอความรูโดยไมไดเปดโอกาสใหนักศึกษา     
ไดคิด วิเคราะห หาเหตุผล และแสดงความคิดเห็นเทาที่ควร (ไพฑูรย  สินลารัตน. 2524: 15) 
อาจารยผูสอนไมไดมีการพัฒนาความรูใหมๆ มักจะใชความรูและประสบการณเดิมมาสอน    
นักศึกษา ทําใหไมเกิดการเรียนรูใหมๆ ขึ้น และไมไดพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในดาน      
ความคิด เหตผุลที่สําคญัของการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันคือไดผลผลติออกมา 
ไมสอดคลองกับสภาพสังคมยุคปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ควรไดรับการพัฒนาและปรบัปรุง    
แกไขใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2535: 16) 
 กรมศิลปากรเปนหนวยงานซึ่งมีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาทีเ่ปน     
เอกลักษณเฉพาะตวัที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เนนเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเปนสวนใหญ       
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองพัฒนาเพื่อความเปนมาตรฐานเดียวกัน       
ของระดับกรม เพ่ือสูความเปนเลศิในทุกๆดาน (สิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ. 2539: 3) โดยมี
เปาหมายที่จะผลิตบัณฑติใหมีความรูคูคณุธรรมรอบรูในงานศิลปะดานนาฎศิลป  และดุริยางค
ศิลป      เพ่ืออนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาต ิมีความคิดสรางสรรค นําวิธีการและ
วิทยาการสมยัใหมมาสรางผลงานศลิปะ เปนบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคม (สํานักงาน
ปฏิรูป         การศึกษา. 2543: 42) การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางดานนาฎศิลป ดุริ
ยางคศิลป     ของกรมศิลปากรมีสถาบันจัดการศึกษาทางดานนี้คือ วิทยาลัยนาฏศิลป และ
สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป โดยวิทยาลัยนาฎศิลปจัดการศึกษาในระดบัอนุปริญญา 
(ประกาศนียบตัรนาฎศลิป  ชั้นสงู) ซ่ึงมีการเปดการเรียนการสอนมานานแลวโดยการรับ
นักศึกษาที่จบจากชั้นมัธยมปลาย (ระดับชั้นกลาง) จากวิทยาลัยนาฎศิลป โดยใชเวลาใน
การศึกษา 2 ป  มีวัตถุประสงคในการ    สงเสริมและการยกระดับการศึกษาดานวชิาการ  



 3

วิชาชีพ  ดานศิลปวัฒนธรรม  นาฎศิลป       และดุริยางคศิลป แกนักศึกษาที่สําเรจ็จาก
วิทยาลัยนาฎศิลป เพ่ือใหนักศึกษาทางดานนาฏศิลป และดุริยางคศลิปทั้งไทยและสากลสามารถ
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีไดในสายตรง         สวนสถาบันบัณฑติพัฒนศลิปจัดการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหลักสตูรตอเน่ือง 2 ป เปนการ   จัดการเรียนการสอนทางดานศิลปวัฒนธรรม
ทางดานนาฎศิลป ดุริยางคศิลป ทั้งไทยและสากล     ใหแกผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
(ประกาศนียบตัรนาฎศลิปชัน้สูง) ดังน้ันการจัด        การเรียนการสอนของวิทยาลัยนาฏศิลป 
และสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิปจึงตองจัดใหมีความ    สอดคลองและตอเน่ืองกันในทุกๆดานของ
องคประกอบดานคุณภาพการเรียนการสอน        (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.2543:23/4) และ
ที่สําคัญ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร     ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
คือสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิปไดเริ่มจัดใหมีการเรียนการสอนมาไดเพียง 5 ป  ยอมจะตองประสบ
ปญหาการจัดการเรียนการสอนในทุกดานไมวา 
จะเปนดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานกระบวนการเรียนการสอน  ดานนักศึกษา  ดานการวดั
และประเมินผล  และดานปจจัยเกื้อหนุน ซ่ึงปญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน         
อุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากรที่พบสรุปไดดังน้ี 
  1.  ดานหลักสูตร ในปจจุบันการจัดทําหลักสูตรตองใชผูเชี่ยวชาญพเิศษ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญ     
มักจะมีเวลาในการประชุมจัดทําหลักสูตรไมตรงกัน และในบางครั้งเกิดความขัดแยงระหวาง
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทําใหการพจิารณาหลักสูตรเกิดความลาชา นอกจากนี้อาจารย      
ผูสอนสับสนกบัขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแตละคนซึง่ไมเหมือนกัน ทําใหการสอนของ
อาจารยไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน (อุษา  สบฤกษ. สัมภาษณ. 2546.) การจัดเนื้อหาของ
หลักสูตรทุกวชิามีเน้ือหามากทั้งในวชิาสามัญ ศิลปะ และวิชาการศึกษา บางครั้งเกดิความ       
ซํ้าซอนในเรื่องของเนื้อหา ทําใหนักศึกษาตองใชเวลาในการเรียนมาก จึงไมมีเวลาคนควา      
และฝกปฏิบตั ินอกจากนี้หลักสูตรนาฎศลิปชั้นสูง พุทธศักราช 2527 ไดใชมานานและไมมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม เชน หลักสูตรทางดานนาฎศิลปไทยไดแบงการเรียนการสอน
เปนหนวยการเรียน เชน รําเคียว รําหนาพาทย หลักสูตรดังกลาวใชเวลาศึกษามากถึง 2 ป     
ซ่ึงเนื้อหาของหลักสตูรเนนความรูที่เปนมาตรฐานดานการเรียนนาฎศิลป แตไมสามารถนําไปใช
ในการทํางานได และที่สําคญั ผูบริหารทีจ่ะมาดําเนินการในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรยังไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจากการปฏิรูปโครงสรางระบบราชการ และการปฏิรูป
การศึกษา ตลอดจนอาจารยสวนใหญยังไมเขาใจและเหน็ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนา  
หลักสูตร ( สุกัญญา  ตั้งวงษพิมุข. สัมภาษณ. 2546.)  สวนการประเมินหลักสูตร ยังไมมีการ 
จัดทําที่เปนระบบมาตรฐานเนื่องจากไมมีคณะกรรมการที่ดําเนินงานรับผิดชอบโดยตรงและ       
ติดขัดในเรื่องของงบประมาณ จึงทําใหไมมีการจัดทําเอกสารหลักสูตรและคูมือการใชหลักสตูร
ออกเผยแพรใหอาจารยไดรับทราบ จากสาเหตุดังกลาวทําใหหลักสตูรที่ใชอยูในปจจุบันไมได 
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มีการปรับปรงุใหทันสมัยกบัสังคมในยคุปจจุบัน และการจัดทําหลักสูตรยังไมมีการนําเอา              
ศิลปวัฒนธรรมตางๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมพื้นบานที่มีอยูมากมายเขามารวมบรรจุ          
ไวในหลักสตูรเพ่ือสงเสริมและเปนการผสมผสานการอนุรักษศลิปวฒันธรรม อันจะมีสวนชวยให
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร      
สมบูรณแบบมากขึ้น (นิวฒัน  สุขประเสริฐ.  สัมภาษณ. 2546.) ซ่ึงสอดคลองกับ ธรรมนูญ      
ศรีจํานงค (2544 : 114) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา    
ในสถานศึกษาสังกัดกรมศิลปากรพบวา หลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาสังกัดกรมศิลปากร    
ควรมีการวิจัยสํารวจตลาดหรือความตองการของทองถิ่นแลวระดมภูมิปญญาทองถิน่มาชวย    
ในการจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรใหมากขึน้  

2.  ดานอาจารย  การพัฒนาอาจารยยังไมมีการพัฒนาเทาที่ควรสาเหตุมาจากอาจารย 
มีนอยจึงทําใหมีภาระกิจการสอนมากโดยเฉพาะสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป  ผูบริหารซึ่งโดยปกติ      
ไมตองทําหนาที่สอนก็ตองมาทําการสอนควบคูไปดวย นอกจากการสอนซึ่งถือวาเปนภารกิจ
หลักแลวยังตองมีภารกิจดานการแสดง  ดังน้ันอาจารยสวนใหญจึงมีเวลาไมเพียงพอสําหรับ     
การพัฒนางานดานวิชาการ  และดวยการปรับเปนสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม การประเมิน 
ผลงานของอาจารยจึงยังไมมีกฎเกณฑที่แนนอน  ตลอดจนการออกกฎหมายรองรับการเขยีน 
ผลงานของอาจารย เชนตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย  และผูชวย
ศาสตราจารย ยังไมมี  ทําใหไมมีการพัฒนาอาจารยและการสรางองคความรูใหมๆ  เกิดขึ้น       
( อุษา  สบฤกษ. สัมภาษณ. 2546.) นอกจากนี้ การกําหนดภารกิจของอาจารยยังขาดความ  
ชัดเจนในภาระหนาที ่ตลอดจนอาจารยที่เปนขาราชการทั้งภาควิชาสามัญและศลิปะมีนอยลง
เน่ืองมาจากการปรับปรุงโครงสรางทางดานบุคลากรและการปฏิรูปการศึกษาของสถาบัน ทําให
มีการจางผูสอนซึ่งเปนบุคคลภายนอกมาสอนแตเน่ืองจากคาตอบแทนนอย  จึงทําใหขาดขวัญ
และกําลังใจในการทํางานสงผลใหการจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ( สมัย  ขาวนวล.  
สัมภาษณ. 2546.)  จากสาเหตุดังกลาวทาํใหการจัดการเรียนการสอนไมทันกับสภาพของสังคม
ในยุคปจจุบัน ซ่ึงนับวันจะเนนการวิจัยมากขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับชาต ิสถาบันอุดมศึกษา
ของกรมศิลปากรก็ควรมีการวิจัยทารํานาฎศิลป เพ่ือเผยแพรออกสูสังคมใหมากขึ้น และนาราวดี  
ศิริโรจน (2543 : 75) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของอาจารยและนักศกึษาที่มีตอการ
บริหารวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลปพบวา อาจารย ผูสอนของสถาบนัอุดมศึกษาสงักัดกรม   
ศิลปากรมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีนอย 
โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองของอาจารยเชนการฝกงาน การฝกอบรม การประชุมทางวิชาการ 
และสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในสถาบนัและภายนอกสถาบันยังมีนอยเปนสาเหตุใหอาจารย 
ไมมีโอกาสที่จะไดพัฒนาความรู ความสามารถและเพิ่มพูนความรูในการจัดการเรียนการสอน  
ดังน้ันการเรียนการสอนจึงเปนรูปแบบเกาที่ไมมีการบูรณาการในรายวิชาและระหวางวิชาทําให
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ขาดการเชื่อมโยง  อาจารยทั้งภาควิชาสามัญและวชิาศิลปะสวนมากจะนําความรูจาก         
ประสบการณเดิมมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
 3. ดานกระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี       
เนนการสอนแบบรายวิชาไมมีการปรับปรงุและประเมินแผนการเรียน  ขาดการเชื่อมโยง      
แบบบูรณาการทั้งเนื้อหาในรายวิชาและหลักสูตร มุงเนนวิธีการมากกวากระบวนการจัด       
การเรียนการสอน  ในวิชาปฏิบตัิศลิปมักใชประสบการณมาทําการสอนไมมีการประยุกต 
สื่อการเรียนการสอนเพื่อใหทันสมัยกับการสอนในยุคปจจุบันและจากเอกสารสัมมนา              
กรมศิลปากร (2544 :16-17) กลาวถึงเรื่องนี้วา ครูศลิปะควรนําเทคโนโลยีดานการใชสื่อใหมๆ    
ที่จะใหความรูดานการนําไปใชกับศิลปะพ้ืนบาน ซ่ึงจะเปนประโยชนกับผูเรียน  อันจะทําใหเกิด
ความกระตือรือรนและเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัดตารางสอน     
มีปญหาในเรือ่งของสถานที่และอาจารยมีไมเพียงพอเน่ืองจากอาจารยตองสอนหลายวชิา  
พรอมทั้งมีหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบงัคับบัญชาในเรื่องของการแสดง ( สมัย  ขาวนวล.  
สัมภาษณ. 2546.)  ในการจัดการเรียนการสอนยังคงใชรูปแบบเดิมที่มุงเนนการจดจําและ        
ทําตามแบบอยาง  ขาดการใชสื่อวัสดุอุปกรณตลอดจนเทคโนโลยทีางการศึกษาจึงทําใหผูเรียน
ขาดแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการเรียน  นักศกึษาจึงขาดการพัฒนาองคความรูใหมๆ
ทางดานศิลปะเปนผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาดอยคณุภาพ  นอกจากนี้        
การจัดการเรียนการสอนมักเนนดานศิลปวัฒนธรรมเปนหลักทําใหไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและไมสอดคลองกับตลาดแรงงานในยุคปจจุบัน (สุกัญญา  ตั้งวงษพิมุข. สัมภาษณ. 
2546.) สวน ธรรมนูญ  ศรจํีานงค (2544 : 115) ไดเสนอแนะในงานวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอ          
การดําเนินการปฏิรูปการศกึษาในสถานศึกษาสังกัดกรมศิลปากร วาอาจารยวิทยาลัยนาฎศลิป 
ควรมีการปรบัเปลีย่นวธิีการสอนใหนาสนใจเพื่อเสริมใหผูเรียนเกิดความสนใจและเขาใจมาก      
ยิ่งขึ้น  ทั้งน้ีผูบริหารวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณการจัดฝกอบรมบุคลากรใหมี
การพัฒนาเทคนิควธิีการสอนรวมทั้งพัฒนาดานวิชาการและจากการวิจัยเรื่องการนําเสนอ      
แนวทางการพัฒนาอาจารยวิทยาลัยนาฎศิลปของ นฤมล   ขันสัมฤทธิ ์(2542:105) พบวา      
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนไมไดมีการพัฒนาเพื่อใหทันกับกระแสสังคมและสรางวัฒนธรรม      
ความเปนนานาชาติหรือสากล  อาจารยผูสอนไมไดจัดการเรียนการสอนที่จะเนนสูการเผยแพร
ออกสูสาธารณะชนมากนัก  แตจะเปนการเรียนการสอนที่เนนในหลกัสูตรอยางเดยีวโดย        
ไมคํานึงถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ปจจุบันหลั่งไหลเขามาอยางมาก   การจัดชั่วโมง
ในการทํางานของอาจารยผูสอนยังไมเหมาะสมเนื่องจากอาจารยบางทานตองมีกิจกรรม        
การแสดงเพื่อชวยงานวิทยาลัยฯ จึงทําใหอาจารยอีกสวนหนึ่งตองรับผิดชอบการสอนมากขึ้น   
จึงเปนสาเหตทุี่ทําใหอาจารยขาดการเตรยีมการสอน  และสรางสื่อการเรียนการสอนตลอดจน
การคนควาวิจัย  
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 4.  ดานนักศกึษา นักศึกษาใหความสนใจและความรวมมือในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมการเรียนการสอนนอยมาก เชน ชมรม ทัศนศึกษา และการดูงาน เน่ืองจาก         
นักศึกษาตองติดภารกิจในเรื่องของการแสดง ซ่ึงในแตละครั้งตองมีการซอม และใชคนเปน
จํานวนมาก และการแสดงดังกลาวซึ่งมีจํานวนมากยังสงผลใหนักศึกษาไมสามารถเขาเรียนได
เต็มเวลาตามที่หลักสตูรกําหนด จึงสงผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษาในเรื่องของการเรียนรู
และการฝกปฏิบตัิโดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ตองทําตามแบบอยาง จากการเรียนการสอน  
ดังกลาวนักศกึษาจึงตองเชือ่ฟงครูอาจารยและไมมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น นักศึกษา      
สวนใหญจึงขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ผูที่เกงทางดานการแสดงมักจะออนทางดานวิชาการ           
และขาดความสนใจในการคนควาทําใหสงผลตอคุณภาพของนักศึกษาที่จบออกไป                 
(สุกัญญา  พยัคฆเกษม. สัมภาษณ. 2546.)  นอกจากนี้นักศึกษาที่เขามาเรียนตอในระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปสวนใหญมีปญหาในเรื่องของคาใชจายทางการศึกษา     
จึงจําเปนที่จะตองหารายไดเสริมหลังเลิกเรียนหรือในวนัหยุด และในบางครั้งนักศกึษาตอง     
หยุดเรียนเพ่ือหารายไดจากการแสดงทําใหนักศึกษาขาดการเรียนและการฝกปฏบิตั ิ           
และในการคัดเลือกนักศึกษาเขามาเรียนยังมีขอจํากัดคือ ตองเปนผูที่จบจากวิทยาลัยนาฎศลิป               
จึงจะสามารถเขาเรียนตอในระดับหลักสตูรนาฎศลิปชัน้สูง (ประกาศนียบตัรนาฎศิลปชั้นสูง)  
ของวิทยาลยันาฎศิลป และในระดับปรญิญาตรี ตอเน่ือง 2 ปของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป      
ซ่ึงเปนขอจํากัดที่ไมเปดกวาง  แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังกลาวคือ          
ควรเปดรบันักศึกษาทั่วไปที่ไมไดจบมาจากวิทยาลยันาฎศิลปใหเขามาศึกษาตอในระดับ        
ปริญญาตรีได (อุษา  สบฤกษ. สัมภาษณ. 2546.) 
 5.  ดานการวดัและประเมินผล การวัดผลและประเมินผลยังขาดเครื่องมือวัดและ       
ประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิโดยการวัดผลจะดจูากความสามารถ    
เฉพาะตวั และบทเรยีนที่นักศึกษาปฏิบตัิเชน การตอทารํา โดยเนนความรู ความจําและลลีา   
ทาทางวาเหมอืนกับที่สอนไปหรือไม  แตเน่ืองจากนักศึกษาขาดประสบการณทําใหความ     
สวยงาม หรือความสามารถที่แสดงออกมาไมถูกใจอาจารยผูสอน การใหคะแนนจึงขึ้นอยูกับ   
ดุลพินิจของอาจารยผูสอนที่เปนตัวบงชี ้(สุกัญญา  ตั้งวงษพิมุข. สัมภาษณ. 2546.) นอกจากนี้
การทําขอสอบที่เปนมาตรฐานในการวัดและประเมินผลยังไมมีการจัดทําทั้งภาควชิาสามัญ  
และวิชาศลิปะ การวัดผลทางดานนาฎศิลปดนตรียังคงตองสอบถามผูเชี่ยวชาญอยูเสมอ   
ซ่ึงทําใหเกณฑการวัดผลไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการเรียนอีกทั้งไมมีหลักเกณฑที่ชัดเจน
เปนรูปธรรมทีนั่กศึกษาสามารถตรวจสอบได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การประเมิน 
หลักสูตรประกาศนียบตัรนาฎศิลปชั้นสูงสาขานาฎศิลปไทยของวิทยาลัยนาฎศลิปของนิลวรรณ  
วรรณะล ี(2541:217)  พบวาการวดัผลในการเรียนของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากรนัน้          
การวัดผลใชผูสอนเปนหลักไมมีเกณฑมาตรฐาน และในการวัดผลสวนใหญเนนเฉพาะดาน      
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ความรูและความจํา  ขาดการวิเคราะหและสังเคราะห   สวนทางดานทฤษฎียังไมมีการจัดทํา
หรือสรางขอสอบมาตรฐาน  เม่ือเปนเชนน้ีจึงทําใหการวัดและประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดกรมศิลปากรขาดความเชื่อถือหรือความเทีย่งตรง  ควรมีการประเมินตามหลักวิชา 
และวิธีการ และมีคณะกรรมการกลางในแตละสาขาวิชาจัดทําเกณฑมาตรฐานการวัดผล 
ทั้งภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัติซ่ึงควรมีความสอดคลองกัน  

6.  ดานปจจัยเกื้อหนุน หองเรียนมีไมเพียงพอสําหรับการสอนกลุมใหญและกลุมยอย
รวมทั้งอุปกรณที่จําเปนสําหรับหองเรียนและสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิปไดมีการใชสถานที่ของ
วิทยาลัยนาฎศิลปในการจดัการเรียนการสอน สถานที่เรียนยังขาดแคลนอยูมาก ในปจจุบัน
วิทยาลัยนาฎศิลปยังไดขยายสถานศึกษาไปยังวิทยาเขตพุทธมณฑล อําเภอศาลายา จังหวัด
นครปฐม แตก็ยังไมพรอมในทุกๆเรื่องเพราะอยูในชวงของการกอสราง  หองปฏิบตัิการมีจํากัด 
อุปกรณเกา และชํารุดไมเหมาะกับการเรยีนการสอนในปจจุบัน ขาดการดูแลอยางสม่ําเสมอ
เพราะบุคลากรที่ดูแลตองใชอาจารยผูสอนเนื่องจากไมมีบุคลากรดูแลเฉพาะในเรื่องดังกลาว     
ในสวนของสโมสรนักศึกษาที่ใชในการดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษายังไมเปนสัดสวน     
เน่ืองจากอาคารสถานที่มีไมเพียงพอตองดัดแปลงหองเรียนมาเปนสโมสรนักศึกษาในการจัด   
กิจกรรม ( สมปอง  นกนอย. สัมภาษณ. 2546.) นอกจากนี้หองสมุดยังคับแคบ  ตาํราและ
เอกสารที่เกี่ยวกับวิชาสามญัและวิชาการศึกษามีนอยมาก ทําใหการคนควาในรายวิชาตางๆ
เหลานี้มีไมเพียงพอ ตําราสวนใหญที่มีมักจะเกี่ยวกบัทางดานนาฎศิลป  ดนตรี สําหรับ         
หองพยาบาลในปจจุบันยังใชหองเรียนดัดแปลงมาเปนหองพยาบาล  อุปกรณพยาบาลยังไม      
ทันสมัย  ไมมีพยาบาลประจําสําหรับดูแลนักศึกษาที่เจ็บปวยจึงตองใชอาจารยซ่ึงไมไดจบมา
ทางดานพยาบาลหรือสุขศกึษามาดูแลแทน และยังไมมีเครื่องปรับอากาศทําใหสภาพอากาศรอน 
( สุกัญญา  ตั้งวงษพิมุข. สัมภาษณ. 2546.) สําหรับสื่อและโสตทัศนปูกรณ มีไมเพียงพอ      
ตอความตองการของอาจารยผูสอนและนักศึกษาและการบริการยังชามากเพราะมีบุคลากร 
เพียง 2 คนจึงตองใชอาจารยในวทิยาลยัที่มีความรูในเรื่องสื่อและโสตทศันูปกรณมาชวย 
ดําเนินการแทน นอกจากนี้จํานวนคอมพิวเตอรในแตละสถาบันที่ใชในการศึกษายงัมีไมเพียงพอ       
กับจํานวนนักศึกษาทําใหตองจัดการเรียนการสอนเปนกลุมเล็กๆ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป       
กย็ังตองใชคอมพิวเตอรในการเรียนรวมกบัวิทยาลัยนาฎศิลป    อีกทั้งการบํารุงรกัษา          
เครื่องคอมพิวเตอร ยังขาดงบประมาณ ทาํใหการเรียนการสอนคอมพิวเตอรมีปญหาอยางมาก   
( ธเรศ  พิศชาต.ิ สัมภาษณ. 2546.) สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องววิัฒนาการและอนาคตภาพ      
ของวิทยาลัยนาฎศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยของ สิริชัยชาญ  ฟกจํารูญ (2539: 245 - 
247) ที่พบวา งานดานขอมูลของสถาบันที่เกี่ยวกบัตําราดานนาฎศิลปและดนตรยีงัมีอยู 
นอยมากรวมทั้งอุปกรณการเรียนการสอนตลอดจนเทคโนโลยตีางๆที่ชวยสอนก็ขาดแคลน          
สถานที่เรียนมีจํากัดและสวนหนึ่งยังสรางไมเสร็จ  
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 จากสภาพปญหาที่เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนดังกลาว และการเปลี่ยนแปลง    

ของสังคมประกอบกับสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร กําลังดําเนินงานอยูในชวงของ        
การปฏิรูปการจัดการศึกษา เพ่ือความมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของ

การจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนสวนหนึง่ของการปฏิรูปการศึกษา  ดังน้ันผูวิจัยในฐานะอาจารย

ผูสอนในวทิยาลัยนาฎศลิป ซ่ึงเปนสถาบนัอุดมศึกษาสงักัดกรมศิลปากรจึงมีความสนใจใน     
การศึกษาเพือ่พัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา

สังกัดกรมศิลปากรเพื่อนําเอาผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการปรบัปรุงการเรียนการสอน     

และเสนอรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทีมี่ประสิทธิภาพ  เพ่ือการผลิตบัณฑติ
ระดับปริญญาตรี  ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากรใหเปนบณัฑิตที่มีคุณภาพสอดคลอง

กับตลาดแรงงานและสังคมในยุคปจจุบัน และเปนไปตามแบบแผนหรอืลักษณะของการ     

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร  
ในองคประกอบคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน 6 ดานคือ  ดานหลักสูตร  

ดานอาจารย  ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานนักศึกษา ดานการวัดและประเมินผล  

และดานปจจัยเกื้อหนุน ( ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544 : 9-10 ) โดยการศึกษาสภาพปญหา 
การจัดการเรียนการสอนทีมี่อยูในปจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร  

ในดานตางๆ และนําสภาพปญหามาวิเคราะห และสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช

เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการตรวจสอบคุณภาพการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนจากผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ 

ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายในการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูทีมี่ความรู 
ความสามารถทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงคของสังคมตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
 
 



 9

ความสําคญัของการวิจัย 
เพ่ือเปนประโยชนแกผูบริหาร  อาจารย  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา       

ตลอดจนผูเกีย่วของกับงานดานการศึกษาของกรมศลิปากรจะไดนําผลการวิจัยไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร   
ใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
    ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย  จําแนกเปน  3  กลุม 

1. ประชากรในขัน้สํารวจสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  ไดแก 

1.1 ผูบริหารสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 1 แหงและวทิยาลัยนาฏศิลป เขตภาคกลาง 
4 แหง  จํานวน  31  คน 

1.2 อาจารยที่ทําหนาที่สอนในสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป 1 แหงและวิทยาลัยนาฏศลิป         
เขตภาคกลาง 4  แหง  จํานวน  416  คน 

1.3 นักศึกษาที่กําลังศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  1  แหงและวิทยาลัยนาฏศลิป                  
เขตภาคกลาง 4  แหง  จํานวน  796  คน 

1.4 ศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิปและวทิยาลัยนาฎศลิป      
ในป พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545 จํานวน 875 คน 

2. ประชากรในขัน้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี 
ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ  จํานวน  17  คน  ดังน้ี 

2.1 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษา   
2.2 ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร   
2.3 อาจารยผูปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา   

3. ประชากรในขัน้ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน            
ระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษาสงักัดกรมศิลปากร  ไดแก 

3.1 ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  เขตภาคกลาง  จํานวน 31 คน 
3.2 อาจารยผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร เขตภาคกลาง 

จํานวน 416  คน 
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   ตัวแปรที่ศกึษา  
  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  6  ดานคือ 

1. ดานหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
4. ดานนักศึกษา 
5. ดานการวัดและประเมินผล 
6. ดานปจจัยเกื้อหนุน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในการวิจัยน้ีหมายถึง แบบแผน
หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยผานการตรวจสอบของ
ผูเชี่ยวชาญตามเกณฑของคามัธยฐานตัง้แต 3.50 ขึ้นไป และคาพิสยัระหวาง  ควอไทลตั้งแต 
1.99 ลงมาตามองคประกอบของคุณภาพการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน  6  ดาน   
เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของ
สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากรตามองคประกอบ  6  ดาน ดังน้ี 

1.1 ดานหลักสูตร ในการวจัิยน้ีหมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการ      
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ปดสอนทุกหลักสูตร ในปจจุบันไดแกหลกัสูตร      
นาฎศิลปชัน้สงู (ประกาศนยีบัตรนาฎศิลปชั้นสูง) ของวิทยาลัยนาฎศิลป หลักสูตรศิลปบัณฑติ 
ของสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิปใหสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพ       
การประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ การปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง การจัดทํา
เอกสารหลักสตูร  การจัดทําคูมือการใชหลักสูตร และการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2 ดานอาจารย ในการวิจัยน้ีหมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการดําเนินการ
เกี่ยวกบัอาจารย ไดแก การสรรหาอาจารย การพัฒนาอาจารย  การธํารงรักษาไวซ่ึงอาจารยที่มี       
คุณวุฒิความรูความสามารถและทักษะดานตางๆ มีความรูเน้ือหาเปนอยางดี  มีความรูและ  
ประสบการณในการสอน   มีความรับผิดชอบ  มีทัศนคติที่ดีตอการสอนและผูเรียนเพ่ือการ
ปฏิบตัิหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  การสนับสนุนใหอาจารยมีวุฒิทางการศึกษาสงูขึ้น     

1.3 และการประเมินผลการปฏบิัติงานของอาจารย  
1.4 ดานกระบวนการเรียนการสอน ในการวจัิยน้ีหมายถึง แบบแผนหรือลักษณะ

ของการดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนทีมี่คุณภาพและประสิทธิภาพไดแก การทํา
แผนการสอน  การเตรียมการสอน  การจัดประมวลการสอน  การจัดตารางสอน  การจัดอาจารย   
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เขาสอน  วิธีการสอน  การสอนซอมเสริมเพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ        
และบรรลุจุดประสงคทีว่างไวโดยใหความสําคัญกับผูเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ยอมรับ
ความสามารถและวิธีการเรยีนรูที่หลากหลายของผูเรียน โดยแบงเวลาและเนื้อหาไดอยาง  
เหมาะสม  มีการเตรียมความพรอมทั้งผูเรียนและผูสอน  สงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง    
ผูสอนและผูเรยีน 

1.5 ดานนักศึกษา ในการวิจัยน้ีหมายถึง แบบแผนหรือลักษณะของการ       
ดําเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาไดแกการคัดเลือกนักศึกษา  การพัฒนานักศึกษาใหเปนผูที่มี   
ความรับผิดชอบตอการเรียน มีทัศนคติทีดี่ตอการเรียน  มีความขยันและอดทน  มีความซื่อสัตย   
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับกลุมเพ่ือนและมีทักษะการทํางานเปนกลุม  การติดตามผลการศึกษาของ   
นักศึกษาและการประเมินคณุภาพของบัณฑิตทั้งทีศ่ึกษาตอและทีท่าํงานแลว 

1.6 ดานการวัดและประเมินผล ในการวิ จัยน้ีหมายถึง แบบแผนหรือการ      
ดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนไดแก การนําหลักเกณฑการวัด          
และประเมินผลมาใชอยางเปนระบบและไดมาตรฐาน 

1.7 ดานปจจัยเกื้อหนุน ในการวิจัยน้ีหมายถงึ แบบแผนหรือการดําเนินการที่
เกี่ยวกบัปจจัยเกื้อหนุนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ไดแก การจัดอาคารสถานที่ที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนในหลายรปูแบบเชน      
หองเรียนนาฎศิลป หองปฏิบัติการ  หองพยาบาล  หองสมุด ตํารา หนังสือ วารสาร  
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  เครือ่งคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ
ที่เอ้ืออํานวยตอการสืบคนและการเสาะแสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ           
อาณาบริเวณและบรรยากาศที่เสริมสรางความคิดสรางสรรค และการใฝรูใฝเรียนของนิสิต      
นักศึกษา 
  2. สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศลิปากร  หมายถึง  สถาบันบัณฑติพัฒนศลิปและ
วิทยาลัยนาฏศิลปเขตภาคกลาง 4 แหง คือ วิทยาลยันาฎศิลป  วทิยาลัยนาฎศลิปสุพรรณบุรี  
วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี   วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง  
            3.  ผูบริหาร  หมายถึง  อธิการ  รองอธิการ  คณบดี  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป        
ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศลิป ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา ที่ดํารงตําแหนงอยูใน       
ปการศึกษา 2546 
            4.  คณาจารย  หมายถึง  ผูที่ทาํหนาที่สอนที่สถาบันบัณฑติพัฒนศลิปและวิทยาลัย
นาฏศิลปเขตภาคกลาง 4 แหงคือ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  วิทยาลัย
นาฏศิลปลพบรีุ  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  ในปการศกึษา 2546 
                5.  นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูที่สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิปและวทิยาลัย        
นาฏศิลปในระดับปริญญาตรีในปการศึกษา  2546 
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                   6.  ศิษยเกา  หมายถึง  ผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
และวิทยาลัยนาฎศิลป ในระดับปริญญาตรี ตั้งแตป พ.ศ. 2540 - 2545 
                   7.  ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง  บุคคลที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ 
ดานการจัดการเรียนการสอน โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 
   7.1.  เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณดานการจัด 
การเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเปนเวลา   20   ปขึ้นไป    
   7.2.  เปนผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา สังกดักรมศิลปากร  
   7.3.  เปนอาจารยผูปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน และมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกหรือเปนอาจารยระดับ 8 และระดับ 9 หรือมีตําแหนงทางวิชาการ
เปนศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
 
 



กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 
ศึกษาสภาพปญหา 

ขั้นตอนที่ 3 
การสรางรูปแบบ 

ศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ     
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ    

แนวคิด ทฤษฎี  และหลักการ   
วิธีการ 

สภาพปญหาการจัดการเรียน 
การสอนของสถาบันอดมศึกษา 

1. ดานหลักสูตร 
     - การพัฒนาหลักสูตร 
     - การประเมินหลักสูตร 
     - การบริหารหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
     - การสรรหาอาจารย 
     - การกําหนดภารกิจของอาจารย 
     - การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย 
     - การพัฒนาอาจารย 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
     - การทําแผนการสอน 
     - การจัดทําประมวลการสอน 
     - การจัดตารางสอน 
     - การจัดอาจารยเขาสอน 
     - วิธีการสอน 
     - การสอนซอมเสริม 
4. ดานนักศึกษา 
     - การคัดเลือกนักศึกษา 
     - การพัฒนานักศึกษา 
     - คุณภาพบัณฑิต 
5. ดานการวัดและประเมินผล 
     - หลักเกณฑการวัดและประเมินผล 
     - ความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล 
6. ดานปจจัยเกื้อหนุน 
     - อาคารสถานที่ 
     - หองสมุด 
     - อุปกรณการสอน 
     - หองพยาบาล 

กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน   
การสอนรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิคเดลฟาย
จากกลุมผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 17 คน 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี 
ประสิทธิภาพระดับปริญญาตรีของ

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 4 
การตรวจสอบความเหมาะสม 

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย 

ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน 

อุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 

ปรับปรุง/แกไข 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจดั  

การศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ผูวิจัยไดศกึษาคนควา
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ โดยมีการนําเสนอเปนลําดับดังน้ี  ความหมายและความสําคญั

ของการจัดการเรียนการสอน  องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา     

บทบาทของอาจารยและสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ        
อุดมศึกษา  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

สงักัดกรมศิลปากร  เทคนคิเดลฟาย  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 

ความหมายของการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการ    

ดําเนินงานในสถาบันอุดมศกึษาเพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู  ไดมีการพัฒนาตนเองและฝก          

ประสบการณดานตาง ๆ อยางมีคุณภาพ   มีนักการศกึษาใหความหมายการจัดการเรียน      

การสอนไวหลายทานดังน้ี 
  วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543 : 10) กลาววาการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 

กระบวนการดําเนินการดานการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อใหเกิดผลที่เปาหมายคอื          

ผูเรียนซึ่งมีองคประกอบทีเ่กี่ยวของไดแก หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอนการประเมินผลเปนตน 
 ทิศนา  แขมมณี (2545 : 26) ใหความหมายวาการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง   

กระบวนการจัดการดานการเรียนการสอน  โดยใหทั้งผูสอนและผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ            

ซ่ึงกันและกัน การจัดการเรียนการสอนจะเนนการมีสวนรวมของผูเรยีน โดยพิจารณาจาก     
หลักสูตร ผูสอน ผูเรียน วธิีการสอน และการประเมินผล ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน    

เปนตน 
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  สุมิตร  คุณานุกร  (2518 : 137)   ไดใหความหมายของการจัดการเรียนการสอนวา    

เปนการนํากิจกรรมที่เกี่ยวกบัการจัดประสบการณใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูดวยวิธีการตางๆ  
เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาไปตามเปาหมายที่หลกัสูตรตองการ เชนเดียวกบับุญมี   

เณรยอด (2536:157)  ไดใหความหมายไววา เปนการนําเอาหลักสูตรที่กําหนดไวมาปฏิบัตใิห

สัมฤทธิ์ผล ซ่ึงผลของการจัดการเรียนการสอนของผูบริหารจะเปนเครื่องชี้ใหเห็นความสําเรจ็ 
ในการดําเนินงานของการจัดระบบที่ดี จะเปนปจจัยสําคัญในการชวยใหการเรียนการสอน 

บรรลตุามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
  กาเย และ บริกส (ทิศนา  แขมมณี. 2545 : 30 ; อางอิงจาก Gagne and  Briggs.1979)  
กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบวา หมายถึงการวางรูปแบบโครงสรางระดับ
หลักสูตร (System  Level)   ระดับวิชา (Course  Level)   ระดับบทเรียน (Lesson  Level) และ
ระดับการนําไปปฏิบตั ิ(Implementation  Level)  

  เอลลิสและเฮอรส (Ellis  And  Hurs. 2002 : 1016) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอน 

ไววา   หมายถึง โครงสรางที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ที่ใชจัดกระทํา   

ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดผลทีต่ั้งเปาหมายไวแกผูเรียน 
   จากความหมายของการจัดการเรียนการสอนของนักการศึกษาตางๆอาจสรุปไดวา 

การจัดการเรียนการสอนหมายถึง  แบบแผนหรือลักษณะของการดําเนินการที่แสดงถึง

ความสัมพันธของกระบวนการในการจัดใหมีการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานการเรียนการสอน ดานอาจารย ดานนักศึกษา ดานการวัด

และประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน  ทั้งน้ีเพ่ือใหเกดิประโยชนสูงสุดทั้งผูเรียนและผูสอน 

  ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน 
  ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 กลาวไวชัดเจนวาการจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียน           

มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได   
ตามธรรมชาตแิละเต็มตามศกัยภาพ (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2544 : 10-13.) ดังน้ันการจัด 

การเรียนการสอนจึงมีความสําคัญในดานตางๆ ดังน้ี 

1. ดานผูเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการเตรียม     
ความพรอมของผูเรียนอยางตอเน่ือง มีการกําหนดคุณลักษณะของบณัฑิตผูพึงประสงคเพ่ือ   
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เปาหมายการผลิตที่ชัดเจน ฝกใหผูเรียนมีนิสัยใฝรู ปลูกฝงพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลย ี

ดานภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทักษะดานความคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดวิเคราะห     
การแกปญหาและปลูกฝงจรยิธรรม  

2. ดานผูสอน ทําใหการสอนของอาจารยมีประสิทธิภาพโดยเนนการประเมินผลเชิง

สรางสรรค  สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยที่เกี่ยวกับการพฒันาการเรียนการสอน 
3. ดานการเรียนการสอน มีการจัดรูปแบบและวิธีการเรยีนการสอนที่หลากหลาย         

และเหมาะสมกับระดับของผูเรียน สงเสริมใหมีการใชสือ่ประกอบการเรียนมากขึ้น 

4. ดานหลักสูตร การจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความสนใจของผูเรยีน ซ่ึงลักษณะ
เดนของหลักสูตรเหลานี้คือ มีความยืดหยุนสูง และมีความทันสมัยเนื่องจากมีการพัฒนา       

และปรบัปรุงอยูเสมอ 

5. ดานผูบริหาร ตัวผูบริหารเองไดรับการพัฒนาทักษะดานการจัดการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเน่ือง 

  สรุปไดวา ความสําคญัของการจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัด      

การศึกษาที่สมบูรณจําเปนตองพัฒนาอยูตลอดเวลา  เพ่ือใหเหมาะสมกับความเจรญิกาวหนา
ทางวิทยาการดานตางๆ  การจัดการเรียนการสอนนั้นมีความสําคัญอยางมากที่จะชวยสงเสริม

ในดานของผูเรียนและผูสอน  ตลอดจนการจัดหลักสูตร  และการบรหิารจัดการใหนักศึกษาได

เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในที่สุด  และสงผลตอคณุภาพของ
บัณฑิตที่จะออกไปรับใชสังคมตอไป 
 

องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 
 องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาใหมีคณุภาพ              

และประสิทธภิาพนั้นประกอบดวย  6  องคประกอบไดแก  หลักสูตร  อาจารย  กระบวนการ
เรียนการสอน  นักศึกษา การวัดและประเมินผล และปจจัยเกื้อหนุน (ทบวงมหาวทิยาลัย.  

2544 : 9-10) โดยมีรายละเอียดแตละองคประกอบดังตอไปน้ี 

1 ดานหลักสูตร 
   1.1  ความหมายของหลักสูตร   
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หลักสูตรหมายถึงเอกสารทีก่ําหนดโครงการศึกษาของผูเรียน         

เปนเอกสารทีจั่ดเปนรูปเลมซ่ึงระบุรายวิชาที่ผูเรียนจะตองเรียนตลอดโปรแกรมการศึกษา หรือ
โปรแกรมการเรียนที่สถาบนัการศึกษาจดัใหเรียนดวยและยังเปนหลกัสูตรที่สถาบนัการศึกษา

เปนผูรับผิดชอบรวมถึงประสบการณชวีิตทั้งหมดของผูเรียน  หลักสตูรยังรวมหมายถึงแผน    

การเรียนหรือรายวิชาตางๆ ที่กําหนดใหเรียน  รวมทั้งเนื้อหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน
และการประเมินผล ซ่ึงไดกําหนดไวในแผน (ชมพันธุ  กุญชร ณ อยุธยา. 2540 : 1 - 4)        

นอกจากนี้หลักสูตรยังหมายถึงมวลประสบการณหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือใหเปนไปตาม      

วัตถุประสงคดานการศึกษา การเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก
สังคมใหบรรลเุปาหมายที่กาํหนดไวโดยมีโครงสรางพื้นฐาน  4  พ้ืนฐานหลัก  ดังน้ี   

1) วัตถุประสงค   2) เน้ือหาวิชา   3) วิธสีอน   และ  4) การประเมินผล (วชิัย  วงษใหญ.  

2543 : 1-2)   หลักสูตรจึงมีความหมายเปน  3  ประการ คือ (ไพฑูรย  สินลารัตน. 2539 : 3 ;   
ทิศนา  แขมมณี. 2545 : 53-54) 

  1.  หลักสตูรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี  หลักการและการนาํไปใชในการจัดการเรียน

การสอนตามที่มุงหมายไว 
  2.  หลักสตูรเปนระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปจจัยนําเขา (Input)  เชน  

อาจารย นักศกึษา วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที ่กระบวนการ (Process) ไดแกการจัดการเรียน       

การสอน ผลผลิต (Output) คือผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ความสําเร็จทางการศึกษา  คุณภาพ
บัณฑิต เปนตน 

   3.  หลักสตูรเปนแผนการจัดการเรียนการสอน  ที่มุงประสงคจะอบรมฝกฝน        

ผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 2   แสดงความสัมพันธของโครงสรางหลกัสูตร 

      ที่มา  :  ไพฑูรย  สินลารัตน.  2539 : 3 

วัตถุประสงค 

การประเมินผล 

วิธีการสอน เนื้อหาวิชา 
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 อาจสรุปไดวา หลักสูตรหมายถึง  แนวทางในการปฏิบตัิที่จะจัดใหแกผูเรียนไดรับ

ประสบการณสงเสริมใหผูเรยีนไดพัฒนาความรูความสามารถ คุณลักษณะตามความมุงหมาย
ของการศึกษาที่วางไว หลกัสูตรจึงเปนการศึกษาที่ประกอบดวย  วัตถุประสงค  โครงสราง     

เน้ือหาวิชาของหลักสูตร  ตลอดจนคุณลกัษณะของอาจารย วัสดุการศึกษา ตําราเรียน       

สถานที่เรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวดัและประเมินผล  และการบริหาร      
หลักสูตรที่สอดคลองกับสังคมแตละยุคสมัย   

  1.2  ความสําคัญของหลักสูตร  

หลักสูตรเปนหลักและหวัใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
นําไปสูเปาหมายของการศึกษาที่แตละสถาบันอุดมศึกษาวางไว   ทําใหการศึกษามปีระสิทธิภาพ

และประสิทธผิลตามเปาหมาย   ตลอดจนเปนแผนยทุธศาสตรที่จะนําไปสูความสําเร็จซ่ึงอาจารย      

ผูสอนจะนําไปใชเปนแนวทางในการปฏบิัติการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดมีความรู  
ทักษะ  ความประพฤต ิ มีเจตคตทิี่ดีตอวชิาชีพ ความสาํคัญดังกลาวพอสรุปไดดังน้ี  

( ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  2535 : 38-39)   

1. หลักสูตรเปนแผนปฏิบตัิงาน หรือเครื่องชี้แนวทางปฏบิัติงานของครู เพราะ       
หลักสูตรจะกาํหนดจุดมุงหมาย  เน้ือหาสาระ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการ

ประเมินผลไวเปนแนวทาง 

2. หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐานการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบัน       
การศึกษาระดับตางๆ  และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหน่ึงในการจัดสรรงบประมาณ  

บุคลากร  อาคารสถานที ่ วัสดุอุปกรณ  ฯลฯ  ของการศึกษาของรัฐใหแกสถานศึกษาได 

3. หลักสูตรเปนแผนดําเนินงานของผูบริหารการศึกษา  ที่จะอํานวยความสะดวก         
และควบคุมดูแลติดตามผลใหเปนไปตามนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐบาลดวย 

4. หลักสูตรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน

ตามจุดมุงหมายของการศึกษา 
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5. หลักสูตรจะกาํหนดแนวทางใหความรู  ทกัษะ  ความสามารถ  ความประพฤต ิ     

ที่เปนประโยชนตอสังคม อันเปนการพัฒนากําลังซ่ึงจะนําไปสูการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม    
แหงชาติที่ไดผล 

  1.3  องคประกอบดานหลักสูตร  มีดังน้ี 

  1.3.1  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum  Development) การพัฒนา   
หลักสูตร หมายถึง กระบวนการปรับปรงุและทบทวนหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน (วิชยั  วงษใหญ. 2543 : 1) สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน

เพ่ือตอบสนองความตองการของโลกในยคุสังคมแหงการเรียนรู  นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษา   
ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไวดังน้ี 

 เซเลอร  และ  อเลกซานเดอร   (Saylor  and  Alexander. 1973 : 7)  กลาววา  

การพัฒนาหลักสูตรหมายถงึ   การทําหลกัสูตรที่มีอยูแลวใหดีขึ้นหรอืการจัดหลักสูตรขึ้นมาใหม
โดยไมมีของเดิมเปนพ้ืนฐานอยูเลย การพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถงึการผลิตเอกสารตางๆ 

สําหรับผูเรียนดวย ซ่ึง ชมพันธ  กุญชร ณ อยุธยา ( 2530 : 29) กลาวถึงการพัฒนาหลักสูตร

(Curriculum  Development) วาเปนกระบวนการเชนเดียวกับการสรางหลักสูตร และมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิกับการสรางหลักสูตร ในสถานการณจริงการพัฒนาหลักสูตรกบั

การสรางหลักสูตรเปนกระบวนการดําเนินไปพรอม ๆ กัน  สวน  บุญมี  เณรยอด (2536 : 17)  

ไดใหความหมายของการพัฒนาหลักสูตรวา เปนงานที่มีขอบเขตกวางขวางมาก รวมถึงการ
สรางหลักสูตรขึ้นมาและปรบัปรุงหลกัสตูรที่สรางขึ้นมาแลวใหมีความเหมาะสมกับความ    

เปลี่ยนแปลงของกาลเวลาและสังคม 

 สวนไทเลอร  (Tyler. 1970 : 4-128)  ไดเสนอขั้นตอนทีส่ําคัญในการพัฒนาหลักสูตร  
คือ การกําหนดจุดมุงหมายทางการศึกษา จุดมุงหมายเหลานี้ควรจะระบุทั้งพฤติกรรมของ       

ผูเรียนและเนือ้หา  จุดมุงหมายที่กําหนดไวน้ันจะเปนเกณฑในการเลือกเนื้อหาวชิา กิจกรรม   

การเรียนการสอนและการประเมินผล ขัน้ตอนในการพัฒนาหลักสูตรที่ไทเลอรเสนอนั้น   
เปนกระบวนการที่เรียกวา “วิธีการ - จุดมุงหมาย” (Means-End  Process) น่ันคอืทุกขั้นตอน

ของการจัดศึกษาเปนแนวทางหรือวิธีการ (Means) ที่จะนําไปสูจุดมุงหมายปลายทางของ

การศึกษา หรือจุดมุงหมายที่กําหนดไวน่ันเอง   สําหรับการเลือกจุดมุงหมายของการศึกษานั้น     



 20 

ไทเลอรไดเสนอไววาควรจะเลือกมาจากแหลงตางๆ  3  แหลงดวยกันคือ จากการศึกษา         

ตัวผูเรียนเอง จากการศึกษานอกสถานศกึษา และขอเสนอแนะของนักวิชาการ เม่ือได          
จุดมุงหมายทางการศึกษาซึ่งอาจมีจํานวนมากมายเกินกวาที่จะบรรจุในหลักสตูรไดทั้งหมด    

นักพัฒนาหลักสูตรจําเปนจะตองเลือกจุดมุงหมายเฉพาะที่สําคัญและเก่ียวของกับผูเรียน โดยใช

หลักปรัชญาและจิตวิทยาเปนเครื่องชวยการกลั่นกรองจุดมุงหมายเหลานั้น ตอจากนั้นจึงถึงขั้น 
การเลือกประสบการณการเรียน การจัดประสบการณการเรียนและการประเมินผล  

ดังภาพประกอบ 3 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ  3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร 

        ที่มา :  ชมพันธุ  กุณชร ณ อยุธยา. 2530 :  
 สิ่งกําหนดหลักสูตร  คือการเตรียมการศกึษาขอมูลพ้ืนฐานทางดานตาง ๆ ที่จะนํามาใช

เปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร  ไดแก  เปาหมายและอุดมการณของชาต ิ การเมือง   

เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  วิชาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จิตวิทยา  และคุณธรรม    
จริยธรรม  การเริ่มสรางหลกัสูตรอาจจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง   ทาํการศึกษาวิจัยเพ่ือตองการ

ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกบัความตองการในการจัดการศึกษาทั้งที่เกีย่วของโดยตรงและโดย    

ทางออม เชน ตองการทราบสภาพของสงัคมที่ตองการจัดการศึกษาในปจจุบันและแนวโนม     
ในอนาคตเพือ่ไดบัณฑิตออกไปบริการและสรางสรรคสังคม  ในแตละสวนของสังคมที่        

หลากหลายและแตกตางกนั  ขอมูลเหลานี้จะตองไดมาจากการศึกษาวิจัยมากกวาประสบการณ

การศึกษา 
ตัวผูเรียน 

ปรัชญา 

การศึกษา 
สังคม 

ขอเสนอแนะ 
ของนักวิชาการ 

จุดมุงหมาย 
ช่ัวคราว 

การเลือก 
ประสบการณ 
การเรียน 

จุดมุงหมาย
สุดทาย 

การจัด 
ประสบการณ 
การเรียน 

จิตวิทยา 
ของการเรียนรู 

การ 
ประเมินผล 
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ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  เพราะกระแสของสงัคมปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงอยางเปน

ระบบและตอเน่ืองและเห็นผลการพัฒนาเชิงคุณลักษณะของผูเรียนเปนระยะ ๆ ในกระบวนการ
ของการใชหลกัสูตร (วิชัย  วงษใหญ . 2543 : 15 - 26) 

 ดังน้ันสิ่งกําหนดหลักสูตรไมวาจะเปนเปาหมายและอุดมการณของชาต ิ เศรษฐกิจและ

สังคม  วิชาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี จิตวทิยา  คุณธรรมและจริยธรรม  จะเปนฐาน    
ขอมูลสําหรับนักพัฒนาหลักสูตรใหสามารถตัดสินใจการออกแบบหลกัสูตรไดอยางชัดเจน   

เหมาะกับความตองการ  ความสนใจของผูเรียน  และสอดคลองกับความตองการของสังคม     

ดังภาพประกอบ 4 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ภาพประกอบ  4  แสดงสิ่งกําหนดหลักสูตร 
ที่มา : ชมพันธุ  กุณชร ณ อยุธยา. 2530:15 

 

 
สิ่งกําหนด 
หลักสูตร 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

เศรษฐกิจ 

เปาหมาย 
การจัดการศึกษา 

สังคม 

การเมือง 
วิชาการจิตวิทยา
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ข้ันตอนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

 ทาบา (วิชัย  วงษใหญ. 2543 : 50 ; อางอิงจาก Taba. 1962 : 120 ) ไดอธิบายขั้นตอน   
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือใหเปนระบบและมีประสทิธิภาพไว  7  ขั้นตอน  คือ 

1) การวิเคราะหความตองการ 
2) การกําหนดวัตถุประสงค 
3) การเลือกเนื้อหา 
4) การเลือกสาระ 
5) การเลือกประสบการณการเรียนรู 
6) การจัดระบบประสบการณในการเรียนรู 

7) การตั้งเกณฑการประเมินผล 

ทั้ง  7  ขั้นตอน   สามารถยอยเปน  5  ขั้นตอน   ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
 

วิเคราะหความตองการ 
 

ตั้งวตัถปุระสงค 
 

เลือกและจัดระบบเนื้อหา 
 

เลือกและจัดระบบประสบการณการเรียนรู 
 

สิ่งที่จะประเมินผลและวธิีการ 
 
       กระบวนการเรียนการสอน 

 

ภาพประกอบ  5  แสดงขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
ที่มา : วิชยั  วงษใหญ.  2543: 50 

 
 การพัฒนาหลักสูตรจึงเปนเรื่องสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพราะเปน       
เรื่องที่ตองทําอยางเปนระบบ  สถาบันอุดมศึกษาจะออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตรควรเริ่มที่
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นโยบายของแตละสถาบันแลวมีกระบวนการตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  การนําไปใช    

การประเมินผล   ดังแสดงเปนแผนภาพดังตอไปน้ี 
 

 

 
 

ภาพประกอบ  6  แสดงขอบขายของการพัฒนาหลักสูตร 

        ที่มา : วิชัย  วงษใหญ. 2543 : 52 
 สรุป  การพัฒนาหลักสูตรเปนเรื่องสําคญัที่จะตองปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับการ   

เปลี่ยนแปลงของสังคมในยคุปจจุบันและมีความทันสมยั โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของมนุษยและประเทศชาตใินทุกดาน โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาที่เปนลําดับอยางถูกตอง 
1.3.2 การประเมินหลักสตูร (Curriculum  Evaluation)  

เปนองคประกอบที่สําคัญของหลักสูตรที่เกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรยีน   

การประเมินหลักสูตรอาจจะทําไดหลายรปูแบบ ทั้งในขอบขายที่เลก็หรือขอบขายที่กวาง 
ซ่ึงครอบคลุมการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการประเมิน 

หลักสูตรจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงและเปลีย่นแปลงอยูเสมอเพ่ือใหทันตอความ         

กาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี  และสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ  ในการปรับปรุงและเปลีย่นแปลงหลักสูตรก็จําเปนจะตองมีการประเมินหลกัสูตรกอน  

เพ่ือจะดูวาหลกัสูตรทีใ่ชอยูน้ันเหมาะสมหรือไมเพียงใด  มีจุดเดนจุดดอยที่ใดมีปญหาหรือ 

ขอบกพรองอยางไร  เพ่ือจะไดปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสตูรนัน้ใหทันสมัยและเหมาะสม   
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งของประเทศและของโลก 

ทาบา  (Taba.  1962 : 310) มีความเห็นวา การประเมนิหลักสูตรมีความหมายที่      

ครอบคลุมขอบขายหลายประการ  เราอาจจะประเมินหลักสูตรโดยการประเมินจุดมุงหมายและ
ขอบขายของหลักสูตร  คณุสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสตูร  ความสามารถ

ของนักศึกษา  ความสําคัญของรายวิชาตางๆ  ผลสัมฤทธิ์ของการนําจุดมุงหมายของหลักสูตร

ไปใชและวัสดสุื่อการเรียนตางๆ 

การพัฒนาหลักสูตร

การประเมินผล

การนําไปใช การออกแบบหลักสูตร 
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แมคนีล  (McNeil.  1977 : 134) ไดสรุปไววา  การประเมินหลักสูตรจะตอบคําถาม    

สองประการคอื (1) หลักสูตร  รายวิชา  และกิจกรรมการเรียนที่ไดพัฒนาและจัดทาํขึ้นนั้นไดผล
ตามที่ปรารถนาหรือไม  และ (2) จะปรบัปรุงหลักสตูรนั้นใหดีที่สุดอยางไร 

  สรุป  การประเมินหลักสูตรเปนการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของ      

หลักสูตรในดานตางๆ  เชน  จุดมุงหมาย  เน้ือหาวิชา  กิจกรรมการเรียนการสอน  อุปกรณสื่อ
การเรียน  การประเมินผลการเรียนการสอน  รวมทั้งการบริหารหลักสูตรและการบริหารวิชาการ  

เพ่ือดูวาหลักสูตรนั้นไดบรรลุผลสัมฤทธิต์ามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใดและจะ     

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหดีที่สุดอยางไร 
1.3.3  การบรหิารหลักสูตร  การบริหารหลักสูตรหมายถึง กระบวนการ

บริหารงานการใชหลักสตูรแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมหลักสูตร 2) การดําเนินการ

เกี่ยวกบัหลักสูตร 3) การประเมินผลหลักสูตร และ 4)  การปรับปรุงหลักสูตร (วิชยั  วงษใหญ. 
2543 : 46) 

  การบริหารหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลรวมมือกัน       

ดําเนินการโดยมีเครื่องมือ คือ หลักสูตร ซ่ึงเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาใน             
อันที่จะเตรียมผูเรียนใหเกิดความรู  ทักษะ  ทัศนคติและประสบการณที่ดีในการดําเนิน        

และดํารงชวีิตในสังคมของตนไดอยางถูกตองและเปนสมาชิกที่มีประสิทธภิาพ (สุกัญญา          

ศิริตันติกร. 2524 : 159)   สวนสุริยา  เหมตะศลิป (2542 : 41 – 42)  กลาววา หลักสูตรมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารในสถานศึกษาเพราะงานวิชาการเปนงานหลักของสถาบัน        

การศึกษา  ผูบริหารตองใชหลักสูตรเปนตัวกําหนดนโยบายทศิทางเดิน   ตลอดทัง้แนว

ปฏิบตัิงานดานวิชาการ  และตองสามารถบริหารหลักสูตรใหเขากับสภาพแวดลอม  เชน 
บุคลากร อาคารสถานที ่วัสดุอุปกรณ  สื่อการเรียน รวมทั้งใหสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนไดอยางดีดวย  ดังน้ันการทําความเขาใจกับหลกัสูตรอยางชดัแจงจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง

ที่          ผูบริหารพึงกระทาํ 
 การบริหารหลกัสูตรมีขอบเขตที่จะตองดําเนินงานในดานตางๆ หลายดาน    

ดวยกัน  มีนักการศึกษาและนักพัฒนาหลายคนไดเสนอไวแตกตางกนัในรายละเอยีด เชน  
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วิชัย  วงษใหญ (2526 : 195-202)  ใหความเห็นวา  การวางแผนการใชหลักสตูรใหบรรล ุ       

เปาหมายตองดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 
 1.  การเตรยีมวางแผนงานเพื่อการใชหลกัสูตรใหม  ประกอบดวยการวิเคราะหหลักสูตร   

การนําหลักสตูรมาปรับ  การจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตร  การจัดเตรียมงบประมาณ          

การเตรียมบุคลากร 
 2.  การจัดเตรียมอบรมผูสอนเพื่อใชหลักสูตรใหม ประกอบดวยการอบรมเชิงปฏบิัติการ   

การวิเคราะหปญหาของหลกัสูตร การสรางโครงการสอน ประมวลการสอน การเลือก                      

และจัดประสบการณการเรยีนรู 
 3.  การจัดอาจารยเขาสอน   ตองสอนโดยยึดจุดมุงหมายของหลักสตูรเปนหลัก                   

และจัดประสบการณใหครบถวนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ 

 4.  การจัดตารางสอน ตองคํานึงถึงการเรียนรูวิชาตาง ๆ ระดับความยากงาย         
ชวงการเรียนรู  ตองเหมาะสมกับผูเรียนรวมทั้งการใชหองเรียน 

 5.  การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน ประกอบดวยการจัดทํา                

แผนการสอน เอกสารและสือ่การสอน 
 6.  การประชาสัมพันธการใชหลักสตูร  ใชหลักการประชาสัมพันธแกผูเรียน  ผูสอน             

และผูบริหาร   โดยใชสื่อตาง ๆ เชน  วิทยุ   โทรทศัน  และหนังสือพิมพ   เปนตน 

 7.  การจัดสภาพแวดลอมและการเลือกโครงการกิจกรรมเสริมหลักสตูร ประกอบดวย         
การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษา เชน การจัดสภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ รวมทั้ง       

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาอื่น ๆ ดวย   การจัดสภาพแวดลอมนอกหองเรียน เชน 

การฝกงานในสถานประกอบการ เปนตน 
 8.  การประเมนิผลการใชหลักสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร ประเมินตามจุดมุงหมาย      

ของหลักสูตรที่วางไวอยางชัดเจน 

 นอกจากนี้สงัด  อุทรานันท  (2532 : 362 – 269) ไดกลาวถึงขอบเขตการบริหาร     
หลักสูตร   ไว 3  ประการคอื  ประการที ่1 งานบริหารและบริการหลกัสูตรซึ่งจะเกีย่วกับงาน

เตรียมบุคลากร  การจัดอาจารยเขาทําการสอนตามหลกัสูตร  การบริหารและบริการวัสด ุ

หลักสูตรการบริหารหลักสตูรภายในสถานศึกษา  ประการที่ 2 งานดําเนินการเรียนการสอนตาม       
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หลักสูตรประกอบดวย การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิน่จัดทําแผนการเรียน       

การสอน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ประการที ่ 3  งานสนับสนุนและสงเสริมการใช
หลักสูตรประกอบดวยการติดตามผลการใชหลักสตูร  การนิเทศการศึกษาและการตั้งศูนยบรกิาร

เพ่ือสนับสนุนการใชหลักสตูร 

 สรุปไดวา   การบริหารหลักสูตรเปนการดาํเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร  เพ่ือใหเปนไป
ตามวตัถุประสงคที่ตั้งไวโดยมีการเตรียมการเกี่ยวกบัหลักสูตร ไดแก การวางแผนเกี่ยวกับการ

ใชหลักสตูร   การเตรียมการตรวจสอบหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช การประชาสัมพันธหลักสตูร     

การเตรียมความพรอมดานตาง ๆ  เชน  บุคลากร  อาคารสถานที ่ งบประมาณ  การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ  เปนตน  การจัดทําโครงการสอน  การตรวจสอบความพรอมของผูเรียน              

การตรวจสอบการยอมรับจากสังคม  การจัดทําโครงสรางของหนวยงาน   

2  ดานอาจารย 
  สถาบันอุดมศกึษาควรมีระบบการสรรหา พัฒนา และธาํรงครักษาไวซ่ึงอาจารย    

ที่มีคุณวุฒิ  ความรูความสามารถ  ประสบการณ  คุณธรรมและจริยธรรม   มีการกําหนดภารกิจ   

ของอาจารยและมีการประเมินผลการปฏบิัติภารกิจอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ         
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (ทบวงมหาวทิยาลัย. 2544: 7) องคประกอบ         

ดานอาจารยมีดังน้ี 

2.1  การสรรหาอาจารย   
สถาบันอุดมศกึษาแตละแหงไดกําหนดใหมีระบบการสรรหาบุคคล      

เพ่ือเขารับตําแหนงอาจารยของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีขอปฏบิตัติามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลยัภายใตกฎระเบียบขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ    
ทบวงมหาวิทยาลัยของแตละสถาบัน   ซ่ึงบุคคลที่สามารถดํารงตําแหนงอาจารยในการสอน        

หลักสูตรระดับตาง ๆ จะตองเปนบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังปรากฏในประกาศทบวงมหาวิทยาลัย   

เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตร ี พ.ศ. 2542 และหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา         
พ.ศ. 2542 และตองมีคุณสมบัตติรงตามที่ระบใุนประกาศรับสมัครคดัเลือกของมหาวิทยาลัย 

  การเขาเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาใหม ๆ ควรไดรับการปฐมนิเทศไดรับ           

การชี้แนะ และไดรับการใหคําปรึกษาอยูเสมอ เพ่ือใหอาจารยใหมไดเรียนรู คุนเคยและปรบัตัว
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กับชีวติใหมในฐานะอาจารยไดอยางดี  ในการชวยเหลอือาจารยใหมทางดานการเรียนการสอน

ไดแก (ทบวงมหาวิทยาลยั. 2543 : 23 – 24) 
  1)  จัดทําเปนแบบสอบถาม  ถามปญหาในการเรียนการสอน  และความ

ตองการดานการเรียนการสอน 

  2)  จัดปฐมนิเทศการสอนเปนครั้งแรกที่เขาทํางาน 
  3)  จัดประชุมสัมมนาใหอาจารยแสดงความเห็น แลวรวบรวมความเห็นและ

ปญหาตางๆ เขาไวดวยกัน 

  4)  พูดคุย สนทนา และสังเกตหรือบันทึกไวเพ่ือสรุปรวมแลวทําการดําเนินงาน
ตามความตองการในภายหลัง 

  5)  จัดอาจารยรุนพ่ีหรือผูใหญเปนที่ปรึกษาในการสอน 

  6)  จัดหาทุนสําหรับอาจารยใหมเพ่ือไดมีโอกาสพัฒนาการสอนรวมกับอาจารย     
ที่มีประสบการณในการสอนมานาน 

  7)  สงเขาประชุม  อบรม  สัมมนาเรื่องเก่ียวกับการเรียนการสอน 

 สรุป  การสรรหาอาจารยในสถาบันอุดมศกึษาแตละแหง ขึ้นอยูกับสภาพปญหาความ
ตองการของแตละสถาบันอุดมศึกษา ภายใตกฏระเบียบขอบังคบัของสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเมืองและสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาของแตละสถาบัน 

2.2  การกําหนดภารกิจของอาจารย 
ภารกิจของอาจารย  หมายถึงบทบาทหนาที่ของอาจารยที่มีตอสถาบนั 

และสังคมภายนอกสถาบัน ซ่ึงคณาจารยจะถือเปนภารกิจที่ตองปฏิบตัิเพ่ือใหบรรลวุัตถุประสงค 

และเปาหมายที่วางไว อาจารยสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่จะตองปฏิบัตคิือ การเรียนการสอน   
การวิจัย  การบริการทางวชิาการ  การบรหิารภายใน  และการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 2545 : 31 – 32) 

1. ภารกิจดานการสอน  อาจารยมีหนาที่และความรบัผิดชอบที่จะตองสอน ควบคุม
หองปฏิบัติการโดยการสังเคราะหและผสมผสานบูรณาการความรู (Synthesizing  and  

Integrating  Knowledge)  กลาวคือ ประมวลความรูที่มีอยูแลวและกระจายอยูใหเปนหมวดหมู 

เปนระบบ  และมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือการถายทอดตอไป โดยผานกระบวนการสอนหรือ    
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วิธีสอนทีเ่หมาะสมกับเนื้อหาวิชา ซ่ึงอาจเปนการสอนโดยการบรรยาย  สอนขางเคียง  อภิปราย

กลุมยอย  ภารกิจดานการสอนนี้ควรมีชัว่โมงสอนซึ่งรวมถึงการสอนในหองปฏิบัติการไมนอย
กวา 8 – 10 ชั่วโมงตอสัปดาห  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับระดับการศึกษา และอาจารยควรมีเวลาศึกษา     

คนควาหาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง  3 – 5 ชั่วโมงตอสัปดาห  เพราะการสอนเปน    

การใชความรู  ซ่ึงมีความสลับซับซอนเปนฐานในการปฏิบัติงาน  ความแตกตางจะเห็นไดอยาง
ชัดเจนที่ผลลพัธ (Outcome) หรือผลผลติ (Output) ภายหลังจากทีส่ิ้นสุดการปฏบิัติงานแลว      

ในการเตรียมการสอน  อาจารยผูรับผิดชอบในการสอนจะตองเตรยีมหัวขอทีต่องสอน         

เตรียมเน้ือหาของแตละหัวขอ  เตรียมความลึกซึ้งของเน้ือหาใหเปนไปตามจุดประสงคทีต่องการ
ใหผูเรียนไดทราบ  เตรียมอุปกรณประกอบการเรียนการสอน  สื่อตางๆสําหรับการสอน  ขอมูล

ที่ตองการจะใหนิสิต  ขอมูลเกี่ยวกบัหลักและวิธีการประเมินผล  ตารางเวลาที่จะใหนิสิตเขาพบ

เพ่ือใหคําปรึกษาหารือและเตรียมการ  แกปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนดวย 
2. ภารกิจดานการวิจัยเปนภารกิจดานการสรางองคความรูใหม  การวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลยัไดมีการสนับสนุนใหอาจารยมีโอกาสทําการวิจัยดวยเงินงบประมาณแผนดิน           

เงินรายไดมหาวิทยาลัยและทุนอุดหนุนจากแหลงอ่ืน  โดยการวิจัยน้ันมีทั้งงานวิจัยเพ่ือ        
การพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน  เพ่ือเปนแนวทางในการแกปญหาเฉพาะเรื่อง 

3. ภารกิจดานการบรกิารวชิาการ  หมายถงึ การเปนอาจารยที่ปรึกษาของนิสิต             

เปนที่ปรึกษาองคการหรือสโมสรนิสิต  อาจารยแนะแนวนิสติ  ประธานกรรมการ  กรรมการหรือ
อนุกรรมการในการจัดประชมุ  ฝกอบรม  สัมมนาทางวชิาการหรือการจัดนิทรรศการ   

กรรมการอานผลงานขอตําแหนงทางวิชาการ  กรรมการสารานุกรม  กรรมการบัญญัติศัพท   

กรรมการพิจารณาใหทุน  กรรมการตัดสนิใหรางวัล  กรรมการคายวทิยาศาสตร กรรมการ    
การฝกภาคสนามของนิสิตในบางคณะหรือบางวิชา  วทิยากรเพื่อออกรายการวทิยุโทรทัศน   

และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย  การบรกิารวิชาการสวนนี้รวมถึงการเผยแพรผลงานทาง     

วิชาการของตวัอาจารยเอง   ซ่ึงอาจจัดดําเนินการไดในรูปแบบของการเขียนบทความเผยแพร
หรือการจัดทําแผนปลวิคําสอนทุกสัปดาห 

4.  ภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ ถือเปนการรักษาไวซ่ึงเอกลกัษณ

ไทยหากขาดการดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาแลว  ศิลปวฒันธรรมของชาติจักสูญหายไปในทีสุ่ด   
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ดังน้ันมหาวิทยาลัยในฐานะเปนสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจในดานการใหความรูทางวิชาการ

แลวยังตองมีภารกิจดานการเปนผูนําทางสังคมในดานตางๆรวมถึงการธํารงรักษาไวซ่ึง       
วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติดวย โดยการบํารุงรักษานั้นจะจัดในรูปของกิจกรรมกับประชาชน   

โดยตรงก็ไดหรือจัดกิจกรรมผานสื่อประเภทตางๆ ก็ได  บางกิจกรรมอาจารยจะตองเขาไปรวม

โดยตรงไดแก  การเปนกรรมการ / อนุกรรมการพิจารณาศิลปวัตถ ุการบันทึกเหตุการณตางๆ  
ที่เกี่ยวของกบัดานศลิปวัฒนธรรม  การศึกษาคนควาวิจัยเรื่องศลิปวัฒนธรรม  การเผยแพร   

ศิลปวัฒนธรรม  งานศิลปะในรูปสิ่งพิมพ  การจัดการแสดงการละเลนตางๆ  ตอชุมชนเปน

ประจําหรือตามฤดูกาล  รวมไปถึงการบรกิารวิชาการดานศิลปะและวฒันธรรมโดยผาน           
สื่อมวลชน  การจัดบรรยาย  อภิปราย  สัมมนาและประชุมทางวชิาการ  การทํานุบํารุงและการ

ดํารงรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ กอใหเกิดความมีนํ้าใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ   

เปนการรวมเผาพนัธุรวมชาติใหมีความเปนตวัของตวัเองในชาต ิ  ตลอดจนการสอดแทรก   
ศิลปวัฒนธรรมไทยเขาไปในการสอนแตละครั้งดวย  เชน  การใชภาษาไทยที่ถูกตอง            

การใชผลติภัณฑไทย 

 สรุป  การกําหนดภารกิจของอาจารยคือ ภารกิจดานการสอนที่ถือวาเปนงานหลัก           
ของอาจารยที่จะตองรับผิดชอบเตรียมพรอมเสมอ  ภารกิจดานการวิจัยถือวาเปนการสราง            

องคความรูใหมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ภารกิจดานบริการวชิาการถือวาเปนการใหบริการ    

ชุมชน  และการเผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการแกสาธารณะชน  ภารกิจดานทํานุบํารุงศิลป    
วัฒนธรรมซึ่งถือวาสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนและรักษาไว       

ซ่ึงเอกลักษณไทย 

2.3  การประเมินผลการปฏบิัติงานอาจารย  การประเมินผลการปฏบิตัิงาน         
ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไดกําหนดแนวปฏิบตัิในการประเมินผลการปฏบิัติงานของ

อาจารยเพ่ือประโยชนในการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพมีดังน้ี (คูมือการประกันคุณภาพ     

การศึกษา. 2543 : 39) 
  1.  คณะควรจดัใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปการศกึษาละ 2 ครั้ง  
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  2.  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรใหความสําคัญกับการจัดทําขอตกลงในการ

ปฏิบตัิงาน  โดยคณาจารยพิจารณาจัดทําขอตกลงในการปฏิบตัิงานไวเปนการลวงหนา         
ใหเหมาะสมกับสายงานทางวิชาการของหนวยงานนั้นๆ  โดยมีการกําหนดดังน้ี 

   2.1  กําหนดสัดสวนเกณฑภาระงานของอาจารยตามแนวทางการดําเนินงาน

เรื่องมาตรฐานภาระงานของอาจารย 
  2.2  กําหนดปริมาณผลผลติหรือกิจกรรมและระบุผลลัพธของงานไวอยางชัดเจน 

   2.3  กําหนดวธิีการประเมินเชิงคุณภาพ  โดยใหผูทรงคณุวุฒิ หรือหนวยงาน      

ภายนอกมสีวนรวม 
   2.4  กําหนดวธิีการนําขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิต  คณาจารย       

และบคุลากรภายในหนวยงานมาเปนสวนประกอบในการพิจารณา 

  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารยทางวิชาการโดยภาพรวมในดานตางๆ        
ที่สอดคลองกับภารกิจหลักของทบวงมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพของการดําเนินงาน 

และเพ่ือกํากบัดูแลและควบคุมคุณภาพในการดําเนินงานในดานตางๆ ดังน้ี ( คูมือการประกัน  

คุณภาพการศกึษา. 2543 : 39-42 ) 
  1.  การประเมนิผลงานของอาจารยดานการเรียนการสอนไดแก  การมีแผนการสอน   

ในแตละวิชา  วิธีการสอน  วิธีการวัดผลการเรียนโดยการแจงใหนักศึกษาทราบ 

  2.  การประเมนิผลงานของอาจารยทางดานการวิจัย  โดยกําหนดแนวทางการประเมิน    
ดานการวิจัยโดยรวมคือ  การประเมินคณุภาพแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  การประเมิน

คุณภาพงานวจัิยโดยละเอียด  การประเมนิงายวิจัยที่ไดรับรางวัล  การประเมินจากแหลงเงินทนุ

วิจัย 
 3.  การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารยทางดานการบริการวชิาการ โดยกําหนด    

แนวทางดังน้ีคือ  องคความรูที่จะใหการเผยแพร  ผูใหบริการจะตองมีความรู  งานที่ใหบริการ          

มีผูมารับการบริการมากขึน้ 
  4.  การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารยทางดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม        

การดําเนินการประเมินเพ่ือประโยชนทีเ่กดิขึ้นแกสังคมสวนรวม และแกผูรับบริการทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว 
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2.4  การพัฒนาอาจารย  การพัฒนาอาจารยเปนการพฒันาบุคคลประเภทหนึ่ง 

ซ่ึงเปนกระบวนการเพิ่มพูนความรูความชํานาญและความสามารถสวนบุคคลอันมีความจําเปน
อยางยิ่งตอหนวยงานทุกประเภท ดังที่ไพฑูรย  สินลารัตน. (2524 : 52)   กลาววาปจจัยหนึ่งที่

บงชี้ถึงคุณภาพของการศึกษา คือ อาจารยและคุณภาพของบัณฑิตขึน้อยูกับประสทิธิภาพการ

สอนของอาจารย ซ่ึงสอดคลองกับ  วิชัย  ตันศิริ  (2539 : 61) ที่กลาววาครูเปนปจจัยตวัแปรที่มี
ความสําคัญทีสุ่ดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและคุณภาพของคน ดังน้ันจะเห็นไดวาอาจารย

เปนบุคลากรที่สําคัญของระบบการศึกษา   ซ่ึงควรไดรับการพัฒนา   ในทุกๆ ดานอยางตอเน่ือง  

สวนไพฑูรย  สินลารัตน  (2524 : 80)  กลาวถึงการพัฒนาอาจารยวา  เปนแนวทางการ
พัฒนาการสอนระหวางปฏบิัติการมุงสนบัสนุนใหผูที่ปฏิบัติงานไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูทักษะ

และการดําเนนิงานตางๆ ใหดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น อาจารยควรมีความ

ตระหนักในเรือ่งของจรรยาบรรณ  คุณธรรม  ตลอดจนประสิทธิภาพ   ในการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้นอีกดวย (เพทาย  ทองมหา. 2534 : 15) เพราะสภาพทีเ่ปนอยูในปจจุบัน      

สถานภาพและคุณภาพอาจารยอยูในฐานะตกต่ําและไมพัฒนาเทาที่ควร  ดังผลงานวิจัย 

สวนใหญที่ชี้ใหเห็นวาคุณภาพอาจารยในดานความรูความเขาใจ  ทักษะและความสามารถ     
ในดานตางๆ  ยังไมเพียงพอที่จะเอ้ือตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ  

ดังที่คาดหวัง (นัยนา  ขุมทรัพย. 2536 : 71)  การพัฒนาอาจารยตามความเขาใจทั่วไปนัน้      

คือ  การเตรยีมอาจารยที่ไดเขาปฏบิัติงานในอาชีพอาจารย  เปนการสงเสริมและพัฒนาเพื่อ
เตรียมความพรอม  ตลอดจนพัฒนาใหอาจารยมีศักยภาพมีความความพรอมอยูเสมอ         

(ทบวงมหาวทิยาลัย. 2543 : 17 – 18) นอกจากนี้ยังมีผูที่อธิบายความหมายของคําวา        

การพัฒนาอาจารยไวดังน้ี 
 สปารก  และซิมมอนส (Sparks and Simmons. 1983 : 65-66) ไดกลาวถึงการพัฒนา

อาจารยไววา  การพัฒนาอาจารยที่มีเปาหมายในการปรับปรุงการเรียนการสอนจะตองทําให

เปนกระบวนการครอบคลมุในเรื่องเปาหมายและเนื้อหา กระบวนการฝกอบรมและสภาพบรบิท          
ซ่ึงองคประกอบเหลานี้มีความสัมพันธกัน การพัฒนาอาจารยจึงตองใหความสําคญัตอการ

ปรับปรุงและพัฒนาในดานตางๆเหลานี้ใหครอบคลุมเพ่ือใหการพัฒนาไดผลสมบรูณที่สุด 
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 สมคิด  แกวสนธ ิ(2522 : 85) กลาววา  การพัฒนาคณาจารยควรเปนนโยบายของ

สถาบัน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนและสรางความตืน่ตัวใหกับคณาจารยในอันที่จะพัฒนา  
ตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ  ทั้งดานความรูและความกาวหนาในศาสตรของตน  ตลอดจนทักษะ

ในดานอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกบัภารกิจในฐานะอาจารยที่ดี  ซ่ึงจะนําไปสูความเปนเลศิทางวชิาการ 

 สดใส  อัศววิไล  (2524 : 159-164)  กลาววา  การพัฒนาคณาจารยเปนการเสริมสราง
ศักยภาพของคณาจารย  เพ่ือปฏิบตัิภารกิจในการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยที่ดี   ตระหนักใน

บทบาท  หนาที่และความรบัผิดชอบ  รูจักทํางานรวมกันและมีมนุษยสัมพันธที่ดี ตลอดจนมีการ

ตื่นตวัตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 นอกจากนี้ กฤษณา  ชุติมา (2523 : 93 – 94) ไดอธิบายความหมายของการพัฒนา

คณาจารยวา เปนกระบวนการตอเน่ืองทีเ่ปนระบบ  ซ่ึงเกี่ยวของกบัความประสงคและความ    

สนใจของคณาจารยแตละคนในอันที่จะมีความกาวหนาในการงานและอาชีพ  รวมทั้ง         
ความประสงคของสถาบันทีจ่ะสงเสริมงานวิชาการทั้งน้ีโดยจัดกิจกรรมใหความประสงคของ    

ทั้งสองฝายสอดคลองกัน  และบังเกิดผลอันเปนที่พึงใจดวยกัน 

 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการปฏิรูปการศกึษาระดับอุดมศึกษา มีผลให    
บทบาทของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงจากการที่เคยสอน        

อยางเดียวเปนมีภาระใหมๆ เกิดขึ้นไดแก (ทบวงมหาวิทยาลัย. 2543 : 10-11) 

1) การเปลี่ยนบทบาทมาเนนที่สรางองคความรู 
2) การพัฒนาการสอนโดยเนนกระบวนการสอนเชิงสรางสรรค 
3) การเนนความรับผิดชอบตอสังคม 

4) การดแูลศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ
5) การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
6) การดูแลคุณภาพและมาตรฐาน 

 การพัฒนาอาจารยในสถาบนัอุดมศึกษามีจุดมุงหมายหลายประการ ที่จะทําใหคุณภาพ        
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  นักการศึกษาใหความเห็นเกี่ยวกบัจุดมุงหมายของการพัฒนา

อาจารยดังน้ี  อํารุง  จันทวานิช (2543 : 85) กลาววา  เพ่ือเปนการกระตุนและสรางความตื่นตวั

ใหกับอาจารยในการที่จะพัฒนาตนเองใหกาวหนาอยูเสมอทั้งดานความรูและความกาวหนา     
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ในศาสตรของตน  ตลอดจนทักษะในดานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจในฐานะอาจารยที่ดีซ่ึงจะ

นําไปสูความเปนเลศิทางวชิาการ  สวน  เชา  สิทธิชัย (2526 : 96 – 106)  เห็นวา การพัฒนา
อาจารยเปนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยเพ่ือใหสามารถปฏิบตัิภารกิจในการเปนครูอาจารย

ที่ดี   รวมทั้งตระหนักในบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบ  รูจักทํางานรวมกัน  และมีมนุษย

สัมพันธที่ดี  ตลอดจนมีการตื่นตวัตอการเปลี่ยนแปลงและพฒันาตนเองอยางสม่ําเสมอซึ่ง      
เมืองทอง  แขมมณี (2530:126)  กลาววา การพัฒนาอาจารยในปจจุบันควรมีจุดมุงหมาย            

ที่มุงพัฒนาใหอาจารยมีความรู  เจตคต ิ ความสามารถที่เหมาะสมทีจ่ะทําการผลติบัณฑิต     

วิจัย   บริการวิชาการแกสังคม  และทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิผล  และ  อิศเรศ  
พิพัฒนมงคล (2542 : 14 )  กลาวถึง  จุดมุงหมายของการพัฒนาอาจารยวา  มหาวิทยาลัย       

สวนใหญทั่วโลกจะมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรของตน  เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาความรู      

ความสามารถ ทั้งทางทักษะ เทคนิค และประสบการณ ที่จะทําใหการทํางานตอไปมี           
ประสิทธิภาพและตอบสนองจุดมุงหมายของหนวยงาน ซ่ึงอัจฉรา  วัฒนาณรงค (2542 : 57)      

ไดอธิบายจุดมุงหมายการพัฒนาคณาจารยไว ดังน้ี 

 1.  เพ่ือการประกันวาอาจารยทุกคนไดรวมกิจกรรมการพัฒนาคณาจารยที่จัดขึ้นอยาง     
เหมาะสมกับงานรับผิดชอบดานตาง ๆ ของการเปนอาจารย 

 2.  เพ่ือกระตุนและสนบัสนนุโครงการพัฒนาคณาจารยในดานตาง ๆ  

 3.  เพ่ือกระตุนและสนบัสนนุใหคณาจารยไดไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของ     
การเปนอาจารยในสถาบันอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาต ิรวมทั้งการติดตอสัมพันธมี     

สวนรวมกิจกรรมกับสมาคมวิชาชีพตางๆ ที่สัมพันธกบัสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 

 4.  เพ่ือกระตุนและสนบัสนนุการฝกอบรมอาจารย  การประชุมปฏบิตัิการ  การสัมมนา      
การศึกษาตอเปนรายวชิาในระยะสั้น  การประชมุทางวชิาการ  และการไดรับความรูเกี่ยวกบั

การเรียนการสอน  และการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา 

 5.  เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารยทั้งใหมและปจจุบันเขารวมการปฐมนิเทศ  และ        
การประชุมที่เกี่ยวของกับวชิาชีพอาจารย  เพ่ือเปนการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
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  โกวิทย  กังสนันท  (2539 : 24 ) ไดใหทศันะวาการพฒันาอาจารยเปนกระบวนการ 

พัฒนาและ/หรือการปลดปลอยความรูความสามารถของคน   โดยอาศัยกระบวนการพัฒนา  
องคการและการฝกอบรม  เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานใหดีขึ้น 

 ดังน้ันจะเห็นไดวา  การพัฒนาอาจารยมีจุดมุงหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู   ความสามารถ   

ทักษะ  ประสบการณ  และการพัฒนาตนเองใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ         
การพัฒนาอาจารยจึงควรมจุีดมุงหมายที่ชัดเจน ซ่ึงจะชวยใหการพฒันาอาจารยประสบผลสําเร็จ 

สรุป  การพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศกึษาแตละแหง ขึ้นอยูกับสภาพปญหาความตองการใน

การพัฒนาอาจารยของแตละสถาบันอุดมศึกษา โดยภาพรวมแตละสถาบันมีการดําเนินการดูแล
และควบคุมคณุภาพอาจารยดังน้ี   มีแผนผลิตและพัฒนาอาจารยทดแทนอาจารยที่เกษียณอาย ุ

และมีแผนการจัดอบรมเพิ่มพูนความรูใหอาจารยอยูเสมอ จะเห็นไดวาการพัฒนาอาจารยของ

สถาบันอุดมศกึษาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง  เน่ืองจากอาจารยเปนบคุลากรที่ทรงคุณคา   
เปนบุคคลที ่ ทําหนาที่จัดการเรียนการสอนใหแกนักศกึษา  ผูบริหารจึงตองมีแผนการพัฒนา

อาจารยที่ชัดเจนสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของอาจารย และปรชัญาสถาบัน    

อุดมศึกษานั้น ๆ 
3  ดานกระบวนการเรียนการสอน 

  จุดมุงหมายหลักของสถาบนัอุดมศึกษาอยูที่การจัดการเรียนการสอน เพ่ือผลิต

บัณฑิตใหมีคณุภาพ การจัดการเรียนการสอนจะเปนไปดวยดีน้ันอยูที่การวางแผนรวมกันของ          
ผูบริหาร อาจารย ตลอดจนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอาจารย ซ่ึงเปนตวัจักร

สําคัญที่ทําใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ (นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ.  2535 : 81 ;  ไพฑูรย        

สินลารัตน. 2543 : 60 – 63) และการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปน     
จุดมุงหมายหลักของสถานศึกษามีการวางแผนการบรหิารงานดวยความรวมมือของบุคลากร   

ในสถานศึกษาเพราะในการจัดการเรียนการสอนตองเก่ียวของกับการจัดตารางสอน   การจัด

แผนการสอน  การจัดชั้นเรียนและการจัดผูสอนเขาสอน  องคประกอบดานกระบวนการเรียน
การสอนมีดังน้ี 

3.1   การทําแผนการสอน  การทําแผนการสอนเปนการขยายรายละเอยีด

ของหลักสูตรใหไปสูภาคปฏบิัต ิโดยกําหนดกิจกรรมและเวลาไวอยางชัดเจนสามารถนําไป
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ปฏิบตัิได  โดยลักษณะที่กลาวมานี้การจดัทําแผนการสอนจึงมักกระทํากันเปนรายวิชา หรือเปน

รายชั้นเรียน  แผนการสอนควรแบงออกเปน 2 สวน  คอื  สวนแรกเปนการสอนระยะยาว       
และอีกสวนหนึ่งเปนแผนการสอนระยะสัน้  ซ่ึงนําเอาแผนการสอนระยะยาวมาขยายเปน       

รายละเอียดสาํหรับการสอนในแตละครั้งดังที่  สงัด  อุทรานันท. (2532 : 226 – 227) กลาววา

แผนการสอนมีคุณคาตอการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 
  1.  เปนแนวทางในการสอน ซ่ึงจะชวยใหความสะดวกแกอาจารยผูใชหลักสตูร   

สามารถดําเนินการสอนใหไดผลตามความมุงหมายของหลักสูตร 

  2.  ใหความสะดวกแกผูบรหิารและศึกษานิเทศกในการชวยเหลือแนะนํา       
และติดตามผลการเรียนการสอน 

  3.  เปนแนวทางในการสรางขอทดสอบ  เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอน       

เพ่ือใหมีความครอบคลุมกบัเนื้อหาสาระทีไ่ดสอนไปแลว 
 ดังน้ัน แผนการสอนจึงเปนแนวทางในการใชหลักสตูรของอาจารยถาหากไมมีการจัดทํา

แผนการสอน  การใชหลักสตูรก็จะเปนไปอยางไมมีจุดหมายปลายทาง เปนเหตุใหเสียเวลา   

หรือบกพรองในการใชหลักสูตรเปนอยางมาก  อันจะสงผลตอความลมเหลวของหลักสูตรในที่สดุ  
การจัดแผนการเรียนนี ้ สถาบันการศึกษาแตละแหงจะจัดแตกตางกนัไปตามสภาพความพรอม

ในดานอาคารสถานที ่วัสดุอุปกรณ ตลอดจนครูอาจารย  สถาบันการศึกษาขนาดใหญ           

จะสามารถจัดแผนการเรียนไดมากกวาสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก 
3.2  การจัดทําประมวลการสอน  หลักสตูรไดกําหนดรายวิชาไว  จึงเปน      

หนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองดําเนินการโดยความรวมมือจากฝายวิชาการและครูอาจารย     

ในการจัดทําประมวลการสอนเปนรายวิชาซึ่งในบางสถานศึกษาจะเรียกประมวลการสอนวา 
โครงการสอนการจัดทําประมวลการสอนหรือโครงการสอนนี้จะจัดเปนภาคการศกึษา โดยเฉพาะ

วิชาที่มีหนวยกิตและสามารถเรียนจบในแตละภาคการศึกษา   ดวยเหตุน้ีประมวลการสอน      

จึงเริ่มจากการวางแผนระยะยาวเปนภาคการศึกษาแลว  จึงเปนการวางแผนจัดระยะสั้น   เชน   
เปนรายสัปดาห   สถาบันศกึษาสามารถที่จะจัดตามความเหมาะสมแตเม่ือรวมแลวก็จะไดครบ

ตามที่หลักสตูรกําหนด ( วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา. 2544 : 65 - 69) 
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1) ความจําเปนที่ตองมีประมวลการสอน เพ่ือชวยใหการสอนไดมีขั้นตอน

ดําเนินการและสามารถนําไปปฏิบตัิได  ชวยใหผูสอนไมลืมและไมสอนซ้ํา  ไดมีการวางแผน      
ลวงหนาเกี่ยวกับกิจกรรมและอุปกรณตางๆที่จําเปนในการสอน  ไดมีการจัดลําดับประสบการณ

อยางครบถวนและมีระเบียบ 

2)  สิ่งที่ควรคาํนึงถึงในการจัดทําประมวลการสอน  เชน การแบงเนือ้หา
ควรคํานึงถึงความเหมาะสมควร  จะไดสํารวจจํานวนวันในแตละสัปดาหตามที่สอน เพราะจะ

ทราบวา  มีวันหยุดหรือกิจกรรมอ่ืนที่ทําใหการสอนขาดหายไป การหาแหลงที่จะทําใหนักศึกษา

ไดเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ เชนสถานที่ดูงาน ฝกงานใหนักศึกษา การเชิญวทิยากรพิเศษ   
ลวงหนา เครื่องโสตทัศนอุปกรณตลอดจนวัสดุฝก เครื่องจักรตางๆที่จําเปนตอการเรียนการสอน  

วิธีการและเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรยีน 

3) รายละเอียดของประมวลการสอน  มีดังน้ีคือ รหัสวิชา ชื่อวิชา   
จํานวนหนวยกิต  จํานวนชัว่โมงที่เรียนทัง้ทฤษฎีและปฏิบัติรายวชิาโดยสังเขปตามหลักสูตร  

ความมุงหมายทั่วไปของรายวิชา  ความมุงหมายเฉพาะในแตละหัวขอ  เน้ือหาของประมวล     

การสอนจะประกอบดวยความรูและความสัมพันธกับความรูอ่ืน ๆ  ทีนั่กศึกษาตองเรียนรูทักษะ
และการปฏบิตัิที่จําเปนในรายวิชานั้นรวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค  กระบวน     

การสอน  ไดแก  วิธีสอน  กิจกรรมในการเรียนการสอนที่จะใหเกิดความรูทักษะปฏิบัติและ    

เจตคต ิ อุปกรณการสอน  รวมทั้งตําราและหนังสือคนควาการทดสอบและการวัดผลการเรียน  
หนังสืออานประกอบและหนังสือที่จะเปนเอกสารอางอิงแหลงที่จะหาความรู เชน หองสมุด   

พิพิธภัณฑ 

 สรุป  การจัดทําประมวลการสอนถือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของกระบวนการเรยีน
การสอน  เพ่ือชวยใหการสอนมีการดําเนินการที่เปนขัน้ตอน และสามารถนําไปปฏิบัติได       

โดยมีการจัดแบงเนื้อหาตามความเหมาะสม 

3.3  การจัดตารางสอน  การจัดตารางสอน คือ ตารางกําหนดวันเวลา      
สถานที ่วิชาและกลุมผูเรียนที่จะทําการเรยีนการสอน  ปกตติารางสอนจะจัดไวเปนสัปดาห           

การจัดตารางสอนเปนการวางแผนงานสวนหนึ่งที่จําเปนยิ่ง  เพราะถาไมมีการกําหนดตารางไว 

จะทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปไมราบรื่น  การจัดตารางสอน  เพ่ือใหไดเน้ือหาวิชาตางๆ
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ครบตรงตามหลักสูตรนั้นเปนงานละเอียดประณีต  ผูจัดจะตองเปนผูที่เขาใจจุดมุงหมายของ

หลักสูตรดีพอควร  จะตองรูเน้ือหาวิชาอีกทั้งจะตองมีความรูเกี่ยวกับวัยและพัฒนาการในแตละ
ระดับชั้นเปนอยางดี  เพ่ือจะไดจัดเนื้อหาวิชาและคาบเวลาไดอยางถกูตองเหมาะสม (อําภา  

บุญชวย. 2537 : 67)และปรยีาพร วงศอนุตรโรจน. (2535 : 186 -187) ไดใหขอเสนอแนะในการ

จัดตารางสอนไวดังน้ีคือสิ่งที่ควรคํานึงถงึในการจัดตารางสอนคือ  เคาโครงของหลักสตูร       
การแบงหมวดวิชาวชิาบังคับ  วิชาเลือก  วิชาเลือกเสรี  แตละวิชาตองใชหองเรียนและอุปกรณ   

เครื่องมือเครื่องจักร  ในลักษณะใดบาง  จํานวนนักศึกษาที่จะลงทะเบียนในวิชาแตละวชิาและ   

จัดเปนกี่หอง   กี่กลุม  ระยะเวลาหรือคาบชั่วโมงในการสอนแบงเปนกี่คาบ  คาบละกี่นาท ี     
ในหนึ่งวันจะจัดไดกี่คาบ จํานวนหองเรียนและขนาดของหองเรียน รวมทั้งลักษณะหองเรียนที่ใช   

จํานวนครูอาจารยที่จะรับผดิชอบในแตละวิชา  วิทยากรพิเศษและความสะดวกในการเชิญ       

มาสอน  ภาระงานสอนของอาจารยแตละคน  โดยมีหลักในการจัดตารางสอน มีดังน้ี 
1  จัดใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษาไดลงทะเบียน

และเรียนไดตามหลักสูตร 

2  มีการพิจารณาการจัดตารางสอนตามธรรมชาตขิองแตละรายวชิา  
เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการเรียนของนักศึกษา  ไมใหเกิดความเครียดหรือเหนื่อยเกินไป  และไม

ใหผลของวิชาหนึ่งกระทบกับอีกวิชาหนึ่ง  เชน  วิชาภาคปฏิบัติ  ควรจะจัดควบคูกับทฤษฎี 

ของวิชานั้น และไมควรเปน  2  รายวิชาในหนึ่งวัน 
3  จัดใหมีเวลาที่นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง 

4  จัดวิชาที่เปนทฤษฎ ีและมีการคํานวณไวในภาคเชามากกวาภาคบาย 

5  ควรพิจารณาถึงครูอาจารย เชน ความสะดวกที่จะสอน การมีเวลาวาง   
ตรงกันเพ่ือการประชุมหารือในภาควชิาหรอืแผนกวิชา 

 ในการจัดตารางสอนนั้นจะตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวางตารางสอนกับการ

บริหารงานของสถานศึกษา (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. 2535 : 189 -190) ซ่ึงมีรายละเดียดดังน้ี 
1  การบริหารงานดานครูอาจารย  การจัดตารางสอน  มีความสัมพันธกับ

ภาระงานของครูอาจารย โดยทั่วไปควรจะไดพิจารณาถึงภาระงานของครูอาจารย เวลาทีค่รู

อาจารยใชในการทํางานอื่น  นอกเหนือจากงานสอนยังมีงานดานบริหารหรืองานพิเศษอ่ืนๆ  
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ตลอดจนเวลาที่อาจารยตองใชในการเตรยีมการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอาจารยที่บรรจุใหม

ตองใชเวลาในการเตรียมการสอนมาก  และอาจารยที่สอนหลายวิชาก็ตองมีการเตรียมการสอน
มากขึ้น  ตลอดจนธรรมชาติของวชิาที่สอน เชน วิชาทฤษฎีหรือวิชาปฏิบัต ิ ภาระงานอื่นของครู   

เชน  การตองไปศึกษาตอหรือฝกอบรมในบางเวลา 

2  การจัดอาคารสถานที่เรียน  ตารางสอนมีสวนในการกําหนดหองเรียน
ลักษณะตางๆ  ในอาคารเพื่อใชในการเรียนการสอน  การใชอาคารเรยีนควรคํานึงความสามารถ 

และความเหมาะสม จํานวนนักศึกษา  ลักษณะวิชา  และพยายามใชหองเรียนใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
3  การจัดอุปกรณ  เครื่องมือ  และสื่อการสอน  ตารางสอนจะเปน

ตัวกําหนดวา  ใครจะเปนผูใช  ใชเม่ือใดและใชอยางใด 

4  การจัดอํานวยความสะดวกใหนักศึกษาและอาจารย  ตารางสอน            
จะกําหนดเวลาพักในแตละคาบชั่วโมง  เวลาอาหารกลางวัน  ตลอดจนการจัดกิจการอื่น ๆ 

5  ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจะนําตารางสอนมาเปนตัวกําหนด     

แผนการปฏิบตัิงานในสถานศึกษา เชน  เวลาวางของนกัศึกษา  เวลาวางของครูอาจารย     
ภาระงานสอนของครูอาจารย  การจัดประชุม  รวมทั้งการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ  ในสถานศึกษา 

 สรุป  การจัดตารางสอนมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมากเพราะ     

การจัดตารางสอนเปนการกําหนดรายวชิาและเวลาทีจ่ะเรียนโดยละเอียดประจําวัน           
ตลอดสัปดาห/ภาคการศึกษา ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาจัดเวลาเรยีนและสามารถศึกษาคนควา     

ดวยตนเองโดยการจัดแบงเวลาไดอยางเหมาะสมไมใหเกิดความเหนือ่ยมากเกินไป และที่สําคญั 

อาจารยก็จะมีเวลาสําหรับประชุมหรือนัดหมายนักศึกษาในการใหคําแนะนําเกี่ยวกบัวิชาการ
ตางๆ โดยการจัดตารางสอนที่ดีก็ควรคํานึงถึงสิ่งตางๆ คือ  จุดมุงหมายของหลักสูตร           

เน้ือหาวิชา  นักศึกษา  หองเรียน  และอาจารย  ผูสอน 

3.4  การจัดอาจารยเขาสอน  การจัดอาจารยเขาสอนเปนงานของฝาย
วิชาการ  การพิจารณาความเหมาะสมและ ความถูกตองจึงเปนสิ่งจําเปน การดําเนินงานของ

การจัดอาจารยเขาสอนมีดังน้ี (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2535 : 160) 
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1) สํารวจความพรอมของบุคลากรดานอาจารยกอนเปดหลักสูตรใหมหรือ

เปดแผนการสอนเพิ่ม 
2)  สํารวจภาระงานของอาจารย 

3)  สํารวจคุณสมบัตขิองอาจารย เชน วฒิุ ประสบการณ ความชํานาญ         

ในดานการสอนของแตละวชิา 
4)  จัดตามความพรอมของอาจารยผูสอน  เชน  ความถนัดและความ

ตองการในการสอน  ไดแก จัดตามวุฒิทางการศึกษา จัดตามความสนใจและความถนัดจัดตาม

ความเชีย่วชาญและประสบการณ 
5)  การแกไขปญหาการขาดอาจารย  ใหอาจารยไดไปฝกอบรม          

ในบางรายวิชาที่ขาดแคลน  จัดบุคลากรฝายอ่ืนใหชวยสอน เชนบุคลากรฝายสนับสนุนการสอน   

จัดรวมกลุมนักศึกษา  จัดหาวิทยากรภายนอกมาชวยสอน 
6)  จัดอาจารยเขาสอนแทนเมื่ออาจารยไมมาสอน  สิ่งที่ควรคํานึงถึง    

ในการจัดครูอาจารยเขาสอน  ควรจะไดคํานึงถึงภาระงานของอาจารย โดยทั่วไปสถานศึกษานัน้

จะมอบหมายงานอื่นใหอาจารยรับผิดชอบเชน งานธุรการ งานกิจกรรมเฉพาะกิจ  และงานอื่นๆ  
ตามที่ผูบริหารสถานศึกษาจะมอบหมายจึงจําเปนตองพิจารณาจัดแบงงานใหสมดุลกันโดยมี     

ขอพิจารณาดังน้ี  (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. 2535 : 161 - 162) 

6.1.  เวลาที่อาจารยตองเสยีไปในการเตรียมการสอน โดยเฉพาะ  
ถาเปนงานสอนในวชิาใหมที่ยังไมเคยสอนมากอน 

6.2.  ลักษณะของวิชาที่สอน หมายถึง วิชาที่เปนทฤษฎีแบบเปน    

ภาคปฏิบตัิการใชเวลาในการตรวจงาน   ตรวจแบบรางหรือโครงงาน 
6.3.  ลักษณะของนักศึกษาที่เรียน หากเปนผูเรียนที่ออน มีพ้ืนฐาน

การเรียนที่แตกตางกัน   ก็จะตองใชเวลาเพิ่มหรือสอนซอมเสริม 

6.4. งานและกิจกรรมอ่ืนพิเศษนอกเหนือการสอน   เชน   การจดั
นิทรรศการ   การจัดทําโครงการอื่น ๆ  เปนตน 

6.5.  ความชํานาญและประสบการณการสอนของอาจารย           

ที่มีความรูและมีประสบการณการสอนมากจะเตรียมการสอนนอยและมีความมั่นใจในการสอน 
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 ซ่ึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ( 2526 : 338 ) กลาวถึงการจัดอาจารยเขาสอน       

ที่ไดผลดีมีการจัดอยู 2 แบบคือ 
 1.  การจัดอาจารยสอนตามแนวตั้งไดแก  การจัดอาจารยสอนในวชิาหนึ่งๆ หลาย

ระดับชั้นเชน การจัดอาจารยสอนวิชาภาอังกฤษชั้นปที ่1 และ 2 เปนตน  การจัดแบบนี้มีผลดี

คือ    นักศึกษาไดเรียนกบัอาจารยหลายคน อาจารยแตละคนอาจมีวิธีการสอนทีแ่ตกตางกัน   
ทําใหไมนาเบือ่  อาจารยผูสอนมีโอกาสสอนนักศึกษาหลายระดับ  ไมจําเจ และอาจนําวิธีการที่

ไดผลจากการสอนระดับหนึ่งไปใชกับอีกระดับหน่ึง  เม่ืออาจารยไมมาทําการสอนก็สามารถจัด

อาจารยสอนแทนไดงาย  สวนที่ไมดีก็คือ  อาจารยสอนหลายระดับตองเตรียมการสอนหลายวชิา  
ทําใหมีเวลาไมเพียงพอในการเตรียมการสอน  เตรยีมหนังสือและอุปกรณการสอน  ทําให

อาจารยไมชํานาญในการสอนระดับใดระดับหน่ึงโดยเฉพาะ 

 2.  การจัดอาจารยเขาสอนตามแนวนอน คือจัดอาจารยคนหนึ่งสอนวิชาหนึ่งในระดับ
เดียว เชนอาจารยคนหนึ่งสอนวิชาภาษาอังกฤษระดบัชั้นปที ่2 เพียงระดับเดียว วิชานี้มีสวนดี

คืออาจารยสอนวิชาเดียว ระดับเดียวเสียเวลาในการเตรียมการสอนนอยเพราะเตรียมการสอน

ครั้งเดียวสอนได  หลายกลุม  อาจารยมีทักษะในการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งมาก  นักศึกษาหลาย
หองไดเรียนกับอาจารยคนเดียวทําใหเรียนรูแนวเดียวกนั  การวัดผลประเมินผลการเรียนทําโดย

ผูสอนคนเดียว  ทําใหเกิดความเสมอภาคกัน แตก็มีขอเสียคือ  อาจารยทําการสอนระดับเดียว

อาจรูสึกจําเจ  นักศึกษาอาจเบื่อหนายและจัดอาจารยสอนไมสะดวกเทาวธิีแรก 
 สรุป  การจัดอาจารยเขาสอนจะตองคํานึงถึงความเหมาะสม และความถูกตองโดยการ

สํารวจความพรอมของอาจารย  คุณสมบัตขิองอาจารย  ตลอดจนภาระงานของอาจารย  เพ่ือให

การจัดการเรียนการสอนเปนไปไดดีและมีประสิทธิภาพ 
3.5  วธิีการสอน  วิธสีอนทีดี่น้ันรวมถึงการที่ผูสอนรูจักวิธีการถายทอด

ความรู  ความคิดใหผูเรียน โดยวิธีการแตกตางกันออกไปอยางเหมาะสมและนาสนใจ ทําให    

ผูเรียนไดความรูความคิดตามความมุงหมายของผูสอน นอกจากนี้ก็ควรมีความเขาใจตอผูเรยีน 
ตลอดจนความรักศรัทธาในวิชาชีพอาจารยอีกดวย  ถาผูสอนสามารถจะเตรียมตนใหพรอม  

ดวยความมั่นใจ ในหมวดของอาจารยที่เต็มไปดวยความรูและวธิีการสอนที่เหมาะสมนาสนใจ    
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ก็ยอมจะทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางไดผลดี  วิธีการสอนมี 2 วิธีใหญๆ   คือ (วัลลภา    

เทพหัสดิน  ณ อยุธยา. 2544 : 109-110) 
1.  การสอนโดยคํานึงถึงตวัผูสอนเปนศนูยกลาง ( teacher - centered  

method) มักเปนการสอนแบบบรรยายทีผู่สอนอยูในฐานะเปนศนูยรวมภายในชั้นเรียน  เปนผูมี

ความรูมีประสบการณและทาํหนาที่ถายทอดความรูและประสบการณของตนใหกบันักศึกษา       
ในชั้นเรียนเปนวิธีการสอนแบบอาจารยทําหนาที่ถายทอดและนกัศกึษาทําหนาทีเ่ปนผูรับ          

ความสัมพันธระหวางอาจารยและนักศึกษาจึงวางอยูพ้ืนฐานของความเขาใจในหนาที่เทานั้น          

วิธีน้ีเปนการสอนแบบเกา แตอาจมีประสทิธิภาพสูงถาอาจารยผูสอนมีความรูความสามารถและ        
มีทัศนคติกวางขวางพอ อยางไรก็ดีโดยปกติแลววิธีการสอนแบบนี้มีขอจํากัดในตัวของมันเอง      

กลาวคือ  ไมอาจเปนเครื่องมือนํานักศึกษาไปสูจุดมุงหมายปลายทางของการศึกษาแบบ       

ศิลปศาสตร   ไดอยางแทจริง นอกจากจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขบางประการ 
2. การสอนโดยคํานึงถึงผูเรยีนเปนศูนยกลาง(learner - centered 

method) เปนวิธีการสอนสมัยใหมที่คํานงึถึงภูมิหลังและความตองการของนักศึกษาแตละคน

เปนหลักในการดําเนินการสอนในชั้นเรียน   อาจารยผูสอนอยูในฐานะเปนเพียงผูชี้แนะ        
ควบคุมเปนทีป่รึกษา  และบอยครั้งเปนผูรับจากประสบการณในชั้นเรียนรวมกบันักศึกษา      

วิธีการสอนแบบนี้ออกมาในลักษณะเปนการสอนกลุมยอย  มีการอภิปรายโตแยงแลกเปลี่ยน

ความเห็น  การทดลองปฏบิัติและการใชอุปกรณการสอนสมัยใหมเขาชวย  เพ่ือใหนักศึกษาและ
อาจารยหาขอมูล ขอสรุปและทางแกปญหารวมกันในระหวางการเรียนรู   วธิีน้ีจะทาํให

การศึกษาไดผลประโยชนที่สุดสรางบรรยากาศการเรยีนรูอยางไมเปนทางการ นําความ

สนุกสนานและความพอใจทั้งผูสอนและผูเรียนโดยปกติอาจารยรุนหนุมสาวมักพรอมที่จะยึดเอา
วิธีการ     ที่สองนี้   เปนแนวทางขณะที่อาจารยรุนใหญแมบางครั้งจะทําใจใหยอมรบัการ

ปรับปรุงวิธีการสอนแบบแรกไดแตก็มักปฏิเสธวิธีการนี ้

 รูปแบบการสอนประกอบดวยการวิเคราะหหลักสูตร  ผูเรียน  ผูสอน  และปจจัยที่    
เกี่ยวของกอนที่จะจัดการสอนโดยในการจัดการสอนผูสอนตองมีการวางแผนดังน้ีคือ          

ศึกษาหลักสูตรใหเขาใจและตีความสาระทีก่ําหนดในหลกัสูตรใหถูกตอง  มีการกําหนดสาระใน

การสอนโดยทําความเขาใจวัตถุประสงคของหลักสูตร  เขาใจพื้นฐานความรูของผูเรียน       
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ศึกษาตําราเอกสาร  ระดับชั้นและเวลาเรยีน  การกําหนดสาระของการสอนแตละหัวขอจะมีสาระ

ที่สอนไมเกินเวลา   ที่กําหนดไวในหลักสูตร การเลือกรูปแบบการสอนซึ่งมีอยูหลายรูปแบบ    
ขึ้นอยูกับวัตถปุระสงคของการใหเน้ือหาสาระของแตละตอนโดยผูสอนสามารถเลือกรูปแบบการ

สอนไดดังน้ี (วัลลภา  เทพหัสดิน  ณ อยุธยา.  2544 : 120-125) 

1.  ปาฐกถา คือ การถายทอดความรู ความคิดเห็นทัศนคติหรือการ
วิเคราะหสาระขอมูลจากหัวขอที่กําหนดใหอยางพิถีพิถัน   มีระบบในการเรียบเรยีงสาระนับแต

การขึ้นตนการพูดจนกระทั่งสรุปทายกอนจะปดการปาฐกถา  ลักษณะการพูดเปนพิธีการและ

เปนการเสนอความรูหลักจากผูเชี่ยวชาญดานนี้โดยเฉพาะ 
2.  บรรยาย  คือ  การถายทอดความรู  ความคิด ในหัวขอที่กําหนดให

โดยมีวิธีการพูดที่เปนกันเองมากกวาวิธกีารปาฐกถา  ผูพูดอาจใชอุปกรณประกอบการพูด   

หรืออาจใชวิธกีารสอนอื่นๆ  ประกอบการสอนแบบบรรยายก็ได   อาจารยมหาวิทยาลัย       
สวนใหญจะใชการบรรยายเปนหลัก   เน่ืองจากสามารถคุมเน้ือหาสาระใหเปนไปตามหลักสตูร

ไดอยางเต็มที ่

3.  การอภิปรายอนุกรม คือ การจัดผูทรงคุณวุฒิผูมีความเชี่ยวชาญ      
แตละดานใหหัวขอที่เรยีงตามลําดับกันและใหผูพูดหรอืองคปาฐกถาซึ่งประกอบดวย 4 – 5 คน 

พูดเรียงลําดับหัวขอโดยมีประธานการอภปิรายอนุกรม เปนผูเปดการอภิปราย เชิญผูอภิปราย

พูดเรียงลําดับแตละคนกลาวสรุปและปดการอภิปราย ผูเรียนจะไดเรยีนรูจากผูเชี่ยวชาญการพูด              
แตละหัวขอ 

4.  การอภิปรายเปนคณะ  คือ  การจัดใหวิทยากรพูดในหัวขอเดียวกัน   

ทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนไดฟงความคิดเห็นของผูที่มีความคดิหลากหลายซึ่งอาจจะสอดคลองหรือ        
แตกตางกันสดุแลวแตทศันะของผูอภิปรายเหลานั้น  การอภิปรายเปนคณะจะมีผูดําเนินการ

อภิปรายเปนผูประสานงานการพูดโยงความคิดและโยงเรื่องใหสอดคลองเช่ือมโยงไปสูสาระของ

การอภิปราย 
5.  การสอนโดยใชโทรทศัน  เพ่ือประหยัดเวลาสําหรับการสอนที่มีนิสิต

นักศึกษาเปนจํานวนมาก ผูสอนอาจจะสอนโดยวิธีการบรรยาย หรือสาธิตประกอบการบรรยาย
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ใหถายทอดลงในเทปโทรทศัน  เพ่ือใหผูเรียนไดรับรูศกึษาไปพรอมๆ กันหรืออาจจะเปด      

โทรทัศนใหดูสําหรับกลุมใหญที่เรียนในชั่วโมงตอไปได 
6.  การใชคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนอาจจะนําเสนอสาระของรายวิชา   

โดยนําเสนอผานทางคอมพิวเตอรในรูปแบบของการนาํเสนอขอมูลใชโปรแกรมพาวเวอรพอยท   

หรือจะทําในรปูแบบของการใชคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ทําใหเกิดสีสวยงาม เคลื่อนไหวได              
มีภาพตางๆ  ประกอบการสอนทําใหผูเรยีนไดเห็นและเขาใจสาระของการสอนมากขึ้น 

7.  การอภิปรายกลุมยอย  เปนการอธิบายวิธีการสอนแบบกลุมยอยซึ่ง  

มุงเนนการพัฒนาผูเรียนในดานการฝก  การคนควา   การคิด การเขียน การเสนอความคิด   
การรับฟง  และการทํางานรวมกัน  ผูเรียนจะเลือกประธาน  เลขานุการ  และทําหนาที่เปน

สมาชิกในกลุมที่ดี  วางแผนงานรวมกับกลุม  ศึกษาคนควาอภิปรายและเสนอรายงาน 

8.  การสัมมนา คือการที่ผูสอนและผูเรียนไดวางแผนการสอนการเรียน   
รวมกัน โดยกําหนดหัวขอทีจ่ะศึกษาจากการที่ผูสอนจะใหขอมูลความคิด  ทฤษฎพ้ืีนฐานซึ่งจะ

จัดอยูในรูปของการเชิญวิทยากรมาแสดงปาฐกถาหรือบรรยาย  จากนั้นเปนการคนควาดวย   

ตนเอง  การอภิปราย  กลุมยอย  ตลอดจนเสนอผลการศึกษาคนควาและขอตกลงในกลุมใหญ
อีกครั้งหน่ึงเพ่ือประมวลความรูตามขอบเขตที่กําหนดในสาระวชิานั้น  การสัมมนานี้นิสิต       

นักศึกษาจะไดมีโอกาสฝกทักษะการทําเอกสารประกอบการสัมมนา   การจัดการสัมมนา       

การอภิปรายกลุม  และมีโอกาสฝกการเสนอรายงานตอที่ประชุมใหญอีกดวย 
9. การศึกษาเฉพาะกรณ ีหรือโครงการการสอนแบบการศึกษาเฉพาะ

กรณีมุงใหนิสิตนักศึกษาในกลุมยอยประมาณ  5 – 7  คน  ไดมีโอกาสศึกษาในเรือ่งใดเรื่องหน่ึง

โดยเฉพาะเพือ่หาขอมูลมาตัดสินวินิจฉยั  ดําเนินการหรือแกปญหา  หรือหาทางเสนอแนะ      
ในเรื่องหน่ึงเรือ่งใดที่กําหนด   ซ่ึงผูเรียนในกลุมจะตองศึกษาตั้งแตจุดเริ่มตนปญหา  สาเหตขุอง

ปญหา แนวทางการศึกษาประกอบเพื่อการแกปญหาตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ 

10.  การฝกการปฏิบตั ิการศึกษาในหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี จําเปน 
ตองมีการฝกปฏิบตั ิเชน เม่ือเรียนภาคบรรยายหรือทฤษฎีแลวก็มีภาคปฏิบตัิใหทดลองทําดวย

ตนเอง  เพ่ือใหเขาใจบทเรยีนมากยิ่งขึ้น การสอนภาคปฏิบตัิจําเปนตองแบงเปนกลุมยอย      
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เพ่ือประสิทธภิาพในการควบคุมดูแลใหผูเรียนไดปฏบิัตถิูกตองไดผลมากยิ่งขึ้น  เชน  การฝก

การใชเครื่องมือตาง ๆ  เชน  การทดลองใชโปรแกรมงาย ๆ  ในคอมพิวเตอร  เปนตน   
การฝกปฏิบตัทิําไดทุกสาขาวิชาเพราะเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหผูเรยีนเขาใจศาสตรตางๆได

กระจางและสามารถนําทฤษฎีมาปฏิบตัิได 

11.  การสาธติ  การศึกษาหลายกรณีที่ผูสอนจําเปนตองสาธิตใหนิสติ       
นักศึกษาดูเปนตัวอยาง เชน การสาธิตการขาย อาจารยอาจสาธิตใหผูเรียนดูวาวิธกีารเสนอ           

สินคาใหมใหแกลูกคาควรจะพูดอยางไร  ชี้ขอดีขอเดนของสินคานัน้อยางไร  มีเทคนิคที่จะจูงใจ

ลูกคาอยางไรบาง  อาจารยยอมสาธิตใหดูเปนตวัอยางได  นอกจากนี้ในการฝกการปฏิบตัิผูสอน   
จําเปนตองสาธิตหรือทําตัวอยางใหดูกอนเพ่ือผูเรียนจะสามารถปฏบิัติดวยตนเองได 

12.  การสอนเปนรายบคุคล  การสอนเปนรายบุคคลนัน้เพงเล็งการ

พัฒนาของผูเรียนแตละคนเปนหลัก  ดังน้ันอาจจะใชวธิสีอนโดยใหนิสิตนักศึกษาไปคนควาตาม
หัวขอ    ที่กําหนดไวในหลกัสูตรและนําสาระที่ไดศึกษามาอภิปรายรวมกับผูสอน การสอน

ประเภทนี้อาจจะใชอุปกรณการสอนประกอบก็ได  เชน  การเรียนจากตลบัเสียง  เอกสาร  หรือ

จากบทเรยีนคอมพิวเตอร 
13.  การสอนแบบโปรแกรม  เปนการจดับทเรียนสําเร็จรูป  ซ่ึงอาจจะอยู

ในรูปตําราแบบเรียนหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอรก็ไดการสอนแบบนี้   ผูสอนก็จะตองเตรียม

บทเรียนสําเรจ็รูปไวใหผูเรยีนสามารถเรยีนไดดวยตวัเองและเรียนไปตามความสามารถ     
ความสนใจและเวลาที่ผูเรียนสะดวก  บทเรียนดังกลาวจะใหทั้งสาระวิธีการเรียนและการ        

วัดผลดวย 

14.  การฝกประสบการณตรง  การสอนโดยใหผูเรียนมีประสบการณตรง
จากเรื่องที่กําหนดไวในหลกัสูตร  เปนความจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะในการศึกษาสาขาวิชาชีพ   

วิธีการสอนแบบนี้จึงตองเปนการนิเทศชี้แนะอธิบายเปนรายบุคคล  ผูสอนจําเปนตองสอน

รวมกับบุคลากรซึ่งควบคุมงานในหนาทีท่ี่สถาบันน้ันสงผูเรียนไปฝกงานดวย 
  สรุป  การสอนมีหลายรูปแบบ เปนการสอนที่ผูสอนสามารถประสมประสาน              

ใหสอดคลองกับรายวชิาทีผู่สอนรับผิดชอบได  เชน  ผูสอนสอนวิชาที่มีผูเรียน 100  คน ซ่ึงเปน

กลุมขนาดใหญ  ไมจําเปนวาผูสอนจะตองสอนโดยใชวิธีการบรรยายอยางเดียวเสมอไป           
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ผูสอนอาจเปลี่ยนบรรยายการพลิกแพลง โดยใชเทคนิคประกอบการสอนอื่นๆรวมไปดวยเชน 

การระดมสมองการแสดงบทบาทสมมตุ ิ หรือการอภิปรายกลุมยอยก็ไดตามความเหมาะสม 
หลักที่ผูสอนควรจดจําอยางยิ่งในการสอนก็คือ  พยายามทําใหผูเรียนสนใจในวิชาทีส่อน   

เพราะความสนใจของผูเรียน  เปนองคประกอบสําคัญที่สุดที่มีผลตอการเรียนของนิสิตนักศึกษา 

อีกประการหนึ่งผูสอนพึงระลึกถึงก็คือ  ไมมีวิธีสอนใดที่ดีที่สุดในโลก  การสอนที่ดีหรือไมขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการโดยเฉพาะการที่สามารถจะใหผูเรียนไดรับรูคณุคาทางวิชาการ  สาระที่   

มีประโยชนและความคิดทีถู่กตอง เปนสิง่สําคัญที่สุดในการสอน ผูสอนจะสอนไดดีหรือไมน้ัน   

ขึ้นอยูกับความมีใจรักการสอนหรือไมมีเปนลําดับแรก  ลําดับตอไปตองหาวิธีการสอนที่ทําให        
ผูเรียนเขาใจไดดีที่สุดเพียงสองประการนี้ก็ยอมทําใหการสอนของอาจารยผูน้ันสําเร็จตามที่

ปรารถนาอยางแนนอน 

3.6  การสอนซอมเสริม  การสอนซอมเสริมเปนการสอนกรณีพิเศษ    
นอกเหนือไปจากการสอนตามแบบแผนปกต ิ  เพ่ือแกไขบกพรองของนักศึกษา (วัลลภา       

เทพหัสดิน  ณ อยุธยา.  2543 : 127 -128) การสอนซอมเสริมมี  3  ลักษณะคือ 

1  สอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน  เปนการสอนปรับพ้ืนฐาน   
ความรูของนกัศึกษากอนจะเขาสูหลักสูตร  มักจะนํามาใชเม่ือไดรับนักศึกษาใหมจาก        

สถานศึกษาแตกตางกันทําใหพ้ืนความรูเดิมแตกตางกนัไป   จึงจําเปนตองสอนซอมเสริมมักจะ

เปนการเรียนในหมวดวชิาบังคับทีต่องเรียนรวมกัน 
2  สอนซอมเสริมขณะที่ทําการสอนเปนการพบขอบกพรองของนักศึกษา

ที่ไมเขาใจบทเรียนบางตอน จึงทําการสอนซอมเสริมเพ่ือจะไดติดตามการเรียนตอไปไดทันและ

เขาใจเนื้อหาวชิาที่สอน 
3 สอนซอมเสริมรายวิชาเพือ่สอบแกตัว   เม่ือมีการวัดผลในวิชาแลว   

ปรากฏวาไมผานเกณฑทีก่ําหนด   มีจุดประสงคบางจุดประสงคที่ไมผานจึงจําเปนตองสอน  

ซอมเสริมเพ่ือจะไดสอบแกตัวใหม 
 วิธีการจัดสอนซอมเสริมในสถานศึกษาทาํไดดังน้ี 

1 เม่ืออาจารยพบขอบกพรองจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก  

ของนักศึกษาทั้งในหองเรียนหรือนอกหองเรียนสามารถสอนซอมเสริม 
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2 เม่ืออาจารยพบขอบกพรองจากการวิเคราะหผลการประเมินที่ปรากฏ      

ในการวัดผลควรจะไดสอนซอมเสริมไดในจุดที่บทเรียนนักศึกษาออนเพ่ือชวยในการเรียนรู   
ของนักศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

 สรุป  การสอนซอมเสริมเปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองของนักศึกษาม ี3 ลักษณะ

คือ การสอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน  การสอนซอมเสริมขณะทําการสอน  และการสอน
ซอมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแกตัว 

 
  4.  ดานนักศกึษา 

องคประกอบดานนักศึกษา ที่สําคัญไดแก การรับนักศกึษาใหม ภารกิจของ         

นักศึกษา การติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิตถือวาเปนกระบวนการสําคญัในการ

พัฒนานักศึกษาตั้งแตแรกเขาจนจบออกไปเปนบัณฑติที่มีคุณภาพโดยมีการกําหนด           
หลักเกณฑและวธิีการที่จะพัฒนานักศึกษาในทุกๆ ดาน ซ่ึงถือวาเปนหนาที่ของสถาบัน       

อุดมศึกษาที่จะตองปฏิบตัใิหไดอยางมีคุณภาพในทุกๆ ดานดังน้ี (คูมือการประกันคุณภาพ     

การศึกษา. 2543: 68-70.)  
4.1  การคัดเลือกนักศึกษา  การรับนักศกึษามีระบบการคัดเลือก        

นักศึกษาสูสถาบันอุดมศึกษา  การคัดเลือกบุคคลเขาศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาระบบใหม       

มีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการคือ 
(1) เพ่ือใหมหาวทิยาลัย / สถาบัน ไดผูเรียนที่มีความรูความสามารถ

และความถนดัตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 

(2) เพ่ือสงเสริมใหการเรียนการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เปนไปตามปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร 

การคัดเลือกบคุคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหมจะพิจารณาคัดเลือกผูสมัคร   

จากองคประกอบดังตอไปน้ี 
(1) ผลการเรียนตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือ

เทียบเทาที่นักเรียนแตละคนไดรับจากสถานศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา โดยใหคาน้ําหนัก 

รอยละ  10 
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 (2)  ผลการสอบวิชาความรูพ้ืนฐานวชิาการ (วิชาหลัก) และวชิาพื้นฐาน     

วิชาชีพ(วิชาเฉพาะ) ใหคาน้ําหนักรวมกนัรอยละ 90 ในกรณีคณะ / ประเภทวิชาทีมี่การสอบ              
วิชาเฉพาะดวย การกําหนดสัดสวนคาน้ําหนักระหวางคะแนนวชิาหลักและคะแนนวิชาเฉพาะ     

ใหเปนไปตามที่แตละมหาวทิยาลัย / สถาบันกําหนด 

(3)  ผลการสอบสัมภาษณและตรวจรางกาย  มหาวิทยาลัย / สถาบนั  
จะทําการสอบสัมภาษณ และตรวจรางกายเพื่อหาขอมูลประกอบการพิจารณาความพรอม     

และความเหมาะสมเปนขั้นสุดทายกอนการรับเขาศึกษาโดยไมคิดเปนคาน้ําหนักคะแนน 

สรุป การรับนักศึกษามีระบบการคัดเลือกนักศึกษาเขาสูสถาบันอุดมศึกษาโดยมีการ
กําหนดมาตรการตางๆ เพ่ือประโยชนในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอน  โดยดูจากผูเรียนที่มีความรูความสามารถและความถนัดตรงตาม

สาขาวิชา  ที่เรียน  โดยผานองคประกอบของการคัดเลือกบุคคลเขาในสถาบันอุดมศึกษา  โดยจะ
ทําใหไดผูเรียนที่มีความรูความสามารถและความถนัดตรงตามความสนใจของผูเรียน  ทั้งน้ีเพ่ือให      

นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงคการเรียนเพ่ือจบออกไปเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

4.2  คุณภาพบัณฑิต  การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีเปาหมาย
เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนเปนบณัฑิตที่สมบูรณตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540  มีสาระสําคัญในการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและใหประชาชน  

มีสวนรวมในการปกครองและตรวจสอบอํานาจรัฐเพ่ิมขึ้นนั้น  นอกจากจําเปนที่จะตองปฏิรูป     
การศึกษาระดับพ้ืนฐานแลว การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็นับวามีความสําคัญไมนอยกวากัน      

ดังน้ันถาจะไดพิจารณาถึงสาระที่มีอยูในรฐัธรรมนูญแลว   การอุดมศึกษาพึงมีพันธกิจที่สําคัญ      

ที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและจิตสํานกึดังน้ีคือ ศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยและความ          
เสมอภาค (มาตรา2 และ มาตรา30) สิทธแิละเสรีภาพในชีวติและรางกาย (มาตรา 31) 

การคุมครองสิทธิสวนบคุคลและเสรีภาพในเคหสถาน (มาตรา  34  และมาตรา 35) เสรีภาพใน

การติดตอสื่อสาร (มาตรา  37) เสรีภาพในการนับถือศาสนา (มาตรา  38) เสรีภาพ ในการแสดง
ความคิดเห็นและการเสนอขาว (มาตรา 39 และมาตรา 41) เสรีภาพในทางวชิาการ (มาตรา 42) 

สิทธิในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณีและการมีสวนรวมจัดการบํารุงรักษาและใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาต ิ(มาตรา 46  และมาตรา  56) สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารและ
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แสดงความคดิเห็น (มาตรา58)  มีสิทธิไดรับขอมูลคําชี้แจงและเหตผุลจากหนวยงานราชการ        

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ  ราชการสวนทองถิ่นกอนอนุญาต หรือการดําเนินโครงการ 
หรือ กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือ

สวนไดสวนเสยีสําคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกบังานหรือชุมชนทองถิ่น และมีสทิธิในการแสดงความ       

คิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว (มาตรา  59) หนาที่ของชนชาวไทย (มาตรา 66 – 69) 
การศึกษาอบรม (มาตรา  81) (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 : 27 – 30) 

 ในการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู และมีลักษณะสวนบุคคล

เพ่ือไปปฏิบตังิาน และมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมได  บัณฑิตที่พึงประสงค    
ควรมีคุณลักษณะดังน้ี 

1  ความเปนผูนํา   การพัฒนาใหผูเรียนเปนผูนําในสังคมและสามารถชี้นําแกสังคม

และชุมชนได (ไพฑูรย  สินลารัตน.  2539 : 232) รวมทั้งเปนผูนําในการแกปญหาทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหแกชมุชน ประเทศ และโลกตลอดจนเปนผูนําที่เปนแบบอยางในการ

ดํารงชีวิตใหแกบุคคลและครอบครัวไดดวย 

2  การมีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาใหผูเรียนสามารถออกไปชวย
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมชุมชน ประเทศและโลกไดอยางมีประสิทธภิาพ (ชูเวช  ชาญสงาเวช.  

2542 : 21)  รวมทั้งมีสวนชวยในการพัฒนาบุคคล   การศึกษา   สิ่งแวดลอม   การเมือง    

และการเผยแพรขาวสาร และสาระความรูใหแกผูอ่ืนได 
3  การดํารงรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม  การพัฒนาใหผูเรียนสามารถดํารง

รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชน  ประเทศ  ภูมิภาค  และของโลกได  และสามารถนาํ        

วัฒนธรรมตางถิ่นเขามาประยุกตใชในชุมชนไดอยางเหมาะสม 
4  การสรางความรูและพัฒนาการนําไปใชปฏิบตั ิ การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ     

ในการแสวงหาความรูใหมใหตนเองและสรางความรูใหมใหแกสังคมรวมทั้งการรูจักนําความรู

ใหมที่ไดไปใชสาํหรับตนเอง ชุมชน ประเทศ ภูมิภาคและโลกไดอยางเหมาะสม (ชูเวช         
ชาญสงาเวช. 2542 : 56 – 57  และไพฑรูย  สินลารัตน.  2539 : 231) 

5  การมีสวนรวมในการพฒันาวิชาการ การพัฒนาใหผูเรียนมีความตระหนัก และ         

รับผิดชอบที่จะเขาไปมีสวนรวมในการพฒันาวิชาการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอรวมทั้งรูจัก    
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และใชทักษะในการสื่อสารเพื่อการเผยแพรความรูและวิชาการไดอยางมีประสิทธภิาพ (ไพฑูรย  

สินลารัตน.  2539 : 233) 
6  การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณ   การพัฒนาใหผูเรียนใหมีความสมบูรณ  

ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ (ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ  และไพฑูรย  สินลารัตน.  

2542 : 81)  การรูจักตนเอง  การไมเบียดเบียนผูอ่ืนและเปนที่พ่ึงใหกับผูอ่ืน  และรูจักการ
ดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขตามสมควรแกอัตภาพ 

7  การพัฒนาผูเรียนใหมีคณุธรรม  การพัฒนาใหผูเรยีนมีคุณธรรมจริยธรรม   

ละเวนการประพฤติชัว่  ดํารงตนอยูในความดีงาม  และรูจักการปฏิบตัิงานบนพื้นฐานทาง     
จริยธรรมของวิชาชีพ 

8  การเปนผูมีวัฒนธรรมสนัต ิ การพัฒนาใหผูเรียนตระหนักในคุณคาของ        

วัฒนธรรมสันต ิ สามารถอยูรวมกับผูรวมงานและผูอ่ืนในชุมชน สังคม ประเทศ ภูมิภาค 
และโลกได  รวมทั้งสามารถสรางสรรควัฒนธรรมสันติและมีบทบาททีจ่ะใหสมาชิกของชุมชนและ

สังคมดํารงชีวติอยูไดอยางมีความสุข  (ชูเวช  ชาญสงาเวช.  2542 : 81) 

9  การเปนผูมีความทันสมยัและมีวิสัยทศัน การพัฒนาใหผูเรียนเปนคนทันตอ          
เหตุการณ รูเทาทันตอความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นโดยรวม  ติดตามขาวสารและรูจัก

วิเคราะหวิจารณขอมูลและเหตุการณรวมทั้งเปนผูมองการณไกลทัง้เรื่องราวในอดีต ปจจุบันและ

อนาคต ทั้งทีอ่ยูใกลตัวและไกลตวัออกไป (ชูเวช  ชาญสงาเวช.  2542 : 21 – 22 , 81) 
10  การเปนผูมีปญญา   การพัฒนาใหผูเรียนมีสติปญญา   รูจักการคิดสรางสรรค       

การแกปญหา   การมีเหตุผล   และการคดิอยางเปนอิสระปราศจากการครอบงํา   และการรูแจง     

ในความจริงแหงความรูและการนําความรูมาใชประโยชนแกตนเองและแกการทํางาน 
ไดอยางยั่งยืน 

11  การเปนผูใฝรู การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความกระตอืรือรนที่จะแสวงหา

ความรูอยูเสมอ มีความรูสึกไวที่จะรบัความรูใหม   รูจักการใชวิจารณญาณในการวนิิจฉัยขอมูล   
ความรู   และเหตุการณโดยรวมอยางสม่ําเสมอ (ชูเวช  ชาญสงาเวช.  2542  : 18 – 20) 

12  ความสามารถในการใชภาษา   การพัฒนาใหผูเรยีนมีความสามารถและทักษะ

ในการใชภาษาทั้งที่เปนภาษาของตนเอง (ภาษาไทย) ทั้งการพูด  การอาน และการเขียน   
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ตลอดจนการประมวลความรูและขอมูลมาใชในการสือ่ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยงาย     

รวมทั้งมีความสามารถในการใชภาษาที ่2  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาใชเปนเครือ่งมือในการ
แสวงหาความรูและการติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนได  (จรัส  สุวรรณเวลา. 2540 : 136 –137) 

13  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาผูเรียนใหรูจักการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศในการเขาถึงความรู  ขาวสาร  และเหตุการณตางๆ  ตลอดจนการใชเพ่ือ  
เก็บรักษาขอมูลขาวสารและการติดตอสือ่สารกับคนอื่นได (ชูเวช ชาญสงาเวช. 2542 : 75 –76 ) 

14  ความเปนประชาธิปไตย  การพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนประชาธิปไตยดวย

การรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน  รูจักการสรุปและประมวลความรูความคิดเห็น  และมีความ
เชื่อม่ันและศรัทธาในระบอกการปกครองประชาธิปไตย 

 สรุป  การจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  มีเปาหมายสูงสุด  คือมุงหวังให     

นักศึกษามีคุณลักษณะที่ดี  เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมไทย  ชวยเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศ  การจัดการเรียนการสอนจึงจําเปนตองเนนใหนักศึกษาเปนสําคัญใหนักศึกษา                

มีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองอยางสูงสุด 

  5  ดานการวัดและประเมนิผล 
  การวัดและประเมินผลเปนองคประกอบทีส่ําคัญของการจัดการเรียนการสอน   

การจัดการเรียนการสอนจะตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเอง

ไดและถือวาผูเรียนมีความสาํคัญที่สุด การจัดการเรียนการสอนจะตองเนนความสําคัญทั้งความรู  
คุณธรรม  กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับ     การศึกษา  

การประเมินผลผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤต ิการสังเกตพฤติกรรม

การเรียน  การรวมกิจกรรม  และการทดลองควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอน 
  การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งในการจัดการศึกษา  เพราะเปนกระบวนการ      

ตรวจสอบวา นักศึกษาเรียนไดบรรลถุงึจุดมุงหมายปลายทางตามทีห่ลักสูตรกําหนดไวได     

มากนอยเพียงใด  และนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน ด้ังน้ัน ผูบริหารหรือ
อาจารยผูสอนตองมีความรูความเขาใจในหลักการวัดและประเมินผล ซ่ึงมีนักวิชาการไดให   

ความหมายของการวัดและประเมินผลไวดังน้ี  อํานวย  เลิศชยันต ี(2535 : 6) กลาววา          

เปนกระบวนการกําหนดรายละเอียดของขอมูลใหเปนตัวเลขภายใตกฎเกณฑในการกําหนด     



 51 

ตัวเลขแทนปริมาณของสิ่งที่จะวัดตามคณุลักษณะ  สวน  ไพศาล  หวังพานิช  (2526 : 13)       

ไดใหความหมายวา การวดัผล หมายถึง  กระบวนการใหไดมาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณที่มี  
ความหมายแทนคุณลักษณะ  หรือคุณภาพของสิ่งที่จะวัด   โดยใชเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ   

เพ่ือชี้หารายละเอียดเกี่ยวกบัสิ่งที่จะวัดวามีปริมาณเทาใด  และภัทรา  นิคมานนท  (2538 : 8)   

ใหความหมายของ การวัดผล หมายถึงการใชเทคนิควธิีการซึ่งเรยีกวาเครื่องมือวดัอยางใด      
อยางหนึ่งเพ่ือศึกษาคนหา หรือตรวจสอบคุณลักษณะของบุคคล  ผลงานหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือ 

ใหไดขอมูลทีมี่ความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะของสิ่งของหรือบุคคลที่ตองการศึกษา  

การประเมินผล หมายถึงกระบวนการตัดสินตีราคาลงสรุปเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม หรือหา
คุณคาของคณุลักษณะและพฤติกรรม โดยอาศัยขอมูลหรือรายละเอียดที่ไดจากการวัดเปนหลกั   

แลววินิจฉัยอยางมีหลักเกณฑและมีคุณธรรม (ไพศาล  หวังพานิช. 2526 : 14) ซ่ึงสอดคลองกับ  

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. (2537 : 2) ที่กลาววา การประเมินผลเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของ  
สิ่งของหรือการกระทําใดโดยปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน สวน ภัทรา นิคมานนท. (2538 : 

9)   ใหความหมายของการประเมินผลไววา  เปนการนาํเอาขอมูลทั้งหลาย ที่ไดจากการวัดมา

ใช     ในการตัดสินใจโดยการหาขอสรุปตัดสินประเมินคาหรือตีราคา  โดยเปรียบเทียบกับ
ขอมูลอ่ืนๆ  หรือเกณฑที่ตั้งไว  การวัดและประเมินผลจะตองมีองคประกอบดังตอไปน้ี (คูมือ

การประกัน    คุณภาพการศึกษา. 2543 : 66 - 67) 

5.1  หลักเกณฑการวัดและประเมินผล  หลักเกณฑ  รูปแบบการวัด          
การประเมินผล  และวิธีการประเมินผลทีช่ัดเจน ประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 

1. รูปแบบของการประเมินผลและวิธีการประเมิน 

2. นํ้าหนักในการประเมินภาพรวมในแตละสวน 
3. เง่ือนไขในการมีสิทธิสอบ 

4. เวลาเขาชั้นเรียน 

5. รายละเอียดเกี่ยวกับสวนทีจ่ะประเมิน เชน  กําหนดเวลา   
การสงงาน  รูปแบบรายงานเนื้อหาของรายงานแตละชิน้ ปริมาณงาน  เวลาของงานที่ควรใช         

ในแตละชิ้น  โทษของการสงงานเกินเวลาที่กําหนด  ความสามารถในการเขียนรายงาน 

6. ขั้นตอนการสงงาน  สถานที่สงและรับงานที่ตรวจสอบแลว 
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7. การปรับคะแนนดิบเปนคะแนนมาตรฐาน 

8. เกณฑขั้นต่ําที่ผานการประเมิน 
องคประกอบเหลานี้จะตองมีการปรึกษาหารือ  และตกลงใหความเห็นชอบรวมกนั        

ของผูที่เกี่ยวของกอนเร่ิมการเรียนการสอน  โดยแจงใหผูเขาเรียนทราบภายในสัปดาหแรก          

ของการเปดเรียนในแตละภาคการศึกษา 
5.2  ความรบัผิดชอบในการวัดและประเมินผล ในการวัดและประเมินผล

น้ันตองมีผูรับผิดชอบตามลาํดับชั้น  เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบทบทวนไดตามกระบวนการ

ตางๆ ที่ไดมีการปรึกษาหารอืและตกลงกนัไวดังน้ี 
1 คณะกรรมการบริหารวชิาการหรือสภาวิชาการของ

มหาวิทยาลยัมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดใหมีการสอบไล  เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาตาม

เวลาที่กําหนดไวในปฏทิินการศึกษา  และมีหนาทีต่รวจสอบการทบทวนระดับขัน้การวัดผล  
การศึกษา โดยการตรวจสอบวาคณะ/ภาควิชาไดดําเนนิการถูกตองตามขั้นตอนทีก่ําหนดหรือไม  

การตรวจสอบนี้จะมีขึ้นก็ตอเม่ือนิสิตมีความคับของใจในระดับขั้นที่ตนไดรับวาไมสะทอน     

ความสามารถที่แทจริงของตนและนิสติไดดําเนินการอุธรณตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2 คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลระดับภาควิชา  มีหนาที่

และความรับผิดชอบในการตรวจรบัรองขอสอบ  และตรวจรบัรองผลการสอบกอนนําเสนอ

กรรมการประจําคณะ 
3 หัวหนาภาควชิา  รับผิดชอบทั่วไปในการวัดผลและประเมินผล

ของนิสิตทีล่งทะเบยีนเรียนรายวิชาของภาควิชาทุกระดบัการศึกษา  มีหนาที่กํากับวิธีการ       

ประเมินผลและมาตรฐานผลสัมฤทธิ์เพ่ือกําหนดระดับขัน้คะแนน  โดยการประสานงาน         
ปรึกษาหารือรวมกันกับคณะกรรมการวัดและประเมินผลระดับภาควิชา 

4 อาจารย  มีหนาที่รับผิดชอบวัดและประเมินผลรายวชิาที่ตน

สอนภายใตวธิีการและกฎเกณฑมาตรฐานที่ภาควชิา/คณะกําหนด  แจงขอมูลตางๆ  ใหนิสิต
ทราบตั้งแตสปัดาหแรกของภาคเรียน  ใหเวลานสิิตเขาพบปรึกษาหารือ  ชวยแกปญหาและ    

จัดสอบอยางเปนธรรมปราศจากอคต ิ
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5 นิสิต  มีความรับผิดชอบดานการปฏิบตัิตามระเบียบขอบังคับ    

คําสั่งที่เปนสวนที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผล  ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเกี่ยวกับเรื่อง    
การเขียน  สงรายงานที่ไดรับมอบหมายจากอาจารย  เฉพาะสวนที่เปนผลงานของตนจริงๆ    

โดยไมลอกเลยีนงานผูอ่ืน  ไมทุจริตในการสอบ  และไมชวยเหลือผูอ่ืนใหทุจริตในการสอบ 

6 ขอสอบและการจัดการสอบ  ขอสอบอาจออกโดยอาจารย      
ผูสอนหรือออกโดยอาจารยหลายคนก็ได  โดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา  และโดยการ

ตรวจสอบรับรองของคณะกรรมการประจําภาควิชา ขอสอบจะตองมีความเปนกลางในเนื้อหา 

วิชา  มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา  คําสั่งและ/หรือคําถามของขอสอบตอง    
ชัดเจน  กะทัดรัด  ไมกํากวมและไมผิดพลาด  ใชถอยคําถูกตองและเหมาะสมกบัรายวชิา       

คําถามตองเปนธรรมสามารถตอบไดอยางมีหลักเกณฑ  มีเหตุผล  และสามารถทําขอสอบเสร็จ

ภายในเวลาทีก่ําหนด 
 ไพศาล  หวังพานิช (2526 : 11-15) ไดกลาวถึงหลักเกณฑหรือองคประกอบทีถ่ือวา         

เปนหลักของการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาไวดังน้ี 

  1.  วัดใหตรงกับวตัถุประสงค ในการวัดแตละครั้งตองม่ันใจวาสามารถวัดสิ่ง 
ที่ตองการจะวดัไดอยางแทจริงเชนถาตองการวาผูเรียนนําความรูวชิาวิทยาศาสตรไปในชวีิต 

ประจําวันไดหรือไมแตออกขอสอบวัดความจําลักษณะนี้เรียกวาวัดไดไมตรงกับวตัถุประสงค 

  2.  ใชเครื่องมือที่ดี  ในการวัดแตละครั้งยอมขึ้นกับคุณภาพของเครื่องมือที่ใช     
เปนอยางมาก  ถาเครื่องมือมีคุณภาพดี  ผลการวัดยอมดีเชื่อถือได  ในทางตรงขามถาเครื่องมือ

ไมดี  ไมแนนอน ผลการวัดก็ยอมผิดพลาดคลาดเคลื่อนเหมือนกับตาชั่งที่ไมดี ยอมบอกน้ําหนัก

ไดไมตรง  เปนตน ในการวดัผลการศึกษาซึ่งตองการนําผลการวัดไปใชแปลความสามารถ    
ของบุคคลหรอืไปใชในการประเมินผลหรอืใชเพ่ือการวจัิยจะตองเร่ิมตนดวยการตรวจสอบ     

คุณภาพของเครื่องมือ  เชน  ตองใชเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง  เชื่อม่ันได  มีความเปนปรนัย   

มีอํานาจจําแนกสูงและเหมาะสมกับระดับของบุคคลทีจ่ะวัด 
 3.  มีความยตุธิรรม ในการวดัผลการศึกษาการที่จะนําผลการวัดมาเปรียบเทยีบกันใน

กลุมหรือจะนําไปเทียบกับมาตรฐานอยางอ่ืน  เพ่ือจะตัดสินระดับสงูต่ําของความสามารถในการ

เรียนของผูเรยีนจะตองเปนผลการวัดทีไ่ดมาจากการวัดที่ยุตธิรรมกับทุกคน 
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  4.  แปลผลไดถูกตอง  ผลการวัดที่ไดในแตละครั้งเพ่ือนําผลที่ไดดังกลาวไปใช

อธิบาย หรือเปรียบเทียบกนั เพ่ือใหเกิดประโยชนในดานตางๆ  การนําผลไปใชอธิบายหรือ     
เปรียบเทียบความสามารถตาง ๆ  ของผูเรียนนั้นจะกระทําไดถูกตองเพียงใด   ยอมขึ้นกับ    

หลักเกณฑทีใ่ชและความสมเหตุสมผลวามีมากนอยเพียงใด  โดยทั่วไปแลวมักจะมีการแปลผล

การสอบอยูสองลักษณะคือ  แปลโดยเปรยีบเทียบผลการวัดภายในกลุมของผูเรียน             
กับเปรียบเทยีบกับมาตรฐานที่มีอยู  การแปลผลในลักษณะใดกต็ามจําเปนตองคํานึงถึงเสมอวา   

คะแนนหรือผลการวัดที่ไดน้ันใชแทนคณุลักษณะใดของผูเรียน  ผลการวัดนั้นมีความละเอียด

เพียงใด  เปนผลการวัดที่มีอยูในระดับใด  มีหนวยเทากันหรือไม  ความคลาดเคลือ่นของ       
ผลการวัดมีมากนอยเพียงใด 

  5.  ใชผลการวัดไดคุมคา  การวัดผลที่ดีมิไดมีความมุงหมายแตเพียงการ    

ตรวจสอบความสามารถของผูเรียนวามีคณุภาพเปนเชนไรไดหรือตกเทานั้นควรจะมุงหวังที่จะ
คนหาความเดนหรือดอยของผูเรียน  เพ่ือจะไดพัฒนาหรือปรับปรุงความสามารถของผูเรียน   

แตละคนใหดีขึ้น  ดังน้ันในการวัดผลแตละครั้งควรจะไดนําผลที่ไดไปใชใหเกิดประโยชน คุมคา

ของการลงทุนและสอดคลองกับความมุงหมายที่แทจริงของการวัดผล 
  สรุป  การวัดและประเมินผลเปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่จะ

เปนตวัชีว้ัดถงึคุณภาพของบัณฑิต  โดยจะตองคํานึงถงึการประเมินผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ      

วัดใหตรงกบัวตัถุประสงค  ใชเครื่องมือที่ดีและมีความยตุิธรรม  แปลผลไดอยางถกูตอง 
  6  ดานปจจัยเกื้อหนุน 
  สถาบันอุดมศกึษาพึงจัดปจจัยเกื้อหนุน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนกัศึกษา

อยางมีคุณภาพ และประสทิธิภาพ มีอาคารสถานที่ทีเ่อ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนใน
หลายรูปแบบ  เชน  แบบกลุมใหญ  กลุมเล็ก  และแบบศกึษาคนควาดวยตนเอง  มีหองสมุด   

ตํารา หนังสือ วารสารทั้งภาษาไทย และตางประเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอรสื่อการเรียนการสอน       

และวัสดุอุปกรณที่เอ้ืออํานวยตอการสืบคนและเสาะแสวงหาความรูทั้งจากภายในและ         
ภายนอกประเทศ  มีอาณาบริเวณและบรรยากาศที่เสริมสรางความคิดสรางสรรค  และการใฝรู

ใฝเรียนของนสิิตนักศึกษา  (ทบวงมหาวทิยาลัย.  2543 : 8) 
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 มหาวิทยาลยัควรไดจัดตั้งสาํนักหอสมุดกลาง  สํานักคอมพิวเตอร  สํานักสื่อและ

เทคโนโลยีการศึกษา  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยการ    
ทําหนาที่ไดแก (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา. 2543 : 78 - 81) 

1  หองสมุด เปนศูนยวิชาการและบริการเทคโนโลยทีางการศึกษาเพือ่

ประกอบการเรียนการสอน  การวิจัย  การสงเสริมและเผยแพรวิชาการ เชน  ตํารา  วารสาร  
นิตยสารและสิง่พิมพอ่ืนในสาขาวิชาตางๆ นอกจากนี้ยังมีสื่อโสตทัศนวัสด ุเชน  ฟลมภาพยนตร  

ฟลมสตริป  แถบบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ  โปสเตอร  ภาพผนึก  ไมโครฟลม  ไมโครฟช      

แผนที ่ สไลด 
2  สํานักคอมพิวเตอร  ทําหนาที่ใหบริการดานคอมพิวเตอรเพ่ือสนบัสนุน

การดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกบังานทะเบยีนผลการเรียนของนิสิต           งาน

ทะเบยีนประวตัิบุคลากร ใหบริการแกคณาจารยและนิสติรวมทั้งหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลยัในดานการเรยีนการสอน การวิจัย  การบริหาร  นอกจากนี้ยังเปดอบรมการใช

คอมพิวเตอรแกบุคลากรในมหาวิทยาลยัและบุคคลทัว่ไปดวย 

3  สํานักสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา  ทําหนาที่เปนศนูยบริการการใช       
การผลิตและบํารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาทีท่ันสมัยแกอาจารย  ขาราชการ  เจาหนาที่ 

และนิสติของมหาวิทยาลยั เปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการ

เรียนการสอน  เปนแหลงฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวชิาตางๆ และ
ใชเปนสถานที่ฝกทักษะปฏิบัต ิ

  มหาวิทยาลยัควรกําหนดใหมีระเบียบ  แผน  กิจกรรมและเกณฑตางๆเพื่อใหเกดิ      

คุณภาพในดานการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพในดานตาง ๆ ดังน้ี        
(คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา. 2543 : 79 - 80) 

1.  ระเบยีบ  แผน  กิจกรรมดานการใชอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ 
1.1  ระเบียบวาดวยการใชอาคารสถานที่ หองเรียน หองบรรยาย     

หองปฏิบัติการ 

1.2  แผนการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
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1.3  แผนการบํารุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทาง     

กายภาพ 
1.4  ระบบการตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ 

1.5  การสํารวจความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่ และสภาพ     
แวดลอมทางกายภาพ 

2.  เกณฑการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

2.1  จํานวนพืน้ที่ใชประโยชนตอบุคลากร 
2.2  จํานวนพืน้ที่ใชประโยชนตอหัวนิสติ 

2.3  จํานวนหองเรียนจําแนกตามขนาด 

2.4  ขนาดชั้นเรียนโดยเฉลีย่ 
2.5  ความพึงพอใจของผูใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทาง      

กายภาพ 

 สรุป  ปจจัยเกื้อหนุนเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจําเปนตองคํานึงถงึปจจัยดังกลาว เพ่ือใหเปนไป

อยางมีระบบระเบียบ  สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีการกําหนดกฎเกณฑ ระเบยีบ ระบบการใช

ขึ้นเพ่ือใหสะดวกกับนักศึกษาและอาจารย  ซ่ึงจะเปนประโยชนสูงสดุในการจัดการเรียนการสอน 
 

บทบาทของอาจารยและสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา 
  บทบาทของอาจารยและสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนจะตองควบคู

กันไป เพราะสถาบันอุดมศกึษาเปนสถาบันทางสังคมอยางหนึ่งที่สังคมตั้งขึ้นมาเพื่อทําหนาที่

สอน วิจัย และบริการดานตางๆ ใหแกชุมชนที่สถาบันน้ันๆ ตั้งอยู  โดยเหตุน้ีสถาบนัอุดมศึกษา
จึงตองตอบสนองตอความตองการของสังคม  ปรับปรงุและพัฒนาใหทันตอความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมอยูตลอดเวลา ดวยการดําเนินการบริหารจัดการของอาจารยผูมีหนาที่ทาํการสอน   

และบริการในดานตางๆ  ตามภารกิจของสถาบันอุดมศกึษา  ความสาํเร็จในการพฒันาการ    
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จัดการเรียนการสอนจะบรรลุวตัถปุระสงคไดอยางดีและมีคุณภาพเพียงใดยอมขึ้นอยูกับบทบาท       

ของอาจารยและสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี (ไพฑูรย  สินลารัตน. 2524 : 199) 
บทบาทของอาจารย 

 อาจารยมีบทบาทอยางสําคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน

ในระดับอุดมศึกษานั้น อาจารยผูสอนมีเสรีภาพทางวชิาการสูงที่จะดําเนินการสอนไปโดยอิสระ      
ตามหลักวิชาและวิชาการทีอ่าจารยไดเรียนมา  อาจารยจึงมีความรับผิดชอบอยางมาก          

แตอาจารยโดยทั่วไปมักจะใหความสนใจตอการสอนนอย เพราะคิดวาจะสอนอยางไรก็ได         

และมักจะใหความสนใจกับการพัฒนาตนเองมากกวา  โดยเหตุน้ีอาจารยจึงควรจะไดสงเสริม
ความกาวหนาของนิสิตโดยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนควบคูไปกับความกาวหนาของ

วิชาการสวนตวัเพราะทั้งความกาวหนาสวนตวัและการพัฒนาการสอนนั้นเปนของควบคูกันไป  

เม่ืออาจารยมีความกาวหนาทางวิชาการสูงเปนที่ยกยองของคนทั่วไป  ผูเรียนก็จะเรียน       
ดวยความพอใจและภูมิใจ  ถาผูสอนตางก็เต็มใจและใหกําลังใจก็จะทําใหผูเรียนเรียนอยางดี     

มีชีวิตชวีาและไดผลเต็มที ่ (ไพฑูรย  สินลารัตน.  2524 : 211) 

 ความสนใจรวมมือในการจัดการเรียนการสอนของอาจารยน้ัน เริ่มตัง้แตอาจารย      
เห็นความสําคญัดวยตนเองแลวเสนอความเห็นและความตองการใหกับผูบริหารหรอื              

ผูรับผิดชอบดาํเนินการ เม่ือมีการดําเนินงานแลวอาจารยควรรวมมือดวยอยางดี เพ่ือใหกิจกรรม

ดําเนินไปไดดวยดีและเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมแตละเร่ืองควรรวมกันประเมินผลเพื่อหาขอบกพรอง
และขอเสนอแนะเพื่อการจัดที่ดีขึ้นตอไป 

บทบาทของสถาบันอุดมศกึษา 
 สถาบันโดยเฉพาะผูบริหารนอกจากจะสนับสนุนดวยการสงเสริมบรรยากาศของ       
การเรียนการสอนดังกลาว  ยังอาจดําเนินการไดในรูปแบบตาง ๆกนัคือ (ไพฑูรย  สินลารัตน.  

2524 : 212 - 213) 

1  มอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหรับผดิชอบ ทั้งน้ีเพ่ือใหการ
ดําเนินงานในเรื่องของการพัฒนาคณาจารยดําเนินไปอยางดีและมีประสิทธิภาพ  สถาบันควร       

มอบหมายใหคนที่สนใจและเห็นความสําคัญของการสอนรับผิดชอบดําเนินการเฉพาะไป 
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2  จัดตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงาน  จะชวยใหการดําเนินงาน         

มีขอบเขตกวางขวางขึ้น  การมีคณะกรรมการจะทําใหรูความตองการของอาจารยมากขึ้นและ    
ทําใหการทํางานรอบคอบขึน้ 

3  จัดตั้งเปนหนวยงานเฉพาะ เปนความพยายามใหมที่ใหการพัฒนา        

การเรียนการสอนมีลักษณะเดนเปนเอกเทศและดําเนนิงานไดตรงตามความตองการมากขึ้นและ     
มักเรียกชื่อแตกตางกันออกไป เชน หนวยพัฒนาคณาจารย หนวยพัฒนาการเรียนการสอน 

4  การดําเนินการรวมกับคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรในบางสถาบัน     

ที่มีคณะครศุาสตรหรือศึกษาศาสตรมักจะใชวธิีการทํางานรวมกัน   โดยมีคณะกรรมการกลาง     
ของมหาวิทยาลัยดําเนินการรวมกัน โดยเฉพาะดําเนินการรวมกับภาควิชาอุดมศกึษา  ภาควิชา     

จิตวิทยาการศึกษาและประเมินผลการศกึษา 

 สรุป  จะเห็นไดวา อาจารยเปนบุคคลที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนในสถาบัน     
อุดมศึกษาผูบริหารตองใหความสําคัญและใหขวัญกําลงัใจแกอาจารย   เพ่ือใหเขามามีสวนรวม    

ใหการจัดการเรียนการสอนที่มีคณุภาพสงผลใหคุณภาพบัณฑิตเปนบัณฑิตที่พึงประสงคตอไป 

 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถาบัน    
อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากร  เปนการ
พัฒนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กรมศิลปากร

เปนหนวยงานหนึ่งซ่ึงจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกบัทางดานศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติทางดานนาฎศิลป ดุริยางคศิลป โดยมีจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ : 2527 : 1) 

1.  เพ่ือใหผูเรยีนมีความรูทัง้วิชาสามัญและวิชาศลิปะ  เพ่ือนําความรูไปประกอบ

อาชีพหรือเพ่ือศกึษาตอ  โดยมุงหมายใหผูเรียนฝกทกัษะความถนดัและพัฒนาความสามารถ  
ความสนใจ  เพ่ือใหเกิดความชํานาญอันเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตของตนและสังคม 

2.  เพ่ือปลูกฝงใหผูเรียนเกดิสุนทรียภาพและจินตนาการ  ตลอดจนรูคุณคา      

ของนาฎศิลป  ดุริยางคศิลป  เพ่ือใหผูเรียนรูจักอนุรักษศลิปวัฒนธรรมอันเปนมรดกของชาต ิ
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1.  การจัดการศึกษาของกรมศิลปากร 
การจัดการศึกษาของกรมศลิปากรจัดแบงการศึกษาออกเปน 2 สายใหญๆ คือ วชิา

สามัญตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธกิารและวิชาชพีครู ตลอดจนวิชาเลือกตามหลักของวิชา

สามัญที่มีตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป  วิชาศลิปะเปนหลักสูตรที่กรมศิลปากรจัดทําเอง

โดยไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  จึงเปนวิชาเลือกศลิปะตามสาขาวิชาทีต่นเองเลือก 
เชน  ละคร โขน ดนตรีไทย ดนตรีสากล โดยมีสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกรมศิลปากร      

ที่มีการจัดการเรียนการสอนทางดานนาฏศิลปดนตรีมีดังน้ี ( สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.2544 : 

476 – 482 ) 
1  สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป เปนสถาบนัอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร   

มีจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทางดานชางศิลป  นาฏศิลป             

ดุริยางคศิลปทั้งไทยและสากล  และศลิปวัฒนธรรม  ดังน้ันสถาบันจึงมีหนาที่ในการจัด        
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสรมิและยกระดบัการศึกษาดานวิชาการ  วชิาชีพ  และ

วิชาชีพพิเศษดานศิลปวัฒนธรรม  ชางศิลป  นาฏศิลปและดุริยางคศิลปแกนักศึกษาที่สําเร็จ       

จากวิทยาลยันาฏศิลปและวิทยาลัยชางศิลป 
 สําหรับจุดมุงหมายในการจัดการเรียนการสอนโดยมีเปาหมายที่จะผลิตบัณฑติใหมี

ความรูคูคุณธรรมรอบรูในงานศิลปะดานชางศิลป  นาฏศิลป  และดุริยางคศิลป  เพ่ืออนุรักษ   

พัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาต ิ หลักสูตรการศึกษาของสถาบันจึงมุงพัฒนาบัณฑิต
ใหมีความใฝรูเพียบพรอมดวยจริยธรรมอันดีงาม  มีความคิดสรางสรรคนําวธิีการและวิทยาการ

สมัยใหมเขามาสรางผลงานศิลปะทําใหสามารถพัฒนาตนเองพรอมที่จะประกอบอาชีพใน

สาขาวิชาหรือประกอบอาชพีอิสระ  ซ่ึงจะนําไปสูการเปนบุคคลที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติตอไป 

 การจัดการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปในฐานะที่เปนสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาดานศิลปวฒันธรรม ชางศิลป นาฏศิลป และ ดุริยางคศิลปในดานตางๆ ดังน้ี  
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป. 2544 : 17 – 18) 

1.  ดานการผลิตบัณฑติ  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนดการจัดการเรียน         

การสอนโดยมีเปาหมายลกัษณะพึงประสงคคือ มีความรูคูคุณธรรม รอบรูงานศิลปะดานชางศลิป 



 60 

นาฏศิลปและดุริยางคศิลปเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการอนุรักษ พัฒนาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  

อันเปนมรดกล้ําคาของชาต ิดังน้ันสถาบันจึงตองสรางองคประกอบสําคัญของกระบวนการผลติ
บัณฑิตคือ ระบบการคัดเลือกผูเขาศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร   ระบบการเรียนการสอน                 

สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ   บุคคลากรการบริหารจัดการ  อาคารสถานที่   กิจกรรมนักศึกษา               

สิ่งแวดลอมและบรรยากาศทางวิชาการ 
2.  ดานการวจัิย  ในฐานะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปเปนสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  การจัดการเรียนการสอนตองสงเสริมและพัฒนาการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ควบคูไปกบักระบวนการเรยีนการสอนเนนการพัฒนาองคความรูและการพัฒนาดานปฏิบตั ิ
3.  ดานบริการวิชาการแกสงัคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  มุงใหบริการ     

วิชาการแกสังคมดวยการเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในดานชางศิลป นาฏศิลป     

และดุริยางคศลิป  เพ่ือพัฒนาจิตใจของประชาชนใหรักและชื่นชมในความงามของศิลปะ       
โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสัมพันธกับการบรกิารวิชาการแกสังคมและจดักิจกรรม

บริการวชิาการแกสังคม 

4.  ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป เปนสถาบันที่จัด     
การเรียนการสอนเกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรมโดยตรง ดังน้ันหนาที่สําคญัที่ตองทําคือการทํานุบํารุง   

รวมทั้งการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหดํารงอยูตลอดไป  หลักสูตรและกิจกรรมของสถาบัน             

จึงมุงปลูกฝงและเสริมสรางใหมีความซาบซึ้งและเห็นคณุคาของศิลปวัฒนธรรม 
 สรุป  จุดมุงหมายเกี่ยวกบัการเรียนการสอนของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป   เพ่ือพัฒนา

บุคลากรที่มีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญในงานดานศิลปะ  ดานชางศิลป  นาฏศิลป           

และดุริยางคศลิปนําไปสูอาชีพครูศลิปะ  ศิลปน นักวิชาการทางศิลปะและนักบริหารวิชาชีพ         
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบณัฑิตทั้งดานวิชาการ  คุณธรรม  บุคลิกภาพ  และพลานามัย  ควบคู      

ไปกับดานศลิปวัฒนธรรม  และพัฒนาการเรียนการสอน  การคนควา  การสรางสรรคไปสูความ

เปนเลศิทางศลิปะเพื่อใหบรกิารสังคมทางดานวิชาการตางๆ  ที่มีการเรียนการสอนในสถาบัน 
2  วิทยาลยันาฏศิลป  เปนสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากรที่มีการจัด     

การเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษาควบคูกันไป   โดยมีจุดมุงหมายของการจัด   

การศึกษาทางดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตครูศิลปนและบคุลากร   ผูทําหนาที่อนุรักษ   
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พัฒนา  สงเสริมเผยแพรศลิปวัฒนธรรม  ทั้งแบบมาตรฐานและแบบพื้นบาน  การใหบริการทาง             

วิชาการแกชมุชนและสังคม รวมทั้งเปนหนวยจัดการแสดงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของ       
กรมศิลปากรทั้งในประเทศและตางประเทศ (วิทยาลยันาฏศิลป.  2545 : 1) 

วิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร  เปนสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในการผลิตครูและศลิปน

ทางดานศิลปะ ตลอดจนมีหนาที่รับผิดชอบในการผดุงรักษา สงเสรมิ เผยแพรศิลปวิทยาการ           
อันเปนมรดกทางวัฒนธรรม  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนมีความรูทั้งวิชาสามญัและวิชา

ศิลปะเพ่ือนําไปประกอบอาชีพหรือเพ่ือศึกษาตอ โดยมุงหมายใหผูเรียนฝกทักษะความถนัดและ

พัฒนาความสามารถ   ความสนใจเพื่อใหเกิดความชํานาญอันเปนประโยชนตอการดํารงชีพ   
ของตน และสงัคม ( วิทยาลยันาฏศลิป. 2545 : 4 - 5 )   ดังน้ันจึงตองมีการจัดการศึกษาใหเอ้ือ

ตอการศึกษาของนักศึกษาใหสามารถศึกษาตามหลักสตูรไดสําเร็จตามจุดมุงหมายและ         

วัตถุประสงคของสถาบัน 
2  องคประกอบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา           

สงักัดกรมศลิปากร 
 การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร เพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธภิาพ ของสถาบันอุดมศึกษา  

สังกัดกรมศิลปากร  เพ่ือใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพและผลิตบณัฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู

ตลาดแรงงานตามความตองการของสังคม  ในปจจุบันจะประสบความสําเร็จมากนอยแคไหน  
ขึ้นอยูกับการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ดังมีองคประกอบดังตอไปน้ี  คือ    ดานหลักสูตร   

ดานอาจารย     ดานกระบวนการเรียนการสอน  ดานนักศึกษา  ดานการวัดและประเมินผล   

ดานปจจัยเกื้อหนุน (ทบวงมหาวิทยาลยั.2544 : 9 – 10) 
2.1  ดานหลักสูตร  ในการจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ

สถาบันอุดมศกึษาสังกัดกรมศิลปากร  หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีอยูดวยกัน         

15  หลักสูตรใน 3  คณะวชิาที่เปนของสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป   เปนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี   (ตอเน่ือง 2 ป)  โดยรับจากผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสงู

จากวิทยาลยันาฎศิลปซ่ึงมีหลักสูตรดังน้ี ( สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป. 2544 : 6) 
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1.  คณะศลิปวิจิตร   ประกอบดวย  8  สาขาวิชา   ไดแก  หลักสูตร

ศิลปบัณฑติ  (ตอเน่ือง) สาขาวิชาศิลปไทย แขนงวชิา  การออกแบบศลิปสถาปตยกรรมไทย     
สาขาวิชาศลิปไทยแขนงวชิาจิตรกรรมไท สาขาวชิาศลิปไทย แขนงวิชาชางสบิหมู  (ชางเขียน)   

สาขาวิชาศลิปไทย แขนงวชิาชางสิบหมู  (ชางรัก)  สาขาวิชาจิตรกรรม   สาขาวชิา

ประติมากรรม   สาขาวชิาภาพพิมพ สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน 
2.  คณะศลิปนาฏดุริยางค  ประกอบดวย  3 สาขาวิชาไดแก หลักสูตร

ศิลปบัณฑติ(ตอเน่ือง)   สาขาวิชานาฏศลิปไทย   สาขาวิชาดนตรไีทย  สาขาวิชาศิลปไทย 

3.  คณะศลิปศึกษา   ประกอบดวย  4  สาขาวิชาไดแก สาขาวิชา
นาฏศิลปไทยศึกษา  สาขาวิชานาฏศิลปสากลศึกษา   สาขาวิชาคตีศิลปไทยศึกษา  สาขาวิชา        

คีตศลิปสากลศึกษา 

 สถาบันบัณฑติพัฒนศลิปในปจจุบันไดมีการพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ  เพ่ือใหสอดคลอง
กับความตองการทางดานวชิาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีการประเมนิหลักสูตรและการบริหาร       

หลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันและ

ตลาดแรงงานในการรองรับบัณฑิตที่จบออกไป  โดยจัดการพัฒนาหลักสูตรนาฏศลิปทุกระดับ 
การบริหารและการใชหลักสตูร  การวัดและการประเมนิผลการเรียนตามหลักสตูร  การผลิต

ตํารา  สื่อนวตักรรมทางการศึกษานาฏศลิปดนตรี   การศึกษาวิเคราะหเพ่ือใหมีการจัดการเรียน      

การสอนที่ดีและมีประสทิธภิาพจึงไดดําเนินการดังน้ี ( สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป. 2542 : 1-2 ) 
1.  งานพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป  ไดทําการศึกษาคนควา รวบรวม วิเคราะห   

วิจัย  เพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลปดนตรี  การยกรางหลักสตูรและระเบียบ

ประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรนาฏศิลปดนตรี  การนําเสนอขออนุมัติหลักสตูรตอ
กระทรวงศึกษาธิการ  การติดตามและประเมินผล  การนําหลักสูตรไปใชของวิทยาลัยนาฏศิลป

ในสังกัด   การปรับปรุงหลกัสูตรนาฏศิลปดนตรี  การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน

ตามหลักสตูรการเทียบโอนผลการเรียนระหวางหลักสตูร  การประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรและการดาํเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับหลักสตูรนาฏศิลปดนตรี 

2.  งานผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษานาฏศิลปทําการศึกษา วิเคราะห วางแผน  

และผลิตคูมือครู แผนการสอน โครงการสอน ตํารา เอกสารทางวิชาการดานนาฏศิลปดนตรี          
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การศึกษา วิเคราะห วางแผน การผลิตและเผยแพรสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป

ดนตรี การติดตามประเมินผลและรายงานผลการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป
ดนตรีของวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัด 

3.  งานมาตรฐานการศึกษานาฏศิลป มีหนาที่ความรบัผิดชอบในการศึกษา  

วิเคราะห จัดทําใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานการศึกษานาฏศิลปในดานตางๆ       
การควบคุมดูแลมาตรฐานวทิยาลัยนาฏศลิป  การสราง  เลือกใชและการใชเครื่องมือในการ

ประเมินคุณภาพ  การจัดการศึกษานาฏศิลปในดานตางๆ  การจัดทําขอสอบมาตรฐาน เพ่ือการ

ประเมินคุณภาพ  การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป  การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา  การเผยแพรควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาแนะนําในการใชเครื่องมือ

ประเมินคุณภาพดานตางๆ  การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษานาฏศิลป   

การพิจารณาใหการสนับสนนุหรือดําเนินการคัดเลือกครู  อาจารย  นักศึกษาและสถานศึกษา    
ดีเดนเพ่ือขอรับรางวลัพระราชทานวทิยาลัยนาฏศิลป 

 สรุป  การจัดหลักสูตรของสถาบันบัณฑติพัฒนศลิปซ่ึงมีสายสามัญและสายศิลปะนั้น

วิชาสามัญใชหลักสูตรเดียวกับหลักสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ  สวนวชิาศลิปะทุกสาขา     
เปนหลักสตูรที่จัดทําโดยคณะกรรมการการจัดทําหลักสูตรของกองศิลปศึกษาที่กรมศิลปากร

แตงตั้งและไดรับอนุญาตจากกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2527 : 

4) ไดใชมาเปนเวลา 19  ปมาแลว  ทั้งน้ีทั้งกองศิลปศกึษาและวทิยาลัยนาฏศลิปเองยังไมมี
บทบาทใดในการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดใช ตอเน่ืองกันมาเปนเวลานาน (กองศิลปศึกษา.  2531 : 

7) 

  ในการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรนาฏศิลปของวิทยาลยันาฏศลิปในสังกัดใชหลักสูตร    
เดียวกันเปดสอน 3 หลักสตูร คือ  หลักสตูรนาฏศิลปชัน้ตน  หลักสตูรนาฏศิลปชัน้กลาง               

หรือประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) และหลักสตูรนาฏศิลปชั้นสูงหรือประกาศนยีบตัรวิชาชีพ    

ชั้นสูง (ปวส.) ใน 6 สาขาวชิาไดแก  นาฏศิลปไทย (โขนและละคร)  นาฏศิลปสากล          
ดุริยางคสากล  คีตศลิปไทย  และคีตศิลปสากล วิทยาลยันาฏศลิปไดวางแนวทางทัว่ไปของ    

แตละสาขาวิชาไวเพ่ือใหบณัฑิตมีความรูความชํานาญสามารถประกอบอาชีพไดตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน และใหผูเรียนเลือกแผนการเรียนในสาขาตางๆ  โดยจัดการศึกษา
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ตามโครงสรางของหลักสูตรนาฏศิลปชั้นสูงพุทธศักราช  2527  แบงออกเปน  3  หลักสูตรดังน้ี  

(วิทยาลัยนาฏศิลป. 2545 : 4) 
1.  ระดับนาฏศิลปชั้นตน   รับผูเรียนที่จบชั้นประถมศกึษาปที ่ 6   ใชระยะ     

เวลาเรียน 3 ปการศึกษา ประกอบดวยวิชาชีพศิลปะ แบงเปน  4  สาขาคือ 

1.1  นาฏศลิปไทย  ประกอบดวย  โขน  ละคร 
1.2  ดุริยางคไทย  ประกอบดวย ปพาทย เครื่องสายไทย คีตศิลปไทย 

1.3  ดุริยางคสากล ประกอบดวย ดุริยางคสากล   คีตศิลปสากล 

1.4  นาฏศลิปสากล 
 ผูจบหลักสตูรนาฏศิลปชั้นตน   ไดรับประกาศนียบตัรนาฏศิลปชั้นตน (เทียบเทา

ประกาศนียบตัรมัธยมศึกษาตอนตนทางสายสามัญ) 

2.  ระดับนาฏศิลปชั้นกลาง  รับนักเรียนทีจ่บนาฏศลิปชัน้ตน  หรือมัธยมศึกษา  
ตอนตนใชระยะเวลาเรยีน  3  ปการศึกษาตอจากชั้นตน   ประกอบดวยวิชาสามัญ  และวิชาชีพ

ศิลปะ  4 สาขา   เชนเดียวกันนาฏศิลปชัน้ตน   ผูจบหลักสูตรนี้จะไดรับประกาศนยีบัตร

นาฏศิลปชั้นกลาง (เทียบเทาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายทางสายสามัญ) 
3.  ระดับนาฏศิลปชั้นสูง เปนหลักสูตรตอเน่ืองจากระดับนาฏศลิปชั้นกลาง          

ใชระยะเวลา  2  ปการศึกษา   ประกอบดวยวิชาสามัญ   วิชาการศึกษา   วิชาศลิปะ  6  สาขา         

เชนเดียวกับระดับนาฏศลิปชั้นตนและนาฏศิลปชั้นกลาง   ผูจบหลักสูตรนี้ไดรับประกาศนียบัตร
นาฏศิลปชั้นสงู   (เทียบเทาอนุปริญญา) 

  กระทรวงศึกษาธิการ  (2527 : 3) ไดกําหนดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของวทิยาลัย  

นาฏศิลปตั้งแตระดับนาฏศลิปชั้นสูงจนถงึระดับปริญญาตร ี  สําหรับการศึกษาในระดับนาฏศลิป
ชั้นสูงมีจุดมุงหมายของหลักสูตรดังน้ี 

1.  เพ่ือใหมีความรู  ทักษะและประสบการณทางดานนาฏศลิป  ดุริยางคศิลป      

คีตศลิป ทั้งไทยและสากล   สามารถปฏิบัติงานในดานการสอนหรือการแสดงตามสาขาวิชา       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.  เพ่ือใหรูจักวิพากษวิจารณผลงานทางดานนาฏศิลป  ดนตรี  รูจักเลือกสรร      

ผลงานที่มีคุณคาทางศิลปะ  เพ่ือนําไปใชใหเปนประโยชนในการประกอบอาชีพและดําเนิน
ชีวติประจําวัน 

3.  เพ่ือใหรูจักเคารพสิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน มีความสํานึกในความเปนคนไทย      

การอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย  ธํารงรักษาไวซ่ึงชาต ิ ศาสนา  และพระมหากษัตริย     
และระบบการปกครองของไทย 

4.  ใหเขาใจพืน้ฐานและปญหาทางการเมือง   เศรษฐกจิ   สังคมของทองถิ่น      

ของประเทศและของโลก   สามารถแกปญหาโดยใชวจิารณญาณไดอยางเหมาะสม 
5.  เพ่ือปลูกฝงและสรางคุณธรรม  จริยธรรม  ความสามัคคี  ความมีระเบียบวินัย   

ความซื่อสัตยสุจริต  ความขยันหม่ันเพียร  ความมานะอดทน  ความสํานึกในจรรยาอาชีพ   

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
6.  ใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพและตระหนักในคุณคาของศลิปวัฒนธรรม อันเปนงาน

สรางสรรคของมนุษยชาต ิเผยแพรและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาตติลอดจนเสริมสราง

ความเขาใจอันดีระหวางชาต ิ
7.  เพ่ือสงเสรมิใหมีความคดิริเริ่มในงานศิลปะ สามารถสรางผลงานในวิชาชีพได

อยางมีประสิทธิภาพ  สงเสริมการแสดงออกอยางมีอิสระ มีกิจนิสัยในการศึกษาคนควาพัฒนา

ตนเองใหกาวหนาอยูเสมอ  สามารถวางแผนปฏิบตัิงานและแกปญหาดวยหลักวิชา  รูจักการ
ทํางานเปนหมูคณะ  ยอมรับคําวิพากษวจิารณของผูอ่ืนดวยความเปนธรรม 

 สรุป  ในการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนไดมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรโดย

ประสานกับหนวยงานวิจัยของสถาบันนาฏดุริยางคศิลปซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน      
เกี่ยวกบัการประเมินหลักสตูร   การพัฒนาหลักสูตร   การปรับปรุงหลักสูตร   การจัดทําเอกสาร

หลักสูตร  การจัดทําคูมือการใชหลักสตูรและงบประมาณ   ในการจัดทําหลักสูตรสถาบันเปน             

ผูจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร   จัดหาวัสดุอุปกรณ   จัดสภาพแวดลอมของหองเรียน            
หองฝกปฏิบัต ิ  จัดหองสมุด   และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ผูบริหารสถาบันเปนผูนําและ

ดูแลในการนําหลักสูตรมาใช   จัดหาหลักสูตร   เอกสารหลักสูตร   วัสดุอุปกรณทีใ่ชในแตละ

สาขาวิชา  จัดครูเขาสอนใหตรงกับความรูความสามารถในแตละสาขาวิชา 
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2.2  ดานอาจารย  สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากรที่เปดสอนระดับ
ปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรีทางดานนาฏศิลปดนตรี  คือ  สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปและ
วิทยาลัยนาฏศิลป  ดวยความที่สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิปไดเปดทําการสอนหลังวิทยาลัย       
นาฏศิลปถึง 60  ป ระบบการสรรหาอาจารยที่ทําการสอนจึงไดรับจากการโอนยายมาจาก
วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยชางศลิปจากทั่วประเทศ  สวนอาจารยจากวิทยาลยันาฏศิลป 
สถาบันมีระบบการสรรหาโดยการสอบคดัเลือกตามสาขาวิชาที่ตองการทั้งสายศลิปะและสายวชิา
สามัญ (กรมศิลปากร. 2544 : 11 )  องคประกอบดานอาจารยมีดังน้ี 

2.2.1  การสรรหาอาจารย  กรมศิลปากรจะเปนผูดําเนนิการดวย

การรองขอตําแหนงจากสถาบันบัณฑติพัฒนศิลปและวทิยาลัยนาฏศลิปตามจํานวนที่ขาดแคลน
โดยวิธีการสอบคัดเลือก  สวนการพัฒนาอาจารยในปจจุบันกรมศิลปากรและสถานศึกษา            

จะรวมมือกันในการพัฒนาอาจารยในทุกๆดาน เชน การเพิ่มคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 

ประสบการณดวยการสงไปศึกษาตอ  และจัดสัมมนาโดยกรมศิลปากร  ตลอดจนสงไปสัมมนา
อบรมตามหนวยงานตาง ๆที่เชิญมาตลอดป 

2.2.2  การประเมินคุณภาพอาจารย  การประกันคุณภาพดาน

อาจารย เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดกรมศิลปากรคือ  การจัดอบรมเพิ่มพูนความรูใหอาจารย (กรมศิลปากร.  2544 : 3)        

การกําหนดการจัดใหมีแผนผลิตและพัฒนาอาจารยทดแทนอาจารยที่เกษียณอาย ุและที่สําคัญ

ไดมีการประเมินการเรียนการสอนและการปฏิบตัิงานของอาจารย   โดยเขียนผลงานและ     
ตอบแบบสอบถามจากหนวยงานของกรมศิลปากรที่กําหนดมาใหในทุกภาคเรียน 

 ในปจจุบันสถาบันบณัฑติพัฒนศิลป  มีบุคลากรทางดานการจัดการเรียนการสอนที่เปน      

ขาราชการครจํูานวน  30  อัตรา   ซ่ึงในจํานวนนี้เปนวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา ปริญญาโท       
19  อัตรา (กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 1 คน)   และขาราชการชวยราชการอีก  9  อัตรา      

เปนวุฒิปริญญาโท  6  คน  และปริญญาตรี  3  คนสําหรับวิทยาลัยนาฏศิลปอาจารยจะมีวุฒิ   

ขั้นต่ําอยูที่ระดับปริญญาตรีทั้งสายสามัญและสายศิลปะ  ซ่ึงแตละปกรมศิลปากรไดจัดสง        
ขาราชการไปศึกษาตอไประดับปริญญาโทและเอกรอยละ  5  ของขาราชการครูทั้งหมดสวน

ใหญจะเปนทางดานนาฏศิลปและดนตร ี(สํานักงานปฏรูิปการศึกษา.  2544 : 1053-42/11)   
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ในการพัฒนาคุณภาพของอาจารยในดานคุณวุฒิ และการทําผลงานสวนใหญอาจารยจาก

สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากรจะทําผลงานทางดานอาจารย  3  เปนสวนใหญ  เพราะ
การขอกําหนดตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารยน้ัน        

ยังไมสามารถทําได  เน่ืองจากติดขัดเกี่ยวกับกฎหมายรองรับของพระราชบัญญัต ิ            

สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป (กรมศิลปากร.  2545 : 32)    
2.2.3  การพัฒนาอาจารย  การพัฒนาอาจารยทางดานการเรียน        

การสอนของสถาบันอุดมศกึษาสังกัดกรมศิลปากรไดจัดใหมีการปฐมนิเทศและอบรมเพื่อให   

เขาใจถึงภาระหนาที่โดยเนนถึงคุณภาพการสอนของอาจารย  มีการแบงกลุมตามคณะ       
สาขาวิชาและหมวดวิชา  ใหมีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน   

ศูนยกลาง  โดยสถาบันการศึกษาแตละแหงของกรมศิลปากรจะรับนโยบายและหลักสูตรกลาง

ไปจัดอบรมและสัมมนากันเอง   โดยมีวิทยากรกลางเปนผูดําเนินการเสนอแนะการใหขอมูล   
เพ่ือใหอาจารย มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอทั้งดานวิชาชีพและการจดัการเรียนการสอน            

มีการแสวงหาความรูใหมอยางตอเน่ืองโดยการวิจัย  เพ่ือใหมีความรูที่ทันสมัย  เปนการ        

หลอหลอมใหอาจารยผูสอนยอมรับ  มีจิตวิญญาณ  ใฝรูพัฒนาตนเอง (ทบวงมหาวิทยาลัย. 
2543 : 68) ซ่ึงนาราวดี  ศิริโรจน. ( 2543 : 167)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย   

ของวิทยาลัยนาฎศิลป  พบวาการพัฒนาอาจารยของวิทยาลัยนาฎศิลปมีดังน้ี 

1. การศึกษาตอ วิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนคณาจารยใหลาศึกษาตอเปนการ    
เพ่ิมวุฒิและความรู  ทั้งในสายตรง คือ ดานวิชาชีพ และทางสายการศกึษาเพื่อนํามาพัฒนา    

และปรบัปรุงการเรียนการสอน 

2. การประชุม  มีทั้งการประชมุภายในวิทยาลัยและภายนอกวิทยาลยั  โดยมีโครงการ   
ดังน้ีคือ  โครงการสรางคูมือประกอบการสอนวิชานาฏศิลปไทย ดนตรีไทย   ดนตรีสากล              

คีตศลิปไทย  และคตีศลิปสากล  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงเกณฑมาตรฐาน

สาขาวิชาชีพดนตรีไทย”  โครงการประชมุสัมมนาวิชาการเรื่องการวจัิยศิลปวัฒนธรรมและ       
โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง การพัฒนามาตรฐานดนตรีไทย   ดานคุณภาพเสียง โครงการ  

อบรมเชิงปฏบิัติการเรื่องนาฏยลีลาสมัยใหม  การประชุมการประเมนิผลการดําเนนิงานโครงการ

ประกวดและแสดงผลงานเอกลักษณไทยและทองถิ่น  โครงการประชุมสัมมนาผูปฏิบัติงาน    
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เกี่ยวกบัการคุมครองและพทิักษสทิธิเด็กในสถานศึกษา  การประชุมเพ่ือชี้แจงการใชคูมือคร ู  

และคูมือการจัดกิจกรรมและสื่อเพ่ือพัฒนาจิตพิสัย  โครงการประชุมปรับแนวปฏิบตักิารเรียน
การสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับหลักสตูรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

โครงการสงเสริมการถายทอดดนตรีไทย  โครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อจัดทํารางหลักสูตร

การแสดงพื้นบานภาคกลาง  และโครงการอบรมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย 
 สรุป  ดานอาจารยของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร  การสรรหาจะเปนโดย

ระบบการสอบคัดเลือก  โดยกรมศิลปากรเปนผูดําเนนิการ  การพัฒนาอาจารยสถาบัน           

แตละแหงจะเปนผูดําเนินการในทุกๆ ดาน  เชน  การสงเสริมอาจารยทางดานเพิ่มคุณวุฒิ     
การอบรมสัมมนาเปนตน 

2.3  ดานกระบวนการเรียนการสอน  สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร    

ไดมีการจัดการเรียนการสอน   ซ่ึงถือวาเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่ง เพ่ือที่จะไดผลติ
บัณฑิตที่มีคณุภาพออกสูสังคมตอไป  จึงไดคาํนึงถึงการจัดการเรียนการสอนทีมี่คุณภาพ     

และประสิทธภิาพดังน้ี 

2.3.1  การทําแผนการสอน  ตลอดจนการเตรียมการสอน          
กรมศิลปากรไดใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงไปจัดทํากันเอง  โดยแบงออกเปนสาขาวิชา     

ในดานวิชาศิลปะโดยมีการเชิญผูเชี่ยวชาญในแตละดานมาเปนวิทยากร และดําเนนิการจัดทํา

รวมกัน  ผูเชีย่วชาญสวนใหญมาจากกรมศิลปากรและตามหนวยงานตางๆ  ตลอดจนศิลปน  
แหงชาติที่เปนวัฒนธรรมพืน้บานก็จะเชญิมาจัดทํารวมกัน การเตรยีมการสอนจะใชการสอนเปน

กลุมคณะในสาขาวิชาละครโดยการใชนวตักรรมในการสอน  เชน  วิทยุเทป สวนใหญจะเปนการ

ถายทอดจากทาทางที่อาจารยปฏิบตัิใหดูและจดจําทําตามแบบอยาง (กรมศิลปากร. 2543:14) 
สวนในรายวชิาสามัญและวชิาการศึกษาจะมีการแบงเปนหมวด เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

เปนตน  โดยแตละหมวดใหจัดดําเนินการทําแผนและเตรียมการสอนโดยยึดหลักสูตรกลางของ

กระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 2543:1052–1503) 
2.3.2  วธิีการสอน  วธิกีารเรียนการสอนนักศึกษานั้น มีการจัด       

การเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย โดยเฉพาะในสวนที่ดําเนนิการเรียนดวยตนเอง          

มีการจัดใหมีการเรียนรูดานคุณธรรมอยางเปนรูปธรรม  มีวิธีการนาํเสนอผลงาน  มีการ
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วิเคราะห  วิจารณ  มีโอกาสฝกทักษะจนสามารถทําได  ทํางานเปนทีม  สามารถแกปญหาได   

รูจักบริหารเวลาและทรัพยากร  รูจักประสานงานโดยพิจารณาจากวิธีการจัดการเรียนการสอน   
ที่ปรากฏในตารางสอนและแผนการสอน  ดูสัดสวนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การไดไปศึกษา

ดวยตนเองในการทําโครงการเรียนในกลุมยอย  การออกภาคสนาม  เกณฑการวดัประเมิน     

ผลการเรียนสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร  อาจารยผูสอนในแตละสาขาวิชาจะเปน           
ผูประเมิน  ในสวนของวิชาสามัญและวิชาการศึกษากจ็ะใหอาจารยผูสอนมีอิสระในการ        

ออกขอสอบและตัดสินผลการเรียน  สวนทางดานการประเมินการสอนของอาจารยในปจจุบัน    

ยังไมมีการดําเนินงานเนื่องจากกรมศิลปากรไมมีหนวยงานทางดานศึกษานิเทศน และการ   
ตรวจสอบภายใน 

  ดานกระบวนการเรียนการสอนในสวนที่เกี่ยวกับองคประกอบในการจัดการเรียน      

การสอนในเรื่องของการจัดตารางสอน  การจัดชั้นเรียน  การจัดอาจารยเขาสอน  การจัด
อุปกรณการเรียนการสอน  นาราวดี  ศิริโรจน (2543 : 54) ไดทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ

อาจารยและนักศึกษาที่มีตอการบริหารของวิทยาลัยนาฎศิลป  พบวาไดมีการจัดทําดังน้ี 

1.  การจัดตารางสอน  แบงเปน  2  สาย  คือสายสามัญและสายศิลปะ  สายสามัญ      
มีหมวดวิชาตางๆ  คือ หมวดภาษาไทย หมวดสังคม หมวดคณิตศาสตร หมวดวิทยาศาสตรและ

หมวดวิชาการศึกษา สายศลิปะมีสาขาวชิาตางๆ คือ สาขาวิชานาฏศิลปไทย สาขาวิชาดุริยางค

ไทย  สาขาวชิาคีตศิลปไทย สาขาวิชาดริุยางคสากล สาขาวิชาคีตศิลปสากล และสาขาวชิา
นาฏศิลปสากล 

2.  การจัดชั้นเรียนของนักเรียนที่ใชหองเรียนในแตละวนัแบงเปนภาคเชา  4       

ชั้นเรียน  ไดแกระดับนาฏศลิปชั้นกลางปที่ 1 , 2 , 3 ระดับนาฏศลิปชั้นสูงปที ่ 2               
และปริญญาตรีปที ่ 2 เรียนวิชาสามัญ   และในภาคบายเรียนวิชาปฏบิัติเอกของแตละสาขาวิชา 

และอีก 4  ช้ันเรียนไดแก  ระดับนาฏศลิปชั้นตน  ปที่  1 ,  2 ,  3  และระดับนาฏศิลปชั้นสูง     

ปที ่1 ภาคเชาเรียนวชิาปฏบิัติเอกของแตละสาขาวิชา ภาคบายเรียนวิชาสามัญ 
3.  การจัดอาจารยเขาสอนในรายวชิาตางๆ แบงเปน  2  สายไดแก  สายวิชาสามญั   

และสายวิชาศลิปะ  อาจารยสายวิชาสามญัจะรับผิดชอบในหนึ่งชั้นเรยีนตามเกณฑดังน้ี         

นักศึกษา 30 คนตอคร ู1 คน ชั่วโมงสอนประมาณ  12-15  คาบตอสปัดาห  สายวชิาศิลปะ      
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จัดอาจารยตามความสามารถและความถนัดของแตละสาขาวิชา เกณฑชั่วโมงสอนของอาจารย

ศิลปะ  26  คาบตอสัปดาห  (กรมศิลปากร.  2544  :  1) 
4.  การจัดบริการอุปกรณการเรียนการสอน  วิทยาลัยจัดหาอุปกรณใหเหมาะสมกับ

ธรรมชาตขิองแตละสาขาวิชาเชน  สาขาวชิานาฏศลิปไทย อุปกรณที่ใชประกอบการเรียน     

การสอนเปนเครื่องเทปบันทึกเสียง  และแถบบันทึกเสยีง  สาขาวิชาดุริยางคไทย  มีระนาด  
ฆอง  กลอง  ซอ  จะเข  เปนตน 

  สรุป  ดานกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร          

ไดมีการจัดดําเนินการเพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไดจัดทําตาม
หลักการประกันคุณภาพทางการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสอดคลองกับการจัด     

การศึกษาของกรมศิลปากร  ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการผลติบัณฑติที่มีคณุภาพ 

    2.4  ดานนักศกึษา  สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร ไดมีการ
พิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมตอวชิาชพี   เพราะเปนสถาบันการศึกษาทีเ่ปนวชิาชีพเฉพาะ   

โดยเนนทางดานศิลปวัฒนธรรมทางดานดนตรีและศลิปะ นาฏศิลป เพ่ือคุณภาพและความ       

มีประสิทธิภาพตอนักศึกษาในการเขามาเรียนในสถาบนัดังกลาว จึงตองมีกระบวนการในการ    
คัดเลือกโดยพิจารณาทางดานคุณธรรม  จริยธรรมของนักศึกษา  รวมทั้งบุคลิกลกัษณะที ่  

เหมาะสมการสรางความสนใจใฝรู  การแสวงหาความรู  การมีความรู   ความสามารถในดาน

วิชาชีพที่กาวหนาขึ้นเรื่อยๆ  โดยสถาบนัไดมีการจัดการใชเทคโนโลยีในการชวยเรียนรู  เพ่ือให
ผูเรียนเขาใจและเกิดความเขาใจมากขึ้น ( สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  2543 : 1056 - 1057)     

องคประกอบดานนักศึกษามีดังน้ี 

2.4.1  การคัดเลือกนักศึกษา  การรับนักศึกษาเขาศึกษาตอ        
ในสถาบนับัณฑิตพัฒนศลิป ( สํานักงานปฏิรูปการศึกษา.  2543 : 1052-1053 )  การรับ       

นักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในปจจุบนัรับนักศึกษา   

ที่สําเร็จการศกึษาหลักสตูรประกาศนียบตัรนาฏศิลปชัน้สูง (ป.น.ส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลป  และ       
หลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)  จากวิทยาลัยชางศิลปเขาเรียน

โดยวิธีการสอบคัดเลือกผูทีมี่ความพรอมและมีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัการเรียนระดับปริญญาตรี 

(โดยไมคํานึงถึงระดับผลการเรียนเฉลี่ยเดิม) ลักษณะการสอบมีทั้งการสอบขอเขยีนในหลักสตูร
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ตอเน่ืองเปนเวลา  2  ป   สวนการรับนักศึกษาเขาศกึษาตอในอนาคตจะใชวธิีการสอบเฉพาะ

วิชาศลิปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิสวนวิชาสามญัจะใชวิธีการสอบสะสมรายวิชาพื้นฐาน   
ปละ  2  ครั้ง  คุณสมบัติผูเขาศึกษารับนักศึกษาซึ่งสําเร็จระดับประกาศนียบตัรนาฏศิลปชั้นสูง  

(ป.น.ส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร และประกาศนียบตัรศลิปกรรม  ระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ศ.ปวส.)  จากวิทยาลยัชางศิลป กรมศิลปากรตลอดจะตองมี    
คุณสมบัติดังตอไปน้ี ( สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป.  2544 : 14 – 15 ) 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศลิปชั้นสูง หรือเทียบเทา   

หรือระดับอนุปริญญาในสาขาวิชาที่ตรงกบัวิชาเอกในหลักสูตร 
2. ไมเปนคนวิกลจริต 

3. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล   เวนแตในกรณีโทษนั้นเกิดจาก  

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
4. ไมเปนโรคติดตอรายแรง 

 สําหรับวทิยาลัยนาฏศิลป การเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาคือ  ประกาศนียบตัร

นาฏศิลป ชั้นสูง จะมีระบบการคัดเลือกจากผูที่จบจากนาฏศิลปชั้นกลาง (6) จากวทิยาลัย     
นาฏศิลปของตัวเอง  โดยสามารถขึ้นมาเรียนในระดับอนุปริญญา(นาฏศิลปชั้นสูง)ไดเลย 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2527 : 5) 

2.4.2  คุณภาพบัณฑิต  ในดานการประเมินคุณภาพของบัณฑิต
ตลอดจนการติดตามผลของการศกึษา  สถาบันอุดมศกึษาของกรมศิลปากรไดมีการดําเนินการ          

ในรูปแบบดังตอไปน้ีคือ ( สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป.  2544 : 20) 

1. การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
2. การจัดปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะจบ 

3. มีการกําหนดคุณสมบัตขิองผูสําเร็จการศึกษา   ซ่ึงจะเปนตวัชีว้ัดในการประเมิน      

คุณภาพของบัณฑิตได 
4. มีการจัดทําคูมือใหนักศึกษาในการปฏิบตัิตวัในการเรยีนอยูในสถาบันอุดมศึกษา  

สังกัดกรมศิลปากรดังกลาว 
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5. การติดตามการไดงานของผูสําเร็จการศกึษา โดยดําเนินการจากฝายแนะแนว            

ในสถาบนัน้ันเปนผูดําเนินการติดตามผล 
6. มีระบบการจดัอาจารยที่ปรึกษาและบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา 

สรุป  สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนที่เกี่ยวของกับตัวนักศกึษา  ในการรบันักศึกษาเขามาเรียนของสถาบันอุดมศกึษาสังกัด   
กรมศิลปากรไดมีการพิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมตอวิชาชีพ การจัดปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม 

การพิจารณาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  รวมทัง้บุคลิกลักษณะที่เหมาะสม  การสราง

ความสนใจใฝรู  การแสวงหาความรู  การมีความรูความสามารถในดานวิชาชีพที่กาวหนา      
ขึ้นเรื่อยๆ ใชเทคโนโลยชีวยการเรียนรูได  นอกจากนี้ไดพิจารณาถึงการมีความคดิวิเคราะห   

ความสามารถในการเรียนรูและการทํางานเปนทีม  ความสามารถในการประสานงานไดดี  การมี

ทักษะในการสื่อสาร  ผลการประเมินความรูความสามารถทุกดานเปนไปตามวัตถุประสงคของ
การศึกษาและเปนบัณฑิตที่พึงประสงค  การติดตามประเมินบณัฑติเม่ือออกไปปฏิบัติงานแลว

เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงตัง้แตหลักสตูร  การจัดการเรียนการสอนและความถี่ในการประเมินผล

รวมถึงอัตราความพึงพอใจของผูใชงานและการไดงานของบัณฑิต. 
2.5  ดานการวัดและประเมินผล  สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร     

มีการจัดดําเนินการวัดและประเมินผลเพือ่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดังน้ี  
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป. 2544 : 5-8) 

1 เกณฑการวดัผล 
1.1. เวลาเรียน นักศึกษาจะตองมีเวลาเรยีนในรายวิชาหนึ่งๆ  

ทั้งภาคทฤษฎ ีภาคปฏิบัติและ/หรือฝกงานไมนอยกวารอยละ 80 จึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชา

น้ันยกเวนมีเหตุสุดวิสัยและไดรับอนุมัตจิากคณบดีคณะที่อํานวยการสอนรายวิชานั้น 
1.2.วิธีการวัดและประเมินผลการศึกษามกีารวัดผลเม่ือสิ้นสุด

ภาคการศึกษา สวนในระหวางภาคการศกึษาอาจมีการวัดผลดวยกไ็ด ยกเวนรายวิชาที่หลักสตูร

กําหนดไวเปนอยางอ่ืน  การสอบใหถือปฏิบตัิตามระเบียบของสถาบัน  การประเมินผล
การศกึษาใหกระทําตอเน่ืองเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 

1.3. สัญลักษณของการประเมินผลการศกึษา การ

ประเมินผลการศึกษาใชระบบระดับคะแนนซึ่งมีคาระดับคะแนน (grade-point)  
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การให  F  จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี  นักศึกษาเขาสอบและสอบตก   นักศึกษา    

ขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหอนุมัติ   ทุจริตในการสอบ         
มีเวลาเรียนภาคทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ และหรอืฝกงานไมถึงรอยละ  80   ของเวลาเรียนในรายวชิา

น้ัน 

การให  I  จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี  นักศึกษาปวยกอนสอบหรือระหวางสอบ   
เปนเหตใุหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได  และปฏิบัตถิูกตองตามระเบียบการ    

ลาปวย  โดยมีใบรับรองแพทย  และ/หรือใบแสดงการรับรองการรักษาของสถานพยาบาลของ

ทางราชการหรือเอกชน  และไดรับอนุมัติจากคณบดหีรือผูที่ไดรับมอบหมาย  แตทั้งน้ีนักศึกษา
จะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชา ไมนอยกวารอยละ  80  ขาดสอบโดยมีเหตุสุดวสิัย           

และคณบดีหรือผูไดรับมอบหมายอนุมัติใหทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษาทีย่ังไมสมบูรณ    

และอาจารยผูสอนเห็น   สมควรใหรอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของหัวหนาภาควิชา     
และ/หรือคณบดีหรือผูไดรับมอบหมาย   และแจงใหฝายทะเบียนและประมวลผลของสถาบัน

ทราบเปนลายลักษณอักษร 

การให  S หรือ  U จะกระทาํไดเฉพาะรายวิชาทีนั่กศึกษาลงทะเบยีนโดยไมนับหนวย
กิต              ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

การให  S  จะกระทําไดเม่ือนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นผาน   แตจะไมนับ

หนวยกติรวมเปนหนวยกติสะสม   การให  U  จะกระทําไดเม่ือนักศึกษาไมสามารถเรียน      
รายวิชานั้นผาน   ลักษณะการเรียนและเง่ือนไขตาง ๆ  เชนเดียวกับการใหสัญลักษณ S 

การให  W  จะกระทําไดในกรณีตอไปน้ี  ในรายวชิาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอน 

โดยไดรับการอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา  ลาพักการศึกษา  ถูกสั่งพักการศึกษาใน            
ภาคการศึกษานั้น   และในรายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน 

การให  IP  จะกระทําไดเฉพาะรายวชิาทีมี่การเรียนหรือปฏิบัติงานตอเน่ืองกัน    

มากกวา  1  ภาคการศึกษา   และ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด   สัญลักษณ  IP     
จะถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือปฏิบัติงานในรายวชิานั้นสิ้นสุด 

การให  NR   จะกระทําไดเฉพาะในรายวชิาที่ฝายทะเบยีนและประมวลผล          

ยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศกึษาของรายวชิานั้น ๆ ตามกําหนด 
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การให Au  จะกระทําไดเฉพาะในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนโดยไมนับหนวยกติ 
และแจงความประสงคใหมีการประเมินผล 

2  การตัดสินผลการเรียน  ใหถือปฏิบตั ิ ดังน้ี  พิจารณาตัดสิน       

ผลการเรียนเปนรายวชิา  รายวิชาที่นับวาไดหนวยกติตองเปนรายวิชาที่ไดระดับผลการเรียน   
ตั้งแต  “D”  ขึ้นไป  กรณีที่ไดรับระดับผลการเรียน  F  หรือ  W   ในรายวิชาบังคับ จะตอง     

ลงทะเบียนเรียนรายวชิานัน้ซํ้า  ถาเปนวิชาเลือกจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซํ้าอีก  หรือ

เลือกลงทะเบยีนเรียนรายวชิาอ่ืนแทนก็ได  เม่ือลงทะเบียนเรียนไปแลวสองภาคการศึกษาปกต ิ         
ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 ตองพนจากสภาพนักศึกษา 

3  เกณฑการสําเร็จการศึกษา  ตามหลักสูตร  ผูสําเร็จการศึกษาตอง        

มีคุณสมบัติดังตอไปน้ีคือ  สอบไดรายวิชาครบตามโครงสรางของหลักสูตรภายในระยะเวลา       
ที่กําหนด  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 และมีคาระดบัคะแนนเฉลีย่

สะสมในกลุมวิชาชีพบังคับ ตลอดหลักสตูรไมต่ํากวา  2.00  นักศึกษาเปนผูมีความประพฤติที ่  

ไมขัดตอระเบยีบของสถาบนัและคณะกรรมการสถาบนัจะเปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญา 
  สําหรับวทิยาลัยนาฏศิลป การประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง        

ศึกษาธิการวาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสตูรนาฏศิลปชั้นสูง พุทธศักราช 2527                 

( กระทรวงศึกษาธิการ. 2527 : 6)  เกณฑการจบหลักสตูร ผูสําเร็จการศกึษาจะตองศึกษา
รายวิชาครบถวนตามโครงสรางของหลักสูตร   ไดหนวยกิตของวชิาบงัคับทั้งหมด   สอบได

หนวยกติรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา  85  หนวยกติ   ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม

นอยกวา  2.00   ตองเขารวมในชมรมอยางนอยภาคเรียนละ  1  ชมรมตลอดหลักสูตร  และ 
นาราวดี        ศิริโรจน (2543 : 54 -55 ) ไดวิจัยพบวา  การวัดและประเมินผลของวิทยาลัยนาฏ

ศิลปมีการวัดและประเมินผลดังน้ี 

1. การตัดสินผลการเรียน   อาจารยใชเกณฑการประเมนิผลตามรายจุดประสงคของ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งวิชาสามัญและวชิาศิลปะ  หลงัจากที่ไดคะแนนดิบมาแลว หาคะแนน

มาตรฐานและตัดเกรดโดยใช  T-Score 
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2.  การจัดหาวัสดุอุปกรณทีใ่ชในการสอบ  ผูบริหารฝายวิชาการจะเปนผูจัดหา            

ใหอาจารยที่ปรึกษาในแตละชั้นเรียน 
3.  การสอบกลางภาค  การเรียนการสอนในหนึ่งภาคเรยีนจะมี 18 สัปดาห หลังจาก

ที่เรียนไปแลว 9 สัปดาห  จะทําการสอบกลางภาค 

4.  การสอบปลายภาค   ในภาคปฏิบตัิจะทําการสอบใหเสร็จภายในสปัดาหที่  17  
ของภาคเรียน  วิชาสามัญจะเปนการสอบขอเขียน  สอบในสัปดาหที ่18 ซ่ึงเปนสัปดาหสุดทาย

ของภาคเรียน 

5.  การจัดตารางสอบ   ขึ้นอยูกับความยากงายและความเหมาะสมของแตละรายวชิา 
6.  การจัดหองสอบ  จัดเปนหองๆ  นักศกึษาประมาณ  30-35  คน ตอหน่ึงหองเรียน 

7.  การคุมสอบ   อาจารยสายสามัญและศิลปะรวมกันในการคุมสอบหองละ  4  คน      

ตอนักศึกษา  30  คน 
8.  การทําขอสอบมาตรฐาน  วิทยาลัยยงัไมมีการจัดทําขอสอบมาตรฐาน   ขอสอบ

ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอนเปนหลัก 

9.  การวิเคราะหขอสอบ   วิทยาลัยยังไมเคยมีการดําเนินการมากอน 
10.  การแจงผลการเรียนหลังจากการสอบ 3 สัปดาห ทางวิทยาลัยจะแจงผลการเรียน   

ใหทราบทุกวชิา 
2.6  ดานปจจัยเกื้อหนุน  สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากรได      

ดําเนินการดูแลและควบคุมคุณภาพของปจจัยเกื้อหนุนตอการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ     
ในดานตางๆ คือ  ดานแหลงความรู  ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียน     
การสอน  ดานกิจกรรมและบริการนิสติ  ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมดังน้ี                
( อุษา  สบฤกษ. 2536 : 80 - 90) 

2.6.1  อาคารสถานที ่ ในปจจุบันอาคารสถานที่เรียนมีจํานวน
จํากัด  ไมสามารถขยายเนือ้ที่หรือกอสรางเพิ่มเติมไดเน่ืองจากบริเวณทีต่ั้งของวทิยาลัย       
นาฎศิลปและสถาบันบัณฑติพัฒนศลิปเปนที่อนุรักษของโบราณสถานจึงไดขยายวิทยาเขต      
ไปยังอําเภอศาลายา จังหวดันครปฐม แตอยูในระหวางการกอสราง การเรียนจึงตองใชวธิ ี    
สลับชัน้ในการเขาเรียน 

2.6.2  หองพยาบาล  ของวิทยาลัยนาฎศิลปมี 1 หองใหบริการ          
นักศึกษาของวิทยาลัยนาฎศิลปและนักศกึษาจากสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป เน่ืองจากสถาบัน   
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บันฑติพัฒนศลิปไมมีหองพยาบาลเปนของตนเอง อีกทั้งพยาบาลทีดู่แลใชอาจารยที่ไดรับ     

แตงตั้งจากผูบริหารมาประจําที่หองพยาบาลโดยการผลัดเปลีย่นกันของเวลาวางจากชั่วโมงสอน 
2.6.3  สนามกีฬาและหองนันทนาการ  สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป  

วิทยาลัยนาฎศิลปกรุงเทพและวิทยาเขตศาลายาไมมีสนามกีฬากลางแจงที่เปนมาตรฐาน

เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องของสถานที่และการกอสรางอาคารยังไมสมบูรณ สวนวทิยาลัยนาฎ
ศิลป    ในเขตภาคกลางสนามกีฬาสวนใหญยังไมมีมาตรฐานและเปนสัดสวน 

2.6.4  หองสมุด  หองสมุดของสถาบันบณัฑิตพัฒนศลิปยังไมมี        

จึงตองใชรวมกับวิทยาลัยนาฎศิลป ระบบการจัดเก็บและการยืม ยังไมมีการพัฒนา เชน          
ยังไมมีคอมพิวเตอรมาชวยในการดําเนินการสืบคนและจัดเก็บบางขอมูลของหองสมุด          

นอกจากนี้สวนใหญยังใชหองเรียนมาดัดแปลงเปนหองสมุด 

2.6.5  หองปฏิบัติการเรียนนาฎศิลปและวิชาสามัญ  ยงัใชหองโถง       
ใตอาคารและหองประชุม  ในการฝกปฏิบตัิทางดานนาฎศิลปมีหองทดลองวิทยาศาสตร 1 หอง      

หองเรียนภาษาอังกฤษ 1 หอง สวนภาควิชาดุริยางคสากลและดุริยางคไทยจะจัดหองเรียน

เฉพาะสาขาวชิาเปนสัดสวนตามเครื่องดนตรี มีหองบันทึกเสียง1 หองใชสําหรับบนัทึกการแสดง 
2.6.6  หองโสตทศันศึกษา  วิทยาลยันาฎศิลปจัดใหมีการยืมใช        

เครื่องเสียงและสื่ออุปกรณการเรียนการสอนเชน วิทยเุทป เครื่องชวยสอนตางๆ จัดใหมี       

การเรียนคอมพิวเตอร  โดยมีหองคอมพิวเตอร 1 หองโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร 40 เครื่อง     
สวนการเรียนคอมพิวเตอรของนักศึกษาสถาบันบบัฑติพัฒนศลิปตองมาใชเครื่องคอมพิวเตอร

รวมกับวิทยาลัยนาฎศลิป 

สรุป  ดานปจจัยเกื้อหนุนของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร  เปนการดําเนินการ
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนใหสมบูรณมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลตอการจัดการเรียน

การสอนของอาจารยและนักศกึษาไดเปนอยางดี  อันจะมีผลตอการผลิตบัณฑติทีมี่คุณภาพ   

ออกสูสังคม 
 

เทคนคิเดลฟาย   (The  Delphi  Technique) 
 เทคนิคเดลฟาย (The  Delphi  Technique) เปนขั้นตอนการปฏิบตัิเพ่ือใหไดความ 
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คิดเห็นที่สอดคลองกันและเชื่อถือไดจากกลุมผูเชี่ยวชาญ  โดยสงแบบสอบถามไปยังผูเชี่ยวชาญ                 

ใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นหลายรอบ  พรอมกับมีการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับความ       
คิดเห็นที่กลุมและรายบุคคลไดตอบไปในรอบกอนเพ่ือผูตอบไดพิจารณาประกอบกอนตอบ       

ในรอบถัดไป 

 ในกระบวนการของเทคนิคเดลฟาย (Linstone. 1978 : 274)   องคประกอบที่เปน   
กุญแจสําคัญมีดังน้ี 

1.  การสรางใหเกิดการไหลของสารสนเทศ 

2.  การใหขอมูลปอนกลับกบัผูรวมใหความคิดเห็น 
3.  การทําใหผูรวมใหความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระโดยไมทราบวา

ใครบางรวมใหความคิดเห็นเพราะไมระบุชื่อผูเขารวมใหความคิดเห็น 

1  วิธีการเทคนิคเดลฟาย 
  วิธีการของเทคนิคเดลฟาย ประกอบดวยขั้นตอน 10 ขั้นตอนดังน้ี (Linstone. 1978 : 274-

275) 

1. การจัดตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบในการศึกษาปญหาที่สนใจดวย      
เทคนิคเดลฟาย 

2. เลือกผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับปญหาทีศ่ึกษา 

3. พัฒนาแบบสอบถามเดลฟายรอบแรก 
4. ทดลองใชแบบสอบถามเพือ่ปรับปรงุถอยคําใหเหมาะสมไมคลุมเครอื 

5. สงแบบสอบถามรอบแรกไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญ 

6. วิเคราะหคําตอบจากแบบสอบถามรอบแรก 
7. เตรียมแบบสอบถามรอบทีส่องและทดลองใชแบบสอบถามรวมทั้งปรับปรุง          

แบบสอบถาม 

8. สงแบบสอบถามรอบที่สองไปยังกลุมผูเชีย่วชาญ 
9. วิเคราะหคําตอบจากแบบสอบถามรอบทีส่อง  (ลําดับขัน้ตอน  7-9  ทําซ้ํา

ไดหลายครั้งตามที่ตองการหรือจําเปนจนกวาจะไดผลทีค่งที่) 

10. เตรียมรายงานโดยคณะวิเคราะห   เพ่ือนําเสนอผลสรปุของการศึกษา 
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  กระบวนการในการศึกษาดวยเทคนิคเดลฟายมีการประยุกตไปมากมาย เชน   การใช

คอมพิวเตอรเพ่ือประชุมดวยเทคนิคเดลฟายในเวลาพรอมๆ  กันในลักษณะการประชุมทางไกล  
หรือการใชชุดผูเชี่ยวชาญตางชุดกันในรปูแบบทีต่อเน่ืองกัน  เชน   การวางแผนศกึษาดวย

เทคนิคเดลฟายเปน 2 ระยะ  ระยะแรก  ศกึษาดวยเทคนิคเดลฟายหลายรอบกับผูเชี่ยวชาญ

ดานการวิจัย  จากนั้นนําผลของการศึกษาเสนอตอผูเชีย่วชาญดานการพัฒนาเปนการเริ่มศึกษา
ดวยเทคนิคเดลฟายในระยะที่สองตอไป 

 
2  ประโยชนของเทคนคิเดลฟาย 

 เหตุผลของการใชเทคนิคเดลฟาย   คือเทคนิคเดลฟายมีประโยชนในสภาพการณ       

ที่จําเปนดังน้ีคือ (Linstone. 1978 : 275) 

1.  ปญหาที่ศกึษาไมสามารถใชเทคนิคการวิเคราะหที่ชดัเจนได แตสามารถใช       
การรวบรวมความคิดเห็นเชงิอัตวิสัย หรือการตัดสินจากผูเชี่ยวชาญรายบุคคลมาพิจารณาหรือ

ตัดสินในปญหาที่ศึกษาได 

2.  ไมสามารถเชิญผูเชี่ยวชาญแตละคนมารวมประชมุแลกเปลีย่นความคิดเห็น
กันโดยตรงได  เพราะอุปสรรคดานเวลาหรือคาใชจาย  และอีกประการคือการประชมุ

ปรึกษาหารือแบบเผชิญหนาแบบเดิมน้ัน มีแนวโนมวาผูรวมประชุมอาจถูกชี้นําหรือไดรับ

อิทธิพลจาก   ผูที่มีบุคลิกเหนือกวาหรืออาจโนมเอียงไปในลักษณะพวกมากลากไป 
  การใชเทคนิคเดลฟาย ไมไดใชเพ่ือคนหาความรูจากสาธารณชนหรอืผูเชี่ยวชาญแตเปน

การคนหาความคิดหรือปญญา ไมใชเพ่ือคนหาขอมูลของรายบุคคลแตเปนการคนหาขอตัดสิน   

ที่พิจารณาอยางรอบคอบแลว (Linstone. 1978 : 297) 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
             งานวิจัยในประเทศ 

อุษา  สบฤกษ (2536 : 127) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการสอน        
นาฎศิลปไทยในวิทยาลัยนาฎศิลป พบวา การสอนภาคทฤษฎีอาจารยใชวิธีการสอนแบบบรรยาย
และใชคําถามกระตุนใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรยีนมากกวาวธิอ่ืีน ๆ มีการนําสื่อมาใชนอย  
การปลูกฝงความมีวินัยและคุณธรรมปฏบิัตินอย  ดานปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน     
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อยูในระดับนอยไมคอยเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็น  สวนการสอนภาคปฏิบตั ิ
อาจารยใชวธิอีธิบายและสาธิตทารํา  การฝกปฏิบตั ิ และเทคนิคการสอนที่สําคัญ  คือ  การแกไข
ขอบกพรองดวยการจับทาราํใหนักศึกษาและใหนักศึกษาหรือผูเรียนปฎิบัติซํ้า ๆ  จนเกิด      
ความชํานาญ  สวนสื่อการสอนที่ใชคือ  เครื่องบันทึกเสียง  การปลูกฝงความมีวนัิยและคุณธรรม
ตลอดจนปฎิสมัพันธระหวางผูสอนและผูเรียนมีนอย ประเมินผลโดยใชวธิีสังเกตทารําจากการ   
ปฏิบตั ิ ดานสภาพแวดลอม  หองเรียนภาคปฏิบตัิมีไมเพียงพอวัสดุอุปกรณเครื่องบันทึกเสยีง     
มีไมครบ  ขาดแคลนวีดิทศัน  ขอเสนอแนะคือควรจัดโครงการฝกอบรมอาจารยดานวิธีการสอน
ภาคทฤษฎีและจัดการสัมมนาอาจารยเกี่ยวกับวธิีสอนภาคปฎิบัต ิ การปรับปรุงหองเรียนใหมี     
สัดสวนเหมาะสมและการจัดหาทนุเสริมงบประมาณ  เพ่ือซ้ือวัสดุอุปกรณการสอนแกวิทยาลัย 

รจนา  สุนทรานนท (2537 : 125 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  คุณลักษณะทางวิชาชีพ   
ของบัณฑิตวทิยาลัยนาฎศลิปตามทัศนะของผูเชี่ยวชาญ  อาจารย  บัณฑิต  และผูบังคับบัญชา      
พบวาครเูปนผูมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะ  ความชํานาญในการอธิบายและสาธิต  
สามารถถายทอดศิลปะใหผูเรียนปฏบิัตไิด  นอกจากนี้ครูยังมีบทบาทหนาที่ในการเขียนตํารา  
หรือเอกสารประกอบ  การถายทอดดานศิลปะ  สามารถจัดหลักสูตรและบทเรียนตามวุฒิภาวะ
ของผูเรียนตลอดจนอุทิศตนและเวลาในการถายทอดและเผยแพรศลิปะเพ่ือบริการทางวิชาการ
แกสังคม   

ประวติร  โหรา (2540 : 122) ไดศึกษาวจัิยเรื่อง  คุณลักษณะที่พึงประสงค         
ของอาจารยผูสอนวิชาศลิปะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชาง ในทัศนะของ    
นักศึกษาศิลปะพบวา ครูในฐานะผูสอนทีดี่ตองพยายามหมั่นศึกษาหาความรูและมีความ 
สามารถในวชิาศิลปะปรับปรุงตนเองใหทนัสมัยและกาวหนาอยูเสมอ  มีประสบการณและ      
จิตสํานึกของการเปนครูที่ดี  เขาใจในจิตวิทยาเกีย่วกบัเด็ก เห็นและเขาใจเด็ก  มีขันตธิรรมสงู  
มีเหตุผลและมีความยุตธิรรม  และมีผูใหความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณลักษณะของอาจารยที่สอน
วิชาชีพ (ศิลปะ)  โดยเฉพาะทางดานการสอนวิชานาฎศิลปไทย 
        อรุณี โคตรสมบตั ิ(2542 : 30-31) ไดศึกษาวิจัยเรือ่งทัศนะของผูบริหาร อาจารย 
และนักศกึษาเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษา สถาบันราชภัฏกลุม
รัตนโกสินทร พบวา ในการเรียนการสอนความสัมพันธที่ดีระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษา 
จะชวยสงเสรมิสนับสนุนใหบรรยากาศการเรียนรูดีขึ้น ทําใหมีความเขาใจซึ่งกันและกัน  
ถาอาจารยสามารถเขาใจปญหา และสภาพแวดลอมของนักศึกษาดกี็จะสงผลใหเกิดความเห็นใจ 
ความหวงใย และความผูกพัน 

อํารุง  จันทวานิช (2542 : 137) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
แนวทางสูการปฏิบตัิเพ่ือการพัฒนาประเทศ  พบวาเทาที่ผานมาจนถึงปจจุบันการจัดการ      
อุดมศึกษาของไทยจัดไดวามีความสําเร็จอยูระดับหน่ึงในดานปริมาณนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น แตทวา
ในดานคุณภาพนั้นไมวาจะเปนคุณภาพของอาจารย  คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน     
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และ คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษานั้น  เม่ือเปรียบเทยีบกับนานาประเทศแลวของไทยจัดอยู     
ในลําดับทาย ๆ  

นฤมล  ขันสัมฤทธิ์. (2542 : 138) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการนําเสนอแนวทางการพัฒนา
อาจารยวิทยาลัยนาฎศลิป  พบวาการเรยีนการสอนของวิทยาลัยนาฎศิลปมีวิธีการเรียนการสอน
ดังน้ี 

1.  ลักษณะอาจารยระดับอุดมศึกษาวทิยาลัยนาฎศลิป พบวา ครู อาจารย      
วิชาสามัญ เปนผูมีความรูในดานเนื้อหาวิชาการ ดําเนินการสอนในชั้นเรียนเพียงคนเดียว           
มีเทคนิควิธีการสอนโดยใชสื่อที่ทันสมัยชวยไดหลายรปูแบบ สามารถนําวิชาชีพ (ศิลปะ)          
มาสัมพันธสอดคลองกับวชิาสามัญไดอยางกลมกลืน นอกจากนั้นอาจารยสามัญมีการดํารงชีวิต    
ที่เรียบงาย แตงการสุภาพเรียบรอย มีมนุษยสัมพันธ แตผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา      
อาจารยสามัญไมมีสวนปฏิบัตใินภาระงานแสดงกับครูอาจารยสายวิชาชีพ (ศิลปะ) 

2.  ปจจุบัน ปญหา อุปสรรคในการพัฒนาอาจารยวิทยาลัยนาฎศลิปอันดับแรก
คือ ปญหาดานเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอการพัฒนาอาจารยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ภาระ    
งานสอนและงานพิเศษอ่ืนๆ มีมาก ทําใหอาจารยไมมีเวลาในการเขารวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา      
ตนเองอยูในระดับปานกลาง สําหรับความตองการในการพัฒนาอาจารย พบวา อาจารยวิทยาลยั
นาฏศิลปสวนใหญมีความตองการพัฒนาดานเนื้อหาวิชาที่สอนอยูในระดับมาก รองลงมาคือ    
ดานบุคลิกภาพและมนุษยสมัพันธตามลําดับ 

3.  แนวทางพฒันาอาจารยตามลักษณะของอาจารยวิทยาลัยนาฏศิลปพบวา 
อันดับแรกอาจารยสวนใหญตองการศึกษาตอภายในประเทศ รองลงมาคือ การจัดระบบอาจารย   
ที่มีประสบการณ ความรู ความชํานาญใหคําปรึกษาแนะนําแกอาจารยดวยกัน จากนั้น            
ผลการศึกษาความตองการของอาจารยเกี่ยวกับการพฒันาอาจารยอยางเรงดวน พบวา อาจารย
ตองการใหมีการจัดตั้งหนวยหรือศูนย เพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาอาจารยเปน          
อันดับแรก  รองลงมาเปนความตองการในการพัฒนาสิ่งแวดลอม ภายในวทิยาลยัใหมีบรรยากาศ
เหมาะสมเปนแหลงวิชาการ 

นาราวดี  ศิริโรจน (2543 : 75) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของอาจารย       
และนักศกึษาที่มีตอการบรหิารวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลปพบวา อาจารย ผูสอนของ
สถาบันอุดมศกึษาสังกัดกรมศิลปากรมีความรูพ้ืนฐานทางการศึกษาดานการจัดการเรียน      
การสอนในระดับปริญญาตรีนอย โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองของอาจารยเชนการฝกงาน      
การฝกอบรม การประชุมทางวิชาการ และสัมมนาทางวิชาการทั้งภายในสถาบันและภายนอก
สถาบันยังมีนอยเปนสาเหตใุหอาจารยไมมีโอกาสที่จะไดพัฒนาความรู ความสามารถและ
เพ่ิมพูนความรูในการจัดการเรียนการสอน  ดังน้ันการเรียนการสอนจึงเปนรูปแบบเกาที่ไมมี
การบูรณาการในรายวชิาและระหวางวชิาทําใหขาดการเชื่อมโยง  อาจารยทั้งภาควิชาสามัญและ
วิชาศลิปะสวนมากจะนําความรูจากประสบการณเดิมมาใชในการจดัการเรียนการสอน 
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ธรรมนูญ  ศรจํีานงค (2544 : 107) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมศิลปากร พบวา กระบวนการสอนเปนปจจัย
ที่สงเสริมตอการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมศิลปากรอยูในระดับมาก เพราะวา         
วิธีการสอนของอาจารยสวนใหญของอาจารยในสถาบนัอุดมศึกษาสงักัดกรมศิลปากรเนนให     
นักศึกษาปฏบิัติจริงโดยเฉพาะในวชิาเอก นอกจากนี้ยังใชวธิีสอนที่ใหนักเรียนคดิเปนทําเปน 
และแกปญหาเปน อาจารยใชสื่อประกอบการสอนและใชวธิีสอนที่มุงใหผูเรียนอยูรวมกับผูอ่ืน    
มีความรูคูคุณธรรม ใชวิธีการวัดผลของนักศึกษาตามสภาพจริง ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา 24(3) 
ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ที่บัญญัตไิววา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัตใิหทําได คิดเปนทําเปน รักการอาน และเกิดความใฝรู        
อยางตอเน่ือง 
 อมรรัตน ภิญโญอนันตพงษ (2546 : 141-142) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
ความรวมมือทางวิชาการดานการเรียนการสอนระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พบวา      
ดานหลักการของความรวมมือทางวิชาการ ดานการเรียนการสอนยังขาดความชัดเจนและให
ความสําคัญกบัหลักการของความรวมมือทางวิชาการทีเ่นนแนวคิดทีเ่ปนพ้ืนฐานสงเสริมหรือ
สนับสนุนใหความรวมมือทีมี่ประสิทธิภาพนอยกวาหลกัการที่เนนการปฏิบตัิงานจริง และในการ
จัดทําและพัฒนาโครงการความรวมมือทางวิชาการดานการเรียนการสอน ควรใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดทําโครงการดวย 

งานวิจัยในตางประเทศ 
แรมสเด็น (Ramsdem. 1993) ไดศึกษาวิจัยเรื่องหลักการสอนที่ดีอยางถูกตอง      

และรูลกึซึ้งในศาสตรของการถายทอดความรู ความเขาใจผูเรียนอันเปนหลักการสาํคัญที่มีผล           
ตอคุณภาพการเรียน พบวา หลักการสอนที่มีคุณภาพมีดังน้ี 

1.  คุณภาพของการอธิบายของผูสอน และการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ไดจะทําใหผูเรียนยอมทํางานหนักเพื่อการเรียนในวิชานั้น ดังน้ันในชั่วโมงแรกของวิชานั้นอาจารย         
ควรอธิบายภาพกวางๆ และผลประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับเม่ือสําเร็จในวิชาที่อาจารยสอน      
นอกจากนี้ แตละขั้นของการสอน ควรทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ อยากรูอยากเห็นเพ่ิมขึ้น 

2.  ผูสอนจะตองตระหนักใหเกียรติผูเรียน เน่ืองจากการวิจัยพบวา การตระหนัก
และยอมรับผูเรียนจะทาํใหการสอนระดับอุดมศึกษามีประสิทธผิล การสอนที่ดีไมควรทําใหผูเรียน  
รูสึกวา การเรียนยากเย็น หรือเขยาขวัญลกูศิษยดวยคําขู หรือดวยการอธิบายที่ไมรูเรื่อง อาจารย
จะตองสนใจทีจ่ะชวยใหผูอ่ืนเรียนรู ใหเวลากับลกูศษิย มีความสุขทีจ่ะสอน และทาํใหลูกศษิย       
มีความสุขที่จะเรียนไปดวย 

3.  การใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนหลังจากการตรวจงานของลูกศษิย           
เปนสิ่งสําคัญ เพราะผูเรียนจะทราบขอบกพรองของตนเอง ในการเรียนที่จะตองมีการประเมิน     
ที่เหมาะสม ในระดับอุดมศึกษาไมควรวดัผลแตสิ่งที่อาจารยสอน แลวใหผูเรียนทองจํามาตอบ   
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การสอนปจจุบันมีหลายรูปแบบ  ดังน้ันการประเมินจึงตองปรับเปลีย่นไปใหสอดคลองกับ        
วัตถุประสงคและวิธีการสอนผูสอนควรใชวิจารญาณในการเลือกวธิปีระเมินใหถูกตองและ       
เปนธรรมมากที่สุด 

4.  การสอนควรมีการอธิบายใหผูเรียนเขาใจอยางแจมชัดกอนวา ผูเรียนจะเรียน
อะไร  และจะเรียนอยางไร เพ่ือที่จะไดเขาใจความคิดหลักของวชิานัน้  เม่ือผูเรียนเขาใจ            
จุดมุงหมายชัดเจนแลว  ผูสอนก็ตองพยายามทาํใหผูเรียนเกิดความรูสึกวา วิชาทีเ่รียนนั้นทาทาย
สติปญญา ชวนใหคิด นาตดิตาม และมีความสนุกที่จะคนควาหาคําตอบใหกระจางชัดมากยิ่งขึ้น 

5.  ผูเรียนตองมีสวนรวมในสาระที่จะเรียนรู โดยผูเรียนรูสึกวามีอิสระในการเลือก        
หัวขอที่จะศึกษาลึกลงไปมากขึ้น  ผูเรียนมีอิสระอยูในขอบเขตของหลักสูตรที่ตรงกับระดับ         
ความสนใจของผูเรียนอยางเหมาะสม  นอกจากนี้  ผูเรียนยังจะตองมีสวนรวมในกจิกรรมตางๆ 
เชน การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบแขงขัน หรือการเรียนดวยตนเองโดยอิสระ มีโอกาส      
ในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ทํารายงาน คนควาในสาระทีเ่กี่ยวกับงานทีไ่ดรับมอบหมาย 
ทําใหมีความรูลึกซึ้งกวางขวางมากยิ่งขึ้น อาจารยมีสวนควบคุมอยางอิสระใหผูเรียนไดเรียนรู
อยางเต็มที่จากกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย 

6.  การเรียนตองเปดโอกาสไปสูการเปลีย่นแปลง อาจารยตองวิเคราะหนักศึกษา 
เรียนรูจากนกัศึกษาวาไมเขาใจสาระตอนใดแลวรบีปรบัปรุงแกไข  การเรียนรูจากผูเรียนทําไดโดย
การพูดคุย การตรวจงาน หรือการสอบ ซ่ึงจะทําใหอาจารยทราบวา ผูเรียนไมเขาใจเนื้อหาสาระ
ของวิชาตอนใดบางจะไดสามารถใหขอมูลที่ถูกตอง แกปญหาการเขาใจผิดอยางรวดเรว็ทันการ 

ออสทูโต และ คณะ ( Astuto and others. 1994 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องรากฐานของ    
การปฏิรูปการศึกษาในประเทศตางๆ พบวาการศึกษา ที่พัฒนาโดยมากไดพยายามทําการปฏิรูป
อุดมศึกษาใหเปนระบบที่มีคุณภาพมาโดยตลอด เชน ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือไดวา  
มีระบบการศกึษาที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพสูงสุดของโลกประเทศหนึ่งน้ัน ไดมีกระแสของ   
การปฏิรูปการศึกษาออกมาตั้งแต 2 ทศวรรษมาแลว โดยการปฏิรูปอุดมศึกษาทีเ่กิดขึ้น         
ประกอบดวย 2 สวนใหญๆ  คือ การปฏิรูปการบริหารจัดการ และการปฏิรูปวชิาการ ซ่ึงสวนใหญ
เปนการปรับเปลี่ยนดานการเรียนการสอน  สําหรับประเทศอังกฤษ  ออสเตรเลีย และนวิซีแลนด 
มีการปฏิรูปอุดมศึกษา เกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหาร การปฏิรูปการเรียนการสอนและการวิจัย     
ที่สําคัญคือ การประกันคุณภาพการเรียนการสอน มีมาตรการที่จะธํารงคุณภาพและมาตรฐาน  
การศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพอุดมศึกษาเปนองคกรที่ใหคําปรกึษากับรฐัมนตร ี

แอสเวิธและฮารเวย (Ashworth ; & Harvey. 1994 ) ไดศึกษาวิจัยเรือ่งทิศทางและ
อนาคตของการอุดมศึกษา พบวา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจําเปนจะตองศึกษาองคประกอบ
ดานปจจัยที่เปนตวัปอน ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและดานผลผลติ 
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ไดแก 1) คณาจารย  2) สิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก 3) วัสดุอุปกรณ 4) การสอน 5) ผลสัมฤทธิ ์
6) การจัดการและการควบคมุคุณภาพ 7) นิสิต/นักศึกษา ซ่ึงแตละองคประกอบมีดัชนีบงชี ้     
คุณภาพการศกึษาดังน้ี 

1. อาจารย คุณภาพของอาจารยนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอคุณภาพ
การศึกษาสําหรับดัชนีบงชีค้วามมีคุณภาพของอาจารยไดแก 1)จํานวนอาจารยทีมี่ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  2)ประสบการณดานวิชาการ วิชาชีพ และการสอน 3)การพัฒนา
คณาจารย 4)สัดสวนของอาจารยตอนิสติ/นักศึกษาสาํหรับการสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน   
5) สัดสวนของอาจารยตอนิสิต/นักศึกษาสําหรับการสอนภาคปฏิบตั ิ 6) ผลงานวิจัย              
7)ผลงานทางวิชาการ 8)อาจารยมีความรูที่ทันสมัย  9)อาจารยไดรับเสรีภาพตามสทิธ ิ          
และเสรีภาพทางวิชาการ 

2. สิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาจําเปนทีจ่ะตองอาศัยสิง่            
เอ้ืออํานวยความสะดวกตอการจัดการเรยีนการสอน ซ่ึงคลอบคลุมทั้งสิ่งเอ้ืออํานวยดาน
ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่สําหรับการเรียนและการสันทนาการ  สําหรับดัชนีชี้วัด      
ความมีคุณภาพของสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกไดแก 1)จํานวนและประเภทของสิ่งเอ้ืออํานวย      
ความสะดวก 2)ลักษณะหองเรียน ที่น่ังเรยีน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ                      
3) สภาพแวดลอมทางสถานที่เพ่ือการออกกําลังกายและการพักผอนหยอนใจ 4)ความปลอดภยั            
5)ความสะอาดและความเปนระเบียบ 6) การบริการดานวิชาการ 7) บรรยากาศทีก่ระตุน       
การเรียนรู 8)หองสมุดและบริการ จํานวนหนังสือ วารสาร ขนาดของหองสมุด และจํานวนที่น่ัง
เพ่ือการศึกษาคนควา  9)หองปฏิบัติการ 10)บุคคลสนบัสนุนการทํางานของคณาจารยไดแก  
เลขานุการและนักเทคนคิ 

3. วัสดุอุปกรณ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะตองอาศยัวัสดุอุปกรณทาง    
การศึกษาที่มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา และสอดคลองกับวตัถุประสงค
ของการเรียนรู สําหรับดัชนีบงชี้คุณภาพของวัสดุอุปกรณทางการศกึษาไดแก 1)ความเหมาะสม
ของจํานวนและประเภทของวัสดุอุปกรณทางการศึกษา 2) วัสดุอุปกรณทางการศกึษาอยูใน
สภาพที่ดี ใชการไดหรือไม  3) ระบบการใหบริการแนะนําเกี่ยวกับวธิีการใช 4)ความทันสมัย
ของวัสดุอุปกรณ  5)ความปลอดภัยในการใช 6) สัดสวนระหวางจํานวนนักศึกษาตออุปกรณ 

4. การสอนและการเรียนรู คณุภาพการสอนนับวาเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพ     
การศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต สําหรับดัชนีบงชีค้ณุภาพการสอนไดแก 1)  รายละเอียดของ    
เน้ือหา  2)  ความเชี่ยวชาญในวชิาที่สอน 3)  การแนะนําหนังสืออางอิงที่ทันสมัยใหนักศึกษา       
อานเพิ่มเติม  4)  เน้ือหาทีนํ่ามาสอนมีความทันสมัยและตรงตามความเปนจริงของหลักทฤษฎ ี       
5)  ทาทางอริยาบทเหมาะสม กระตุนความสนใจ 6)  นําเสนอหรืออธิบายไดเขาใจแจมแจง              
7)  กระตุนใหผูเรียนไดคิดและทาทายการเรียนรู 8)  คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน         
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แตละบุคคล 9)  มีทักษะในการใชสื่อการสอน 10)  เตรยีมการสอนมาอยางดี 11)  มีเอกสาร
ประกอบการสอน 12)  ผูเรยีนไดแสดงใหทราบวาเขาใจบทเรียนอยางแจมแจง 

โอลิวาและ แอสปนวอลล (Owlia ; & Aspinwall. 1996 ) ไดรวบรวมงานวิจัย          
ที่เกี่ยวของกบัคุณภาพการศึกษาและทาํการศึกษาวิจัยเรื่องมิติคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ        
อุดมศึกษาพบวามิติคุณภาพการจัดการศึกษาม ี6 มิติดังน้ี 

1. มิติที่เนนสิ่งทีส่ัมผัสได ซ่ึงเปนคุณภาพทีเ่กี่ยวของกับวสัดุอุปกรณและสิ่ง        
เอ้ืออํานวยตอการศึกษา ประกอบดวยดัชนีบงชี้คุณภาพ 5 ดัชนีไดแก 1)ความเพยีงพอของวัสดุ
อุปกรณ 2)ความทันสมัยของวัสดุอุปกรณ 3)วัสดุอุปกรณงายตอการใชงาน 4) วัสดุอุปกรณและ      
สิ่งเอ้ืออํานวยตอการศึกษาเราความสนใจในการใช 5) วัสดุอุปกรณสะดวกตอการนําไปใช 

2. มิติที่เนนคุณภาพของอาจารย ประกอบดวยดัชนีบงชีคุ้ณภาพ 5 ดัชนีไดแก           
1)จํานวนอาจารยมีเพียงพอ 2)อาจารยมีความรูทางทฤษฎีอยางดีเยี่ยม 3)อาจารยมี          
ประสบการณดานปฏิบัติดีเยี่ยม 4)อาจารยมีความรูที่ทนัสมัย 5)อาจารยมีความเชีย่วชาญ       
ในการสอนและติดตอสื่อสาร 

3. มิติที่เนนเจตคติของอาจารย ประกอบดวยดัชนีบงชี้คณุภาพ 5 ดัชนีไดแก            
1)เขาใจความตองการของนิสิต 2)มีความเต็มใจในการชวยเหลือนิสิต 3)เอ้ืออํานวยความสะดวก
และจัดเวลาใหนิสติสําหรับใหคําปรึกษา 4)ใหความใสใจแกนิสิตแตละบุคคล 5)มีอารมณม่ันคง 
สุภาพ 

4. มิติที่เนนเนื้อหา ประกอบดวยดัชนีทีบ่งชีคุ้ณภาพ 6 ดัชนีไดแก 1)รายวิชา    
ในหลักสตูรสอดคลองกับการผลิตบัณฑติของสาขาวิชาชีพ 2)หลักสตูรมีความยืดหยุน 3) คุมคา
ตอการลงทุนในการศึกษา 4) การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการติดตอสื่อสารและ การทํางาน    
เปนทีม 5) พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะดานคอมพิวเตอร 6)บรรจุรายวชิาที่เปนพ้ืนฐานความรูทัว่ไป 

5. มิติที่เนนการถายทอดความรู ประกอบดวยดัชนีบงชี้คุณภาพ 6 ดัชนีไดแก          
1)อาจารยนําเสนอ อธิบายและบรรยายไดชัดเจนเขาใจงาย 2)เน้ือหาที่สอนเรียงตามลําดับ   
ความยากงายและความซับซอนของเนื้อหา 3) ภาษาที่ใชมีความคงเสนคงวา 4) ประเมินผลดวย
ความยุติธรรม 5)วิธีการสอนกระตุนเราความสนใจ 6) ใหผูเรียนประเมินผลการสอน 

6. มิติที่เนนความนาเชื่อถือ ประกอบดวยดชันีบงชี้คุณภาพ 4 ดัชนีไดแก                
1)องคความรูที่ถายทอดใหนิสิตถูกตองตามหลักทฤษฎี   2) เน้ือหาที่ใชสอนตรงตามความ
ตองการของผูเรียน  3)เน้ือหาที่ใชสอนตรงตามจุดมุงหมายของรายวิชา  4) ความรูและ     
ประสบการณที่ใหกับผูเรียนสามารถนําไปใชแกปญหาในสภาพจริง 

แพททริค และ สเทนลรี ( Patrick ; & Stanley. 1998) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  ตวับงชี ้      
คุณภาพการสอนและคุณภาพการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ  มีวัตถุประสงค
ของการวิจัยเพ่ือการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการสอนและคุณภาพการวิจัย  ประชากรและ       
กลุมตวัอยางเปนบุคลากรทกุฝายในสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน  5,344  คน  เครื่องมือที่ใช       
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ในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาของ  Likert 5 ระดับใชสถิตวิิเคราะห
ตัวประกอบ  ผลการศึกษาพบวา  ตัวบงชี้คุณภาพการสอนคือ 1)มีจุดมุงหมายชัดเจน/สอดคลอง
กับหลักสตูร 2)มีกิจกรรมสนับสนุนการเรยีนรูของผูเรียน  3)จํานวนครั้ง (รอยละ) ของการ        
ใชอุปกรณตางๆ 4)มีการประเมินผลผูเรยีน  5)ความกาวหนาและผลสัมฤทธิข์องผูเรียน            
6)มีระบบประเมินคุณภาพการสอนภายในสถาบัน  สําหรับตวับงชี้วัดคุณภาพการวจัิย      
ประกอบดวย  1)สถาบันมีนโยบายสงเสรมิการวิจัย  2)จํานวนของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ     
3)จํานวนของงานวิจัยที่ไดรับการอางอิง  4)จํานวนงานวิจัยที่ไดรับรางวัล  นอกจากนี้งานวิจัย    
ดังกลาวยังไดเสนอแนะใหมีการหาความสมัพันธของคะแนนคุณภาพการวิจัยกับการสอนวา      
มีความสัมพันธกันหรือไม  และการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาโดยใชตวับงชีค้วรใชวธิีจัดกลุม
สถาบันดีกวา 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนการสอน  
ระดับอุดมศึกษาอาจสรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพควรประกอบไปดวย      
หลักสูตรซึ่งจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ  ตอบสนองตอ      
ความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน  มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือนํา       
มาพัฒนาและปรับปรุงใหทนัสมัยและเหมาะสมกับสภาพของสังคมปจจุบัน และทันตอ 
ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยสีอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศและควรมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  มีการบริหารหลักสตูรที่ดีตั้งแตการเตรียม 
หลักสูตร  การดําเนินการจัดทําหลักสูตร  การประเมินผลหลักสตูร  การปรับปรุงหลักสูตร       
ซ่ึงเปนหนาทีข่องผูบริหารและอาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันจึงจะสมบูรณ 
  อาจารย จะตองมีระบบการสรรหาอาจารยที่มีเกณฑมาตรฐานเพื่อใหไดคนที่มี
ความรูควบคูคุณธรรม  บทบาทหนาที่ของอาจารยที่มีตอสถาบนัและสังคมภายนอกสถาบัน         
และที่สําคัญคอืความรับผิดชอบตอการสอน  การวิจัย  การบริการวชิาการ  ตลอดจนทํานุบํารุง     
ศิลปวัฒนธรรมและจะตองมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาที่ของอาจารยเพ่ือให 
เกิดคุณภาพสูงสุด  และทายสุด  การพัฒนาอาจารยซ่ึงเปนกระบวนการเพิ่มพูนความรู       
ความชํานาญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและคุณภาพของงานและควรจะพฒันาในทุกดาน
อยางตอเน่ือง 
  กระบวนการเรียนการสอน  เปนจุดหมายหลักของสถานศึกษา  เพราะการจัด     
การเรียนการสอนจะตองเก่ียวของกับการทําแผนการสอน  การจัดอาจารยเขาสอน  วิธสีอน          
และการสอนซอมเสริม  ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการที่จะตองเก่ียวของกับนักศึกษาโดยตรง  
กระบวนการเรียนการสอนที่ดียอมสงผลตอคุณภาพของนักศึกษาตลอดจนบัณฑติที่มีคุณภาพ 
  นักศึกษา  ที่สําคัญคือกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่ไดตรงตามความถนัด
ความรูความสามารถ  ที่จะพัฒนาไปสูคณุภาพของบัณฑิตที่สมบูรณ  ซ่ึงถือวาเปนสวนหนึ่ง   
ของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพโดยมีมาตรการตางๆ  เพ่ือประโยชนในการ 
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ควบคุมตรวจสอบคุณภาพและประเมินคณุภาพในการจัดการเรียนการสอน  โดยผาน 
องคประกอบของการคัดเลอืกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในการพัฒนานักศึกษานี้
ตองคํานึงถึงความเปนผูนํา  การมีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การดํารงรักษา 
เอกลักษณทางวัฒนธรรม  การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการสรางความรูและการนําไปใช  
ตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาใหเปนคนที่สมบูรณ  การพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณธรรมมีวัฒนธรรมสนัต ิ เปนผูมีความทนัสมัยและมีวิสยัทศัน  การพัฒนาใหผูเรียนมี 
สติปญญาเปนผูใฝรู  มีความสามารถในการใชภาษาของตนเองและภาษาอื่นๆไดเปนอยางดี  
ตลอดจนความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี  สวนคุณภาพบัณฑิต   
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนบัณฑติที่สมบูรณตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  เปนที่เชื่อถือและยอมรบั  
ของสังคมตลอดจนหนวยงานของรัฐและเอกชนและสอดคลองกับตลาดแรงงานในปจจุบัน 
  การวัดและประเมินผล  เปนสวนหนึ่งในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการสราง   
หลักเกณฑการวัดและประเมินผลซ่ึงจะตองมีรูปแบบการวัดและประเมินผลทีช่ัดเจน   
มีคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลในระดับตางๆ 
  และปจจัยเกื้อหนุน  ถือวาเปนสวนสนบัสนุนและสงเสรมิในการจัดการเรียน     
การสอน  ตลอดจนอาจารยและผูบริหารดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปดวยด ี     
และมีประสทิธิภาพ  หองสมุดควรเปนศนูยวิชาการ  และมีบริการเทคโนโลยทีางการศึกษาเพือ่
ประกอบการเรียนการสอน และการวจัิย  เกณฑการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมจะตอง  
มีจํานวนพื้นทีใ่ชประโยชนตอบุคลากร ตอนิสิตเพียงพอ  จํานวนหองเรียนควรแบงตามขนาด
และตองคํานึงถึงความพอใจของผูใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ทางดาน 
โสตอุปกรณการสอน  ควรมีการจัดตั้งสํานักคอมพิวเตอรทําหนาที่ใหบริการดานคอมพิวเตอร
เพ่ือสนับสนุน  การดําเนินการของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ  ตลอดจนมีการจัดตั้งสํานักสื่อ  
และเทคโนโลยีการศึกษา  ทําหนาที่เปนศูนยบรกิารการใช  การผลติและการบํารงุรักษาสื่อ   
และเทคโนโลยีการศึกษาแกบุคลากรของมหาวิทยาลยั  หองพยาบาลจะตองมีเพียงพอกับ
จํานวนนิสิต  อาจารย  และบุคลากรของมหาวิทยาลยั  มีความเปนสดัสวนและมีการจัด 
สภาพแวดลอมที่ดี  มีพยาบาลหรือแพทยมาอยูประจํา 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
   การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของ

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ซ่ึงผูวิจัยไดจัดลําดับสาระดังนี้ การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง การ
สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยางในขั้นสํารวจสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรประกอบดวย 

1.1 ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรเฉพาะเขตภาคกลางทั้งหมด
จํานวน 31 คน (ดังแสดงในตาราง 1) 

1.2 อาจารยสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร จํานวน 416 คน กําหนด
ขนาดกลุมตวัอยางตามตารางเครจิและมอรแกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610) และ       
ทําการสุมตวัอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดกลุมตวัอยางจํานวน 
200 คน (ดังแสดงในตาราง 1) 

1.3 นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร จํานวน 796 คน กําหนด
ขนาดกลุมตวัอยางตามตารางเครจิและมอรแกน (Krejcie & Morgan. 1970 : 607-610) และ    
ทําการสุมแบบแบงชั้นดวยวิธีการหาคารอยละ (Stratified Random Sampling) เฉพาะเขต      
ภาคกลางไดกลุมตวัอยาง จํานวน 260 คน (ดังแสดงในตาราง 2) 
   1.4  ศิษยเกาที่สําเร็จการศกึษาจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร      
ในป พ.ศ. 2540-2545 จํานวน 875 คน ทําการสุมอยางงายเฉพาะสถาบันบัณฑติพัฒนศลิป 
และวิทยาลัยนาฎศิลป แหงละ 25 คน รวมจํานวน 50 คน (ดังแสดงในตาราง 3) 

2. ประชากรและกลุมตวัอยางในขั้นพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนการสอนระดับ     
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  ไดแกผูเชี่ยวชาญจํานวน17 คน                 
(ภาคผนวก ก)  คัดเลือกจากผูที่มีคุณสมบัติดังน้ี 

2.1 ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน  ในสถาบันอุดมศกึษา 
โดยเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณในดานการจัดการเรียนการสอน     
ในสถาบนัอุดมศึกษา จํานวน 20 ป ขึ้นไป 
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  2.2  ผูบริหารสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากร ระดับอธิการ  รองอธิการ 
คณบดี ผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชา 

2.3  อาจารยผูปฎิบัติงานดานการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา         โดยกําหนด
คุณสมบัติ ดังนี้ 

2.3.1 เปนอาจารยผูมีความชํานาญดานการสอน ระดับ 8 และระดับ 9  
หรือมีผลงานทางวิชาการเปน ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย 

2.3.2 เปนอาจารยผูมีประสบการณดานการสอนของสถาบัน 
อุดมศึกษาไมนอยกวา 20 ปหรือมีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก 

3 ประชากรและกลุมตวัอยางขั้นตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัด      
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรประกอบดวย 

3.1  ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา สังกดักรมศิลปากร  เฉพาะเขตภาคกลาง      
ทั้งหมด จํานวน 31 คน (ดังแสดงในตาราง 5) 

3.2  อาจารยที่ทําหนาที่สอนในสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากร          
เขตภาคกลางจํานวน 416 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางเครจิและมอรแกน (Krejcie 
& Morgan. 1970 : 607-610) และทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ไดกลุม        
ตัวอยางจํานวน  200  คน (ดังแสดงในตาราง 5) 
  ตารางแสดงประชากรและกลุมตวัอยางของผูบริหารและอาจารย  นักศึกษาและศิษยเกา
ในขั้นตอนตางๆ ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 1  จํานวนกลุมตัวอยางขั้นสํารวจสภาพปญหาที่เปนผูบริหารและอาจารยจําแนกตาม 

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร เขตภาคกลาง ปการศึกษา 2546   
 

ผูบริหาร อาจารย 
สถานศึกษา 

สงไป รับคืน สงไป รับคืน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 5 11 11 
วิทยาลัยนาฎศิลป 9 9 99 99 
วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี 6 6 36 36 
วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง 6 6 29 29 
วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 5 5 25 25 

รวม 31 31 200 200 
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ตาราง 2 จํานวนประชากรและกลุมตวัอยางที่เปนนักศกึษาสถาบันอุดมศึกษา                   
สังกัดกรมศิลปากร 

 
ประชากร(ชั้นปที่) กลุมตวัอยาง(ชั้นปที่) 

ชื่อสถานศึกษา 
1 2 3 4 รวม 1 2 3 4 รวม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป - - 282 127 409 - - 92 41 133 
วิทยาลัยนาฎศิลป 105 108 - - 213 35 35 - - 70 
วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี 28 14 - - 42 9 5 - - 14 
วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง 25 19 - - 44 8 6 - - 14 
วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 45 43 - - 88 15 14 - - 29 

รวม 203 184 282 127 796 67 60 92 41 260 
 
 
ตาราง 3 จํานวนกลุมตัวอยางที่เปนศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา สังกัด          

กรมศิลปากร ในปพ.ศ. 2540-2545 เฉพาะสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิปและวิทยาลัยนาฎศิลป 
 

สถานศึกษา สงไป รับคืน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 25 25 
วิทยาลัยนาฎศิลป 25 25 

รวม 50 50 
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ตาราง  4  ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูเชี่ยวชาญในขั้นตอนเดลฟาย (n = 17) 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1.  เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

 
7 
10 

 
41.18 
58.82 

2.  อายุ 
            ต่ํากวา 30 ป 
            30-39 ป 
            40-49 ป 
            50 ปขึ้นไป 

 
0 
0 
8 
9 

 
0.00 
0.00 
47.06 
52.94 

3.  ประสบการณการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
             0-5 ป 
             6-10 ป 
             11-15 ป 
             16-20 ป 
             มากกวา 20 ปขึ้นไป 

 
 
0 
0 
1 
3 
13 

 
 

0.00 
0.00 
5.89 
17.64 
76.47 

 
ตาราง 5 จํานวนกลุมตัวอยางขั้นตรวจสอบความเหมาะสม ที่เปนผูบริหารและอาจารยจําแนกตาม

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร เขตภาคกลาง ปการศึกษา 2546  
 

ผูบริหาร อาจารย 
สถานศึกษา 

สงไป รับคืน สงไป รับคืน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 5 11 11 
วิทยาลัยนาฎศิลป 9 9 99 99 
วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี 6 6 36 36 
วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง 6 6 29 29 
วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 5 5 25 25 

รวม 31 31 200 200 

 



 91

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 
 1.  แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบัน  อุดมศึกษา 
สังกัดกรมศิลปากร ดานหลักสูตร 13 ขอ ดานอาจารย   9 ขอ ดานกระบวนการเรียนการสอน 10 ขอ ดาน
นักศึกษา 9 ขอ ดานการวัดและประเมินผล    5 ขอ และดานปจจัยเกื้อหนุน 7 ขอ รวม 53 ขอ 
 2.  แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ของสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ประกอบดวย ดานหลักสูตร 16 ขอ  
ดานอาจารย 14 ขอ ดานกระบวนการเรียนการสอน 12 ขอ ดานนักศึกษา 14 ขอ ดานการวัดและประเมินผล 
8 ขอ และดานปจจัยเกื้อหนุน 9 ขอ รวม 73 ขอ 
  3.  แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรประกอบดวย ดานหลักสูตร 16 ขอ ดานอาจารย  
14 ขอ ดานกระบวนการเรียนการสอน 12 ขอ ดานนักศึกษา 14 ขอ ดานการวัดและประเมินผล 8 ขอ และ
ดานปจจัยเกื้อหนุน 9 ขอ รวม 73 ขอ 
 การดําเนินการสรางเคร่ืองมือ 
 1.  แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
 แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบัน      อุดมศึกษา 
สังกัดกรมศิลปากร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีลําดับขั้นดังนี้ 

ขั้นที่ 1 นําเอาผลจากการศกึษาวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาองคประกอบของ      
คุณภาพการศกึษา  ดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานกระบวนการเรียนการสอน              
ดานนักศึกษา  ดานการวัดและประเมินผล  ดานปจจัยเกื้อหนุนมาเปนขอมูล ในการสราง
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ (Rating scale) จํานวน 53 ขอ 
 ขั้นที่ 2 นําแบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามในเบื้องตน 
  ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรที่ผานการตรวจสอบเบื้องตนจาก คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
ไปใหผูเชี่ยวชาญตามคุณสมบัติที่กําหนด  จํานวน  5 คน (ภาคผนวก ก)  
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง (Validity) ดานโครงสราง ความครอบคลุมเนื้อหาและภาษาที่ใช 

ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรไปทดลองใช  (Try out) กับผูบริหารและอาจารย        นักศึกษาและ
ศิษยเกาของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร กลุมละ  25 คน รวม 100 คนและหาคาอํานาจจําแนก 
(Discriminating power) จากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจาํแนกตั้งแต 1.70 ขึ้นไป มาเปนขอคําถามที่ใช
เก็บรวบรวมขอมูล ไดขอคําถามทั้งส้ินจํานวน 53 ขอ และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ ไดคาความเชื่อมั่น 0.928  
(ภาคผนวก ค) 
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  ขั้นที่ 5 ปรับปรุงแบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรกอนนําไปเก็บขอมูลจริง 
  ขั้นที่ 6 นําแบบสอบถามไปสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย นักศึกษาและศิษยเกาของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรในเขตภาคกลางไดแก ผูบริหารจํานวน  
31 คน อาจารยจํานวน 200 คน นักศึกษาจํานวน 260 คน และศิษยเกาจํานวน 50 คน 
 2.  แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 

แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีลําดับขั้น  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 นําผลการสํารวจสภาพปญหา มาสรางเปนแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนา   การจัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
 ขั้นที่ 2 นํารางแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถาม 
  ขั้นที่ 3 ปรับแกไขเพ่ือใหไดแบบสอบถามที่มีคุณภาพ 
  ขั้นที่ 4 สงแบบสอบถามถึงผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน (ภาคผนวก  ก) เพ่ือสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
  ขั้นที่ 5 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหโดยคํานวนหาคามัธยฐาน (Median) และคา
พิสัยระหวางควอไทล  (Interquatile range) และทําการแปลคําตอบในแตละรอบจนไดขอสรปุที่เปนฉันทามติ
ของผูเชี่ยวชาญและนํามาสังเคราะหใหเปนรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหมด 6 ดาน รวม 73 ขอ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating  Scale) 5 ระดับ  
ซึ่งกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของความคิดเห็นดังนี้ 

5          หมายถึง   ขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 
        การจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด 

4.       หมายถึง    ขอความนั้นควรกําหนดไวในรปูแบบ 
        การจัดการเรียนการสอนในระดบัมาก 

3  หมายถึง    ขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 
        การจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 

2       หมายถึง    ขอความนั้นควรกําหนดไวในรปูแบบ 
        การจัดการเรียนการสอนในระดับนอย 

1.  หมายถึง    ขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 
            การจัดการเรียนการสอนในระดับนอยที่สุด 

  ขั้นที่ 6 ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ( ภาคผนวก  ง ) 
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 3.  แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
  แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีลําดับขั้น  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 นํารูปแบบที่ไดจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ มาสรางเปนแบบสอบถามความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร แบบสอบถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 

  การกําหนดความหมายของคาน้ําหนักคะแนนมดีังนี้ 
     5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด หรือเห็นดวยมากที่สุด 
    4  หมายถึง  เหมาะสมมาก หรือเห็นดวยมาก 
     3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง หรือเห็นดวยปานกลาง 
     2  หมายถึง  เหมาะสมนอย หรือเห็นดวยนอย 
    1  หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด หรือเห็นดวยนอยที่สุด 

   ขั้นที่ 2 นําแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มี
ประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร เสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ 
  ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ไป
ทดลองใช (Try out ) กับผูบริหารและอาจารยกลุมละ 50 คน รวม 100 คน  
และหาคาอํานาจจําแนก (Discriminating power) จากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 1.70 ขึ้น
ไป มาเปนขอคาํถามที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดขอคําถามทั้งส้ินจํานวน 73 ขอ  
และหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ไดคาความเชื่อมั่น 0.931  
(ภาคผนวก ค) 
  ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรที่ผูวิจัยสรางขึ้นและนําไปสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร  
จํานวน 31 คนและอาจารย  จํานวน 200 คนของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรเขตภาคกลาง  รวม 
231 คน 
   ขั้นที่ 5 ไดรูปแบบการการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรที่สมบูรณ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
 1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ใหออกหนังสือขอ          
ความอนุเคราะหอธิการสถาบันพัฒนศลิป  ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลป เขตภาคกลาง 4 แหง  
เพ่ือขอเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรที่เปนผูบริหาร อาจารย และ นักศึกษาที่เปนกลุมตวัอยาง 
 2.  สงแบบสอบถามถึงผูบรหิารจํานวน 31 ฉบับ  อาจารยจํานวน 200 ฉบับ  และ    
นักศึกษา จํานวน 260 ฉบบั  รวม 491 ฉบับ  พรอมดวยหนังสือแนะนําตวัเพ่ือขอความรวมมือ
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ในการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย   ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคนืจํานวน 491 ฉบับ 
ตรวจสอบแลววามี    ความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปน รอยละ  100   
 3.  สงแบบสอบถามถึงผูเชีย่วชาญจํานวน 17 ฉบับ  พรอมดวยหนังสือแนะนําตวัเพ่ือ
ขอ   ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 
17 ฉบับ  ตรวจสอบแลววามีความสมบูรณทุกฉบับ คดิเปน รอยละ  100 
 
การวิเคราะหขอมูล 

1.การศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบัน      อุดมศึกษา 
สังกัดกรมศิลปากร การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจาก 
ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย  นักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหา 
การจัดการเรียนการสอนโดยใชสถิติ คือ คาคะแนนเฉลี่ย ( X) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํา
ขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ 3.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใช 
การทดสอบคา t ( t - test )  มาปรับเปนขอคําถามเพื่อรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สอบถาม
ผูเชี่ยวชาญตอไป 
 2.การสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรม
ศิลปากรการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 17 คนที่มี
ตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยคํานวณหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquatile range) เกณฑการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม     ใชการวิเคราะหคาทางสถิติโดยการหา
คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลรายขอ 

คามัธยฐาน มีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
4.50 – 5.00 หมายความวา  เห็นดวยกับขอความนั้นมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายความวา  เห็นดวยกับขอความนั้นมาก 
2.50 – 3.49 หมายความวา  เห็นดวยกับขอความนั้นปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายความวา  เห็นดวยกับขอความนั้นนอย 
1.00 – 1.49 หมายความวา  เห็นดวยกับขอความนั้นนอยที่สุด 

   เกณฑการพิจารณาขอความเพื่อนําไปกําหนดเปนรูปแบบคือ ขอความที่มีคามัธยฐาน
ต้ังแต 3.50 ขึ้นไป 
   คาพิสัยระหวางควอไทล การพิจารณาความสอดคลองของคําตอบกําหนดเกณฑแสดงคา
ความสอดคลองดังนี้ 
  0.01 – 0.99  แสดงวา   เปนคําตอบที่มีความสอดคลองกันสูงมาก 
 1.00 – 1.99  แสดงวา   เปนคําตอบที่มีความสอดคลองกันสูง 
 2.00 – 2.99  แสดงวา   เปนคําตอบที่มีความสอดคลองกันต่ํา 
 3.00   ขึ้นไป  แสดงวา   เปนคําตอบที่ไมมีความสอดคลองกัน 
  เกณฑการพิจารณาขอความเพื่อนํามากําหนดรูปแบบ คือ ขอความที่มีคา 
ความสอดคลองกันตั้งแต 1.99 ลงมา 
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3. การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  โดยการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและอาจารยของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร 
เขตภาคกลาง โดยใชสถิติคือคาคะแนนเฉลี่ย ( X) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  
โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 
  4.50 – 5.00    หมายความวา   ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาขอความนั้น 
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดหรือเห็นดวยมากที่สุด 
 3.50 – 4.49    หมายความวา   ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาขอความนั้น 
มีความเหมาะสมในระดับมาก หรือเห็นดวยมาก 
 2.50 – 3.49    หมายความวา   ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาขอความนั้นมีความ     เหมาะสม
ในระดับปานกลาง หรือเห็นดวยปานกลาง 
 1.50 – 2.49    หมายความวา   ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาขอความนั้น 
มีความเหมาะสมในระดับนอย หรือเห็นดวยนอย 
 
 1.00 – 1.49    หมายความวา   ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาขอความนั้น 
มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด หรือเห็นดวยนอยที่สุด 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบผูวิจัยกําหนดเกณฑในการพิจารณา 
โดยใชขอความที่มีคาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 

นําผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากผูบริหารและอาจารยที่มี
คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไปและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00มาสรุปเปนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพฉบับที่สมบูรณ 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสถิติดังนี้ 
1. สถิติพ้ืนฐาน 

1.1 หาคารอยละ (Percentage) 
1.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
1.3 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
2.1 หาคาอํานาจจําแนกแบบสอบถาม (Discriminating Power) เปนรายขอ  

โดยใชการทดสอบคา t (t-test)  
  2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
( -Coefficient) 
      3.  สถิติที่ใชในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
  3.1 คามัธยฐาน (Median) 
  3.2 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile range) 
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สําหรับการดําเนินการศึกษา  สรุปเปนแผนภาพดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1  การศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา 

ขั้นที่ 2  การสาํรวจสภาพปญหา
การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา    
สังกัดกรมศิลปากร 

การศึกษาเอกสารงานวิจัย 

วิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ 

สรางกรอบแนวคิดการวิจัย 

การศึกษาสภาพปญหาการจดั    
การเรียนการสอนของสถาบัน 
อุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร
จากการวิเคราะหขอมูลในขัน้ที่ 1 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น 
ของผูบริหารและอาจารย      

นักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับ
สภาพปญหาการจัดการเรียน    
การสอนระดับปริญญาตรีของ

สถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดกรมศิลปากร 

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
และทําการศึกษาสภาพปญหา 

นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขั้นที2่ 
มาสรางเปนแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ  
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัด   

การเรียนการสอนระดับปรญิญาตรีที่มี
ประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา  

สังกัดกรมศิลปากร 

วิเคราะหขอมูล 

ขั้นที่ 3  การสรางรูปแบบ                
การพัฒนาการจัดการเรียน   
การสอนระดับปริญญาตรี      
ที่มีประสิทธิภาพของสถาบนั  
อุดมศึกษา  สังกัด 

             กรมศิลปากร 

ขั้นตอนดําเนนิการวิจัย 
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ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
 

 

ใชวิธีเทคนิคเดลฟาย(Delphi Technique ) 
โดยถามผูเชี่ยวชาญ 17 คน ที่มีคุณสมบัติดังนี ้
- เปนผูมีประสบการณ 
  การจัดการเรยีนการสอน 
- เปนผูบรหิารสถาบันอุดมศึกษา 
  สังกัดกรมศิลปากร  
- เปนอาจารยผูปฏิบัติการสอน 
  ในสถาบันอุดมศึกษา  

ขั้นที่ 4  การตรวจสอบความ
เหมาะสมของรปูแบบการ
จัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศึกษา           
สังกัดกรมศิลปากร 

สรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
เพื่อใหไดฉนัทามติและสังเคราะห
ออกมาเปนรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรปูแบบ 

การจัดการเรียนการสอน 

นําแบบสอบถามไปถามผูบริหารและ
อาจารยสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด    

กรมศิลปากรเขตภาคกลาง        
 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม      

ของรูปแบบแลวคัดเลือกขอทีม่ีคา
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป นํามา

กําหนดเปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

สรุปเปนรูปแบบการจัดการเรียนกา
สอนที่มีประสิทธิภาพที่สมบูรณ 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
  การวิจัยน้ีมีความมุงหมายเพ่ือสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน                        
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร   
โดยผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอนดังน้ี 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร    
  ตอนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทีมี่ตอรูปแบบการจัด         
การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา
สังกัดกรมศิลปากร 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยที่มีตอความ     
เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับ         
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรในการนําไปปฏิบัต ิ
 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร   
          ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย  นักศึกษาและศิษยเกา เกี่ยวกบั
สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบัน 
อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ในดานหลักสูตร ดานอาจารย ดานกระบวนการเรยีนการสอน  
ดานนักศึกษา ดานการวัดและประเมินผล  และดานปจจัยเกื้อหนุน โดยรวมและในแตละดาน 
โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
แลวนําไปเปรยีบเทียบกับเกณฑ 3.00 โดยใชการทดสอบคา t ( t – test ) ดังแสดงในตาราง  
6 - 19 
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ตาราง  6  เปรียบเทยีบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด    
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด      
กรมศิลปากรโดยรวมและในแตละดาน กับเกณฑที่กําหนด 

 
ผูบริหารและ
อาจารย 
(n = 231) 

สภาพปญหา 
การจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

ดานหลักสูตร 3.64 0.74 13.23 .000 
ดานอาจารย 3.58 0.72 12.23 .000 
ดานกระบวนการเรียนการสอน 3.40 0.76 8.13 .000 
ดานนักศึกษา 3.53 0.80 10.09 .000 
ดานการวัดและประเมินผล 3.50 0.80 9.55 .000 
ดานปจจัยเกื้อหนุน 3.56 0.87 9.73 .000 

รวม 3.54 0.66 12.60 .000 

 
 จากตาราง  6  แสดงวาผูบริหารและอาจารยมีความคดิเห็นวา  สภาพปญหาการจัด  
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
กรมศิลปากรโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ .05 และเม่ือพิจารณา     
เปนรายดานพบวาทุกดานสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
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ตาราง   7  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด     
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด        
กรมศิลปากรดานหลักสูตร เปนรายขอ กบัเกณฑที่กําหนด 

 
ผูบริหารและอาจารย 

(n = 231) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 
X S.D. 

t p 

1. ความสอดคลองของหลักสูตรที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอนกับความ
ตองการของสังคมปจจุบัน 

 
 

3.60 

 
 

0.91 

 
 

10.00 

 
 

.000 
2. การจัดทําแผนปฏิบตัิการใชหลักสตูร    

ในสาขาวิชาตางๆ 
 

3.68 
 

0.90 
 

11.54 
 

.000 
3. การจัดประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร      

ใหแกอาจารยผูสอน 
 

3.64 
 

1.04 
 

9.32 
 

.000 
4. การจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตรใน

สาขาวิชาที่ทานจัดการเรียนการสอน 
 

3.70 
 

1.02 
 

10.35 
 

.000 
5. ความชัดเจนในการอธิบายรายละเอียด 

เกี่ยวกบัเน้ือหาวิชาของหลกัสูตรทีท่าน 
จัดการเรียนการสอน 

 
 

3.52 

 
 

0.94 

 
 

8.50 

 
 

.000 
6. การจัดงบประมาณในการดําเนินการ    

พัฒนาหลักสูตร 
 

3.74 
 

1.00 
 

11.16 
 

.000 
7. การเผยแพรหรือแจกเอกสารหลักสูตร  

แกอาจารยทุกคนใหรับทราบเพื่อเปน   
แนวทางในการปฏิบตัิงาน 

 
 

3.60 

 
 

0.99 

 
 

9.23 

 
 

.000 
8. การจัดบุคลากรสําหรับดําเนินงาน       

บริหารหลักสตูร 
 

3.67 
 

1.01 
 

10.13 
 

.000 
9. การจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุง     

แกไขหลักสตูร 
 

3.66 
 

1.02 
 

9.83 
 

.000 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

ผูบริหารและอาจารย 
(n = 231) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 
t p 

10. การสํารวจความคิดเห็นของอาจารย     
ผูสอนเพื่อนําขอมูลไปสูการปรับปรุง    
และพัฒนาหลกัสูตร 

 
 

3.68 

 
 

1.06 

 
 

9.78 

 
 

.000 
11. การติดตามและประเมินผลหลักสูตร

อยางตอเน่ือง 
12. การประชาสัมพันธหลักสตูรใหแกผูที่    

เกี่ยวของเชน นักเรียน ผูปกครอง     
ไดรับทราบเปนตน 

 
3.65 

 
 

3.66 

 
0.99 

 
 

1.08 

 
10.06 

 
 

9.23 

 
.000 

 
 

.000 

13. การประเมินผลการใชหลักสตูร           
ในสาขาวิชาทีท่านทําการสอน 

 
3.58 

 
0.97 

 
6.06 

 
.000 

รวม 3.64 0.74 13.23 .000 
 
 จากตาราง  7  แสดงวาผูบริหารและอาจารยมีความคดิเห็นวา สภาพปญหาการจัด                
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
ดานหลักสูตรโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ .05 และเม่ือพิจารณา    
เปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กาํหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
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ตาราง    8  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด  
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด      
กรมศิลปากร ดานอาจารย เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด 

 
ผูบริหารและ
อาจารย 
(n = 231) 

 
สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

1. ความชัดเจนของการวางแผนพัฒนา
อาจารย ใหมีความรูและทกัษะ           
ดานการเรียนการสอนของแตละวชิา 

 
 

3.71 

 
 

1.05 

 
 

10.24 

 
 

.000 
2. ความสอดคลองของการวางแผน

พัฒนาอาจารยใหมีความรู และทักษะ
ดานการเรียนการสอน  ของแตละวิชา
กับแนวปฏิรูปการเรียนรู 

 
 
 

3.68 

 
 
 

0.94 

 
 
 

10.93 

 
 
 

.000 
3. การพัฒนาอาจารยใหมีความรู และ

ทักษะ ดานการจัดการเรียนการสอน    
ไดแก การจัดอบรม แนะนํา ชวยเหลือ 
อยางตอเน่ือง 

 
 
 

3.65 

 
 
 

1.03 

 
 
 

9.60 

 
 
 

.000 
4. การวางแผนการพัฒนาอาจารยเพ่ือ

เพ่ิมคุณวุฒิและวิทยฐานะ 
 

3.59 
 

1.08 
 

8.32 
 

.000 
5. จํานวนอาจารยผูสอนกับจํานวน         

นักศึกษา 
 

3.53 
 

1.06 
 

7.58 
 

.000 
6. สัดสวนคุณวฒิุของอาจารย(ปริญญาตร ี

: โท : เอก)ตามเกณฑที่กําหนดไวใน   
รายงานการประกันคุณภาพของ
สถาบัน 

 
 
 

3.52 

 
 
 

0.96 

 
 
 

8.12 

 
 
 

.000 
7. ความสอดคลองของการประเมินผล

การปฏิบตัิงานของอาจารยกับภารกิจ
หลักของสถาบัน 

 
 

3.63 

 
 

0.92 

 
 

10.46 

 
 

.000 
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ตาราง  8 (ตอ) 
 

ผูบริหารและ
อาจารย 
(n = 231) 

 
สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

8. การกําหนดขอบเขตภาระงานของ
อาจารย (Job Describtion)               
เปนลายลักษณอักษร 

 
 

3.63 

 
 

1.01 

 
 

9.52 

 
 

.000 
9. กระบวนการและวิธีการคัดเลือกบุคคล

เขาเปนอาจารยโดยการสอบขอเขยีน
และสัมภาษณ 

 
 

3.28 

 
 

0.80 

 
 

5.35 

 
 

.000 
รวม 3.58 0.72 12.23 .000 

 
 จากตาราง   8  แสดงวาผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นวา สภาพปญหา     
การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด    
กรมศิลปากร  ดานอาจารยโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ .05 และ
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
ตาราง    9  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด   

การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด        
กรมศิลปากร ดานกระบวนการเรียนการสอน เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด 

 
ผูบริหารและ
อาจารย 
(n = 231) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

1. อาจารยในสาขาวิชามีการวางแผนการจัด     
การเรียนการสอนรวมกัน 

 
3.44 

 
1.10 

 
6.03 

 
.000 
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.ตาราง  9 (ตอ) 
 

ผูบริหารและ
อาจารย 
(n = 231) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

2. การเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของอาจารย 

 
3.41 

 
0.99 

 
6.24 

 
.000 

3. การจัดทําประมวลการสอน(Course  Syllabu
ในแตละรายวชิาของอาจารย 

 
3.43 

 
0.98 

 
6.65 

 
.000 

4. การจัดลําดับเนื้อหาวิชาที่สอนใหเหมาะสม 3.40 0.95 6.37 .000 
5. การจัดตารางสอนของฝายวิชาการโดย

คํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะ      
รายวิชา 

 
 

3.47 

 
 

1.04 

 
 

6.91 

 
 

.000 
6. การใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนของ

อาจารยที่เหมาะสมและสัมพันธกับ          
เน้ือหาวิชา 

 
 

3.35 

 
 

1.00 

 
 

5.26 

 
 

.000 
7. กิจกรรมการเรียนการสอนในการเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแสดง          
ความคิดเห็น 

 
 

3.31 

 
 

1.01 

 
 

4.68 

 
 

.000 
8. ทักษะของอาจารยในการนาํเทคโนโลยี       

ทางการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช 
 

3.48 
 

0.91 
 

8.00 
 

.000 
9. การปรับพ้ืนฐานความรูของผูเรียน              

กอนการจัดการเรียนการสอน 
 

3.41 
 

0.99 
 

6.33 
 

.000 
10. การจัดทําแผนการสอนซอมเสริมใหแก        

ผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน 
 

3.39 
 

1.04 
 

5.60 
 

.000 
รวม 3.40 0.76 8.13 .000 

 
 จากตาราง  9  แสดงวาผูบริหารและอาจารยมีความคดิเห็นวา สภาพปญหา      
การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด     
กรมศิลปากร  ดานกระบวนการเรียนการสอนโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05  
 
ตาราง   10  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหาการ 
     จัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี ของสถาบันอุดมศกึษา  
     สังกัดกรมศิลปากร ดานนักศึกษา เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด 
 

ผูบริหารและ
อาจารย 
(n = 231) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

1. ระบบการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ     
พ้ืนฐานที่สถาบันกําหนดไว 

 
3.50 

 
1.17 

 
6.45 

 
.000 

2. การรับนักศึกษาที่เปดกวางและใหโอกาสสําหรับ
บุคคลภายนอก 

 
3.42 

 
1.19 

 
5.42 

 
.000 

3. ความชัดเจนของนโยบายการพัฒนาคุณภาพ  
นักศึกษาดานวิชาการของสถาบัน 

 
3.56 

 
1.04 

 
8.22 

 
.000 

4. ความชัดเจนของการวางแผนของแผนงาน      
กิจกรรมนักศึกษา 

 
3.56 

 
1.01 

 
8.42 

 
.000 

5. กระบวนการพัฒนานักศึกษาดานกิจกรรม         
ที่สงเสริมใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรม
ประชาธปิไตยไดแก ความมีวินัย  ความมี    
เหตุผลในการคิดตัดสินใจ เปนตน 

 
 
 

3.50 

 
 
 

1.11 

 
 
 

6.89 

 
 
 

.000 
6. พฤติกรรมของนักศึกษาในการใฝรู                  

โดยการคนควาศึกษาดวยตนเองนอย 
 

3.57 
 

1.07 
 

8.09 
 

.000 
7. ความสอดคลองของการกําหนดคุณลักษณะ

บัณฑิต กับปรัชญา และเปาหมายหลัก          
ของสถาบัน 

 
 

3.51 

 
 

0.96 

 
 

8.09 

 
 

.000 
8. จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น       

เชนระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท 
 

3.52 
 

1.05 
 

7.42 
 

.000 
9. ความสนใจของนักศึกษาในการเรียนวชิาสามัญ 3.67 1.12 9.03 .000 

รวม 3.53 0.80 10.09 .000 
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 จากตาราง 10 แสดงวาผูบรหิารและอาจารยมีความคิดเห็นวา สภาพปญหาการจัด    
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด           
กรมศิลปากร  ดานนักศึกษาโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05      
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
ตาราง   11  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด    

การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด        
กรมศิลปากร ดานการวัดและประเมินผล เปนรายขอ กับเกณฑที่กาํหนด 

 
ผูบริหารและ
อาจารย 
(n = 231) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

1. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน          
ใหเปนไปตามเกณฑ หรือแนวปฏบิัตขิอง
สถาบัน ไดแก การวัดความรูตามจุดประสงค
การเรียนการสอนในรายวชิานั้นๆ 

 
 
 

3.43 

 
 
 

1.07 

 
 
 

6.09 

 
 
 

.000 
2. การชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน

ใหนักศึกษาไดรับทราบ 
 

3.39 
 

1.08 
 

5.47 
 

.000 
3. การแตงตั้งคณะกรรมการดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียน 
 

3.53 
 

0.99 
 

8.17 
 

.000 
4. การจัดใหมีหนวยงานในการทําการรวบรวม    

ขอสอบของสถาบันไดแก การจัดตั้งคลังขอสอบ 
เปนตน 

 
 

3.62 

 
 

1.06 

 
 

8.91 

 
 

.000 
5. การวิเคราะหขอสอบหรือคัดเลือกขอสอบของ

ผูรับผิดชอบแตละรายวชิาไวเพ่ือปรับปรุงแกไข 
 

3.56 
 

1.03 
 

8.29 
 

.000 
รวม 3.50 0.80 9.55 .000 

  
  จากตาราง  11  แสดงวาผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นวา สภาพปญหา     
การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด  
กรมศิลปากร ดานการวัดและประเมินผลโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติ .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 
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ตาราง   12  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับสภาพปญหาการ
จัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบนัอุดมศึกษา            
สังกัดกรมศิลปากร ดานปจจัยเกื้อหนุน เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด 

 
ผูบริหารและอาจารย 

(n = 231) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 
X S.D. 

t p 

1. ความเพียงพอของอาคารสถานที่ในสถาบัน   
กับการจัดการเรียนการสอน 

 
3.59 

 
1.15 

 
7.75 

 
.000 

2. การจัดบรรยากาศของหองเรียนเพ่ือกระตุน   
ใหผูเรียนสนใจในการเรียน ไดแก แสงสวาง  
ที่เพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก  ไมมีเสียง  
รบกวนจากภายนอกเปนตน 

 
 
 

3.50 

 
 
 

1.16 

 
 
 

6.52 

 
 
 

.000 
3. บรรยากาศหองทํางานของอาจารยที่เอ้ือ      

ตอการคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียน      
การสอนของอาจารย เชน ความเปน           
สัดสวน ฯลฯ 

 
 
 

3.49 

 
 
 

1.11 

 
 
 

6.67 

 
 
 

.000 
4. ความทันสมัยของอุปกรณโสตทศันูปกรณ    

ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
 

3.63 
 

0.98 
 

9.82 
 

.000 
5. ความเพียงพอของจํานวนอุปกรณการเรียน   

การสอนสําหรับฝกปฏบิัตวิชิาเฉพาะทาง
ศิลปะกับจํานวนนักศึกษา 

 
 

3.58 

 
 

1.11 

 
 

7.89 

 
 

.000 
6. จํานวนและความทันสมัยของเครื่องมือ        

การรักษาพยาบาลในหองพยาบาล 
 

3.59 
 

1.05 
 

8.55 
 

.000 
7. จํานวนและขนาดของสนามกีฬาที่ใช           

ในการเรียนการสอน 
 

3.57 
 

1.21 
 

7.10 
 

.000 
รวม 3.56 0.87 9.73 .000 

 
จากตาราง  12  แสดงวาผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นวา สภาพปญหา     

การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา         
สังกัดกรมศิลปากร  ดานปจจัยเกื้อหนุนโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ       
ทางสถิติ  .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05  
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ตาราง  13  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาและศษิยเกาเกีย่วกับสภาพปญหา 
     การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา             

สังกัดกรมศิลปากรโดยรวมและในแตละดานกับเกณฑที่กําหนด 
 

นักศึกษาและ     
ศิษยเกา 
(n = 310) 

สภาพปญหาการจัดการเรียน     
การสอน 

X S.D. 

t p 

ดานหลักสูตร 3.47 0.73 11.27 .000 
ดานอาจารย 3.47 0.76 10.89 .000 
ดานกระบวนการเรียนการสอน 3.44 0.79 9.87 .000 
ดานนักศึกษา 3.44 0.71 10.92 .000 
ดานการวัดและประเมินผล 3.48 0.73 11.60 .000 
ดานปจจัยเกื้อหนุน 3.57 0.96 10.46 .000 

รวมทุกดาน 3.48 0.63 13.29 .000 

  
จากตาราง  13  แสดงวานักศึกษาและศษิยเกามีความคิดเห็นวา สภาพปญหา   

การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา        
สังกัดกรมศิลปากร โดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ .05 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาทุกดาน สูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
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ตาราง 14 เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาและศษิยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด     
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด        
กรมศิลปากร ดานหลักสูตร เปนรายขอ กบัเกณฑที่กําหนด 

 
นักศึกษาและ     
ศิษยเกา 
(n = 310) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

1. การชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรใหแก  
นักศึกษาไดทราบ 

 
3.45 

 
0.91 

 
8.62 

 
.000 

2. การเผยแพรเอกสาร  แนวปฏิบัติการใช  
หลักสูตรใหแกนักศึกษา 

 
3.47 

 
0.90 

 
9.25 

 
.000 

3. ก า ร จั ดห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหแกนักศึกษา
อยางเหมาะสม 

 
 

3.50 

 
 

0.98 

 
 

8.91 

 
 

.000 
4. ความรูที่ไดรับจากการเรียนรูตามหลักสูตร

ของสถาบัน  สามารถนํ า ไปใช ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันไดอยางเต็มที่ 

 
 

3.46 

 
 

1.09 

 
 

7.43 

 
 

.000 
5. หลักสูตรที่ศึกษา ตอบสนองความตองการ

ของสังคมหรือตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 

3.45 
 

1.01 
 

7.90 
 

.000 
รวม 3.47 0.73 11.27 .000 

 
จากตาราง  14  แสดงวานักศึกษาและศษิยเกามีความคิดเห็นวา สภาพปญหา   

การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด    
กรมศิลปากร ดานหลักสูตรโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ .05  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
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ตาราง  15 เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาและศษิยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด    
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด       
กรมศิลปากร ดานอาจารย เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด 

 
นักศึกษาและ      
ศิษยเกา 
(n = 310) 

 
สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

 
t 

 
p 

1. การมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ         
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

 
3.48 

 
0.95 

 
8.80 

 
.000 

2. จํานวนอาจารยมีสัดสวนเหมาะสมกับ
จํานวนนักศึกษา 

 
3.45 

 
1.04 

 
7.56 

 
.000 

3. อาจารยและนกัศึกษามีโอกาสรวมกัน
ทํางาน เพ่ือประโยชนของสถาบันนอย เชน 
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันดาน
ตางๆ เปนตน 

 
 
 

3.49 

 
 
 

0.97 

 
 
 

8.80 

 
 
 

.000 
4. การจัดแบงเวลาของอาจารยเพ่ือให        

คําปรึกษาแกนักศึกษา 
 

3.44 
 

1.06 
 

7.37 
 

.000 
5. การจัดอาจารยผูสอนใหแกนักศึกษาตรงตาม

ความรู ความสามารถ 
 

3.50 
 

1.04 
 

8.50 
 

.000 
รวม 3.47 0.76 10.89 .000 

 
จากตาราง 15 แสดงวานักศกึษาและศษิยเกามีความคิดเห็นวา สภาพปญหา     

การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด    
กรมศิลปากร ดานอาจารยโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ .05 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ.05  
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ตาราง  16 เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาและศษิยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด     
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด       
กรมศิลปากร ดานกระบวนการเรียนการสอน เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด 

 
นักศึกษาและ       
ศิษยเกา 
(n = 310) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

1. เทคนิควิธีการเรียนการสอนที่ทานไดรับจาก
อาจารยผูสอนใหความสําคญัแกนักศึกษา 
เชน  ใหนักศกึษาไดเรียนรูดวยตนเอง    
เปดโอกาส     ใหนักศึกษาไดแสดง       
ความคิดเห็น เปนตน 

 
 
 
 

3.46 

 
 
 
 

0.98 

 
 
 
 

8.31 

 
 
 
 

.000 
2. การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน     

ของอาจารยกับนักศึกษา 
 

3.49 
 

0.94 
 

9.21 
 

.000 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน          

ที่กระตุนความสนใจในการเรียนแกนักศกึษา 
 

3.51 
 

1.03 
 

8.68 
 

.000 
4. สื่อการสอนที่อาจารยนํามาใชในการจัด        

การเรียนการสอน มีความเหมาะกับ            
เน้ือหาวิชานัน้ๆ 

 
 

3.44 

 
 

1.01 

 
 

7.71 

 
 

.000 
5. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแตละวชิา         

นักศึกษามีสวนรวมในการสรุปแนวคิดสําคัญ 
ของวิชานั้นๆ 

 
 

3.32 

 
 

1.04 

 
 

5.41 

 
 

.000 
รวม 3.44 0.79 9.87 .000 

 
จากตาราง 16 แสดงวานักศกึษาและศษิยเกามีความคิดเห็นวา สภาพปญหา    

การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด      
กรมศิลปากร ดานกระบวนการเรียนการสอนโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05  
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ตาราง  17 เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาและศษิยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด    
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด        
กรมศิลปากร  ดานนักศึกษา เปนรายขอ กับเกณฑที่กาํหนด  

 
นักศึกษาและ      
ศิษยเกา 
(n = 310) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

1. การวางแผนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม           
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมที่ชัดเจน 

 
3.46 

 
0.89 

 
9.15 

 
.000 

2. การมีสวนรวมในการวางแผนงานดาน         
กิจกรรมของนักศึกษา 

 
3.43 

 
0.93 

 
8.20 

 
.000 

3. การชี้แจงหรือประชาสัมพันธแผนงาน         
ดานกิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษา           
ไดรับทราบ 

 
 

3.51 

 
 

0.97 

 
 

9.33 

 
 

.000 
4. นักศึกษาสวนใหญเห็นความสําคัญของการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การศึกษา
ดวยตนเอง  การแลกเปลี่ยน               
แสดงความคดิเห็น  เปนตน 

 
 
 

3.42 

 
 
 

0.95 

 
 
 

7.73 

 
 
 

.000 
5. การเปดรับนักศึกษาเขามาศกึษาในสถาบนั   

เกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ 
 

3.39 
 

1.00 
 

6.91 
 

.000 
รวม 3.44 0.71 10.92 .000 

 
จากตาราง  17  แสดงวานักศึกษาและศษิยเกามีความคิดเห็นวา สภาพปญหา      

การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด      
กรมศิลปากร ดานนักศึกษาโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ .05 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ.05  
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ตาราง  18 เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาและศษิยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด    
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด        
กรมศิลปากร ดานการวัดและประเมินผล เปนรายขอ กับเกณฑที่กาํหนด 

 
นักศึกษาและ      
ศิษยเกา 
(n = 310) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

1. นักศึกษาไดรับคําชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ        
การวัดและประเมินผล แตละรายวชิา          
จากอาจารยผูสอน 

 
 

3.43 

 
 

1.00 

 
 

7.51 

 
 

.000 
2. การใชวธิีการวัดและประเมินผลการเรียน      

ของนักศึกษาในแตละรายวชิา 
 

3.50 
 

0.92 
 

9.63 
 

.000 
3. ขอสอบที่ใชวดัและประเมินผลการเรียน       

การสอนแตละรายวชิา 
 

3.47 
 

1.01 
 

8.23 
 

.000 
4. ความสอดคลองของการวัดและประเมินผล

ของแตละวชิากับจุดมุงหมายของการเรียน   
การสอน 

 
 

3.51 

 
 

0.90 

 
 

9.94 

 
 

.000 
5. การแจงใหนักศึกษารบัทราบทราบจุดออน    

จุดแข็งของตนเอง ในการวดัและประเมินผล
การเรียนการสอนของแตละรายวชิา 

 
 

3.52 

 
 

1.00 

 
 

9.22 

 
 

.000 
รวม 3.48 0.73 11.60 .000 

 
จากตาราง  18  แสดงวานักศึกษาและศษิยเกามีความคิดเห็นวา สภาพปญหา   

การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด     
กรมศิลปากร  ดานการวัดและประเมินผลโดยรวมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ .05 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05  
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ตาราง  19 เปรียบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษาและศษิยเกาเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัด    
การเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด        
กรมศิลปากร ดานปจจัยเกื้อหนุน เปนรายขอ กับเกณฑที่กําหนด 

 
นักศึกษาและ      
ศิษยเกา 
(n = 310) สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

t p 

1. ความเพียงพอของอาคารและสถานที่ใน
สถาบัน กับการจัดการเรียนการสอนใหแก    
นักศึกษา 

 
 

3.62 

 
 

1.15 

 
 

9.42 

 
 

.000 
2. การจัดบรรยากาศของหองเรียนที่กระตุน      

ใหนักศึกษาความสนใจในการเรียนรู           
เชน  แสงสวางที่เพียงพอ  อากาศถายเท     
ไมมีเสียงรบกวน 

 
 
 

3.66 

 
 
 

1.13 

 
 
 

10.23 

 
 
 

.000 
3. ความทันสมัยของอุปกรณ  สื่อที่ใชในการจัด 

การเรียนการสอนใหกับนักศึกษา 
 

3.63 
 

1.15 
 

9.61 
 

.000 
4. การสงเสริมใหดูแลเอาใจใสดานสุขภาพ      

ตนเอง เชน  สถานที่สําหรบัน่ังพักผอน        
การจัดสถานที่ออกกําลังกาย  

 
 

3.56 

 
 

1.12 

 
 

8.81 

 
 

.000 
5. บรรยากาศของหองสมุดที่เอ้ือตอการคนควา 

ของนักศึกษา  
 

3.40 
 

1.23 
 

5.68 
 

.000 
รวม 3.57 0.96 10.46 .000 

 
จากตาราง  19  แสดงวานักศึกษาและศษิยเกามีความคิดเห็นวา สภาพปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด    
กรมศิลปากร ดานปจจัยเกื้อหนุนโดยรวมสูงวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
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ตอนที่  2  การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน            
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา 

         สังกัดกรมศิลปากร     
                    1.  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทีมี่ตอรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 
กรมศิลปากร โดยใชเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1 
 การวิเคราะหขอมูลในรอบนี้ เปนการวิเคราะหความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ ที่มีตอ 
การจัดการเรียนการสอนทีมี่ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน 

               อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ไดแก ดานหลักสูตร ดานอาจารย  ดานกระบวนการเรียน 
               การสอน  ดานนักศึกษา  ดานการวัดและประเมินผล  และดานปจจัยเกื้อหนุน โดยการหา

คามัธยฐาน(Median)และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquatile range) ดังแสดงในตาราง 20  
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ตาราง   20   คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบ      
การจัดการเรียนการสอนทีมี่ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน             
อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  รอบที่ 1 

 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Mdn. I.R. 

ดานหลักสูตร 
1.  หลักสตูรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
     ควรมีความสอดคลองกับความตองการ         
     ของสังคมและตลาดแรงงาน........................ 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.50 
2.  ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในการใช 
     หลักสูตรในสาขาวชิาตางๆ  เปนระยะๆ 
     เชน  1  ปการศึกษาเปนตน........................ 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

3.  ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร 
     ใหแกอาจารยผูสอน.................................... 

 
5.00 

 
0.25 

4.  ควรมีการจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตร 
     ที่ใชใน การเรียนการสอนของสถาบนั.......... 

 
5.00 

 
0.00 

5.  ควรมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัเนื้อหา 
     วิชาในหลกัสูตร.......................................... 

 
5.00 

 
0.25 

6.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ 
     การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
     และการบริหารหลักสูตร.............................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
7.  ควรมีการเผยแพรหรือแจกเอกสารหลักสูตร 
     แกอาจารยทุกคน........................................ 

 
5.00 

 
0.500 

8.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรแตละหลักสตูร.............................. 

 
5.00 

 
0.25 

9.  ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุง 
     และพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ.................... 

 
5.00 

 
0.00 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 
Mdn. 

 
I.R. 

10. ควรมีการสํารวจความคดิเห็นของอาจารย 
      ผูสอนและผูเรียนเพ่ือนําผลมาปรับปรุง 
      และพัฒนาหลักสูตร.................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
11.  ควรมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
       อยางตอเน่ือง............................................ 

 
5.00 

 
0.00 

12.  ควรมีการประชาสัมพันธหลักสตูร 
       ใหแก ผูเกี่ยวของไดรับทราบเชน นักศึกษา 
       ผูปกครอง  เปนตน................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

13.  ควรมีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร 
       ใหนักศึกษารับทราบ................................ 

 
5.00 

 
0.50 

14.  ควรมีการเผยแพรเอกสาร  แนวปฏบิัต ิ
       การใชหลักสูตรใหแกนักศึกษา.................. 

 
5.00 

 
0.50 

15.  ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
      ระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

        ใหมีสัดสวนที่เหมาะสม............................ 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
16.  ความรูทีไ่ดรับจากการเรียนรูตามหลกัสูตร 
       วิชาชีพ  ควรเปนความรูที่สามารถนําไปใช 
       ในการประกอบอาชีพได ............................ 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
   
ดานอาจารย 
1.  ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยดานความรู 
     และทักษะเกี่ยวกบัการเรียนการสอน ............ 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
  2. การพัฒนาอาจารย ดานความรูและทักษะ 

เกี่ยวกบัการเรียนการสอนควรสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู ....................... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
3. ควรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย 
     เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ .......................................... 

 
5.00 

 
0.25 

4. ควรจัดใหมีการพัฒนาอาจารยโดยวิธีการ       
จัดอบรม การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ ฯลฯ 

 
5.00 

 
0.50 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Mdn. I.R. 

5. จํานวนอาจารยผูสอนกับจํานวนนักศึกษาควร 
     มีความเหมาะสมตามเกณฑการประกนั 
     คุณภาพการศึกษา  เชน  1:20  เปนตน....... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
6.  สัดสวนคณุวุฒิของอาจารย  (ปริญญาตรี:โท: 
     เอก)  ควรเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน 
     รายงานการประกันคุณภาพของสถาบัน 
     เชน  3:2:1  เปนตน................................. 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.25 
7.  การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารย 
     กับภารกิจหลักของสถาบันควรมีความ 
     สอดคลองกัน.......................................... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
8. ควรมีการกําหนดขอบเขตภาระงานของ 
    อาจารย(Job Description)เปนลายลกัษณอักษร 

 
5.00 

 
0.25 

9.  ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  และ 
     สรางผลงานทางวิชาการเชน  การแตงตํารา 
     การเขียนผลงานทางวชิาการ  เปนตน......... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
10. กระบวนการและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขา 
       เปนอาจารยควรมีการสอบขอเขียนและการ 
       สอบสัมภาษณ.......................................... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
11. นักศึกษาควรมีสวนรวมในการประเมิน 
    คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

 
5.00 

 
0.25 

12.  อาจารยและนักศกึษาควรมีโอกาสรวมกันทํา 
     งานเพื่อประโยชนของสถาบัน  เชน  การจัด  
      ทําโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันดานตางๆ  
       เปนตน................................................ 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 
13.  อาจารยควรจัดเวลาการใหคําปรึกษาแก 
       นักศึกษาและแจงใหนักศึกษาทราบ........ 

 
5.00 

 
0.00 

14.  การจัดอาจารยผูสอนควรพิจารณาดาน 
       ความรูความสามารถทางวิชาการและ 
       ความสามารถทางการสอน........................ 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Mdn. I.R. 

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1. ในแตละสาขาวิชาควรมีคณะกรรมการ 
     วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ...... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
2.  ควรมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
     ในแตละรายวิชา............................................. 

 
5.00 

 
0.50 

3.  ควรมีการจัดทําประมวลการสอน 
     (Course Syllabus) ในแตละรายวชิา................ 

 
5.00 

 
0.50 

4. ควรมีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม  
     เชน ความยาก-งาย ความสอดคลองและ 
     เกี่ยวของตอเน่ืองกัน  เปนตน...................... 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
5.  การจัดตารางสอนของฝายวิชาการควรคํานึง 
     ถึงความเหมาะสมของลักษณะรายวชิาที่เปน  
     วิชาภาคทฤษฎีและวิชาภาคปฏิบตัิ .......... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
6.  ควรมีการใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่ 
     เหมาะสมและสัมพันธกบัเนื้อหาวิชา.......... 

 
5.00 

 
0.50 

7.  ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
    การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ 
    แสดงความคิดเห็น เชน การอภิปราย  เปนตน 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
8.  ควรมีการนําเทคโนโลยทีางการเรียนการสอน 
     ที่ทันสมัยมาใช....................................... 

 
5.00 

 
0.25 

9.  ควรมีการปรับพ้ืนฐานความรูของผูเรยีนกอน 
     การจัดการเรียนการสอน เชน   การสอนเสริม 

 
4.00 

 
0.25 

10.  ควรมีการจัดทําแผนการสอนซอมเสริม 
       ใหแกผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน.......... 

 
4.00 

 
0.50 

11.  สื่อการสอนที่นํามาใชในการจัด 
      การเรียนการสอน  ควรเหมาะสมกับเนื้อหา 
       วิชานั้นๆ.................................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
12.  นักศึกษาควรมีสวนรวมในการสรุปแนวคิด 
       สําคัญของแตละวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
       การสอน.................................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Mdn. I.R. 

ดานนักศึกษา 
1.  ระบบการคัดเลือกนักศกึษาควรเปนไปตาม 
     เกณฑพ้ืนฐานที่สถาบันกําหนดไว  คือ 
     ภาคทฤษฎี  40 / ภาคปฏิบตัิ  60…............ 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.50 
2.  การรับนักศึกษาควรเปดกวางและใหโอกาส 
     สําหรับบุคคลทีไ่มไดจบการศึกษาจากวิทยาลัย 
     นาฏศิลปโดยตรง............................. 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
3.  นโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานการ 
     ใชสื่อและเทคโนโลยใีหมทางการเรียน 
     การสอนของสถาบันควรมีความชัดเจน เชน  
     จัดโปรแกรมการเรียนการสอนสําเร็จรูปฯลฯ 

 
 
 

4.00 

 
 
 

0.50 
4.  ควรมีการประชาสัมพันธการเปดรับนักศึกษา 
    เขามาศึกษาตอในสถาบันในหลายๆดาน เชน 
    อินเตอรเน็ต โทรทศัน วิทยุ หนังสือพิมพ .......... 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
5.  กระบวนการพัฒนานักศึกษาดานกิจกรรมควร 
     เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเกดิพฤต ิ
     กรรมประชาธิปไตยไดแก  ความมีวินัย   
     ความมีเหตุผลในการคดิ ตัดสินใจ  เปนตน... 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.25 
6.  ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมการศึกษาคนควา 
    ดวยตนเองของนักศึกษา เชน การศึกษาดูงาน 
    การเขียนรายงาน  เปนตน........................ 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
7.  การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตควรมคีวาม 
     สอดคลองกับปรัชญาและเปาหมายหลักของ 
     สถาบัน.................................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
8.  ควรมีการติดตามผลจํานวนนักศึกษาที่ศึกษา 
     ตอในระดับที่สูงขึ้นเชน  ระดับปริญญาตรี   
     ปริญญาโทฯลฯ........................................ 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Mdn. I.R. 

9.  ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญให 
   เปนที่สนใจของนักศึกษาโดยการใชเทคโนโลย ี
    การศึกษามาชวยรวมทัง้การใชสื่อการสอน 
    ประเภทตางๆ.......................................... 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.25 
10.  ควรมีการวางแผนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม 
      เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมที่ชัดเจน  เชน   
      สงเสริมความรูในสาขาวิชาชีพตนเอง  หรือ   
      มีประโยชนตอสังคม  เปนตน................... 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.25 
11. ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการวาง 
     แผนงานดานกิจกรรมในรูปของคณะกรรมการ 
     เชน ชมรมตางๆ กิจกรรมกีฬา  เปนตน.... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
12.  ควรมีการชี้แจงหรือประชาสัมพันธแผนงาน 
      ดานกิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษารบัทราบ 
      เปนระยะๆ............................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
13.ในกิจกรรมการเรียนการสอนควรใหนักศึกษาได

มีการศึกษาคนควาดวยตนเองและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นฯลฯ  ....................................... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
14.  การวางแผนดานกิจกรรมนักศึกษาควรม ี
      ความชัดเจนเชนระยะเวลา โปรแกรมการจัด 
      ลักษณะของกิจกรรม  เปนตน................... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
   
ดานการวัดและประเมินผล 
1.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
    ควรเปนไปตามเกณฑ  หรือแนวปฏบิัตขิอง 
    สถาบัน ไดแก การวัดความรูตามจุดประสงค 
    การเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ................ 

 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 

0.00 
2.  ควรมีการชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผล 
     การเรียนใหนักศึกษาไดรับทราบในการเรียน 
     การสอนของทุกรายวิชา............................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Mdn. I.R. 

3.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการวัด 
     และประเมินผลการเรียน............................. 

 
5.00 

 
0.50 

4.  ควรจัดใหมีหนวยงานในการทําการรวบรวม 
     ขอสอบของสถาบันไดแก  การจัดตั้งคลัง 
     ขอสอบ  เปนตน........................................ 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
5.  ผูรับผิดชอบแตละรายวชิาควรมีการวเิคราะห 
     ขอสอบหรือมีการคัดเลือกขอสอบที่ดีไวใช... 

 
5.00 

 
0.50 

6.  ควรมีการทบทวนและปรับปรุงขอสอบที่ใช 
สอบนักศึกษาใหมีคุณภาพดีขึ้น.................... 

 
5.00 

 
0.00 

7.  การวัดและประเมินผลของแตละวิชา  
     ควรมีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย 
    ของการเรียนการสอน................................... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
8. ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของ

แตละรายวิชาควรมีการแจงใหนักศึกษารับทราบ
จุดออนจุดแข็งของตนเอง  ............................... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
   
ดานปจจัยเกือ้หนุน 
1. ควรมีการจัดอาคารสถานที่สําหรับ 
   การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิที่เพียงพอ 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
2.  ควรมีการจัดบรรยากาศของหองเรียน 
     ใหผูเรียนสนใจอยากเรยีนรู เชน แสงสวาง      
     ที่เพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก   
     ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก  เปนตน...... 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 
3.  ควรมีการจัดบรรยากาศหองทํางานของ 
     อาจารยใหเปนสัดสวนและเอ้ือตอการคิด 
     สรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน........ 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
4.  อุปกรณโสตทศันูปกรณที่ใชในการจัด 
     การเรียนการสอนควรมีความทันสมัย.......... 

 
5.00 

 
0.00 
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รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Mdn. I.R. 

5. อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับฝกปฏิบัต ิ
   วิชาเฉพาะทางศิลปะควรมีเพียงพอกับจํานวน 
   นักศึกษาเชน วิทยุเทป เครื่องดนตรี  เปนตน. 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
6.  เครื่องมือการรักษาพยาบาลในหองพยาบาล 
     ควรมีจํานวนเพียงพอและทันสมัย  เชน   
     เครื่องมือวัดความดัน  เตียงนอน  เปนตน.... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
7.  สนามกีฬาที่ใชในการเรยีนการสอนควรม ี
   ขนาดที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอที่นัก 
   ศึกษาสามารถใชเลน/เรียนไดอยางตอเน่ือง 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
8.  ควรสงเสรมิใหนักศึกษาดูแลเอาใจใสดาน 
   สุขภาพตนเอง เชน สถานที่สําหรับน่ังพักผอน 
   การจัดสถานที่ออกกําลังกายฯลฯ.................. 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
9.  ควรจัดบรรยากาศของหองสมุดใหเอ้ือตอ 
    การศึกษาคนควาของนักศึกษา เชน  มุมอาน 
     หนังสือ หองคนควา  เปนตน.................... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
 
  จากตาราง   20   ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ที่มีตอรูปแบบ     
การจัดการเรียนการสอนทีมี่ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน         
อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  มีสาระจํานวนทั้งสิ้น 73 ขอ ทุกขอผูเชี่ยวชาญเหน็ดวยในการ     
นําไปกําหนดเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ( Mdn. ตั้งแต  3.50 ขึ้นไปและคา I.R. ตั้งแต 
1.99 ลงมา) โดยมีรายละเอยีดในแตละดานดังน้ี 
 ดานหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดบัมากที่สุดทุกขอ (Mdn. = 5  I.R. = 0 หรือ 1) 
 ดานอาจารย ผูเชี่ยวชาญเหน็ดวยในระดับมากที่สุดทุกขอ (Mdn. = 5  I.R. = 0 หรือ 1) 
 ดานกระบวนการเรียนการสอน ขอที่ผูเชีย่วชาญเห็นดวยในระดับมากที่สุด (Mdn. = 5  
I.R. = 0 หรือ1) มี 10 ขอ ไดแกขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 11 ขอ 12 
ขอที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับมาก (Mdn. = 4  I.R. = 0 หรือ1) มี 2 ขอ ไดแก  ขอ 9 ขอ 10 
 ดานนักศึกษา ขอที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับมากทีสุ่ด (Mdn. = 5  I.R. = 0 หรือ 1) 
มี 13 ขอ ไดแกขอ 1 ขอ2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9  ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13   
ขอ 14 ขอที่ผูเชี่ยวชาญเหน็ดวยในระดับมาก  (Mdn. = 4  I.R. = 0หรือ1)  มี 1 ขอ ไดแก ขอ 3 
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ดานการวัดและประเมินผล ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับมากที่สุดทกุขอ (Mdn. = 5  
I.R. = 0 หรือ 1) 
 ดานปจจัยเกื้อหนุน ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับมากที่สุดทุกขอ (Mdn. = 5  I.R. = 0 
หรือ 1) 
 

2.  การวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  
สังกัดกรมศิลปากร โดยใชเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 และรอบที่ 3 
  การวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 เปนการวเิคราะหความคิดเห็น 
ของผูเชี่ยวชาญ  ที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรเชนเดียวกับรอบที่ 1 แตใน
แบบสอบถามไดเพ่ิมเติมขอมูลที่เปนผลการตอบของกลุม  และของผูเชี่ยวชาญแตละคนในรอบ
ที่ 1  
ใหผูเชี่ยวชาญแตละคนไดรับทราบ กอนตัดสินใจยืนยนัหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบเดิมอีกครั้งหน่ึง
ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 โดยการหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(Interquatile range) ดังแสดงในตาราง 21 
 
ตาราง  21  คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบของผูเชี่ยวชาญทีมี่ตอรูปแบบ   

การจัดการเรียนการสอนทีมี่ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน             
อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  รอบที่ 2 และรอบที่ 3 

 
รอบที่ 2 รอบที่ 3 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

ดานหลักสูตร 
1.  หลักสตูรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
     ควรมีความสอดคลองกับความตองการของ 
     สังคมและตลาดแรงงาน............................. 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.50 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.50 
2.  ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในการใช 
     หลักสูตรในสาขาวชิาตางๆ  เปนระยะๆ 
     เชน  1  ปการศึกษาเปนตน...................... 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

3.  ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร 
     ใหแกอาจารยผูสอน.................................... 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 
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รอบที่ 2 รอบที่ 3 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 
4.  ควรมีการจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตร 
     ที่ใชใน การเรียนการสอนของสถาบนั......... 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

5.  ควรมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัเนื้อหา 
     วิชาในหลกัสูตร.......................................... 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

6.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ 
     การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
     และการบริหารหลักสูตร............................ 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
7.  ควรมีการเผยแพรหรือแจกเอกสารหลักสูตร 
     แกอาจารยทุกคน........................................ 

 
5.00 

 
0.50 

 
5.00 

 
0.50 

8.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรแตละหลักสตูร............................ 

 
5.00 

 
0.25 

 
5.00 

 
0.25 

9.  ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุง 
     และพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ................... 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

10. ควรมีการสํารวจความคดิเห็นของอาจารย 
      ผูสอนและผูเรียนเพ่ือนําผลมาปรับปรุง 
      และพัฒนาหลักสูตร.................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
11. ควรมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
      อยางตอเน่ือง............................................ 

 
5.00 

 
0.000 

 
5.00 

 
0.000 

12. ควรมีการประชาสัมพันธหลักสตูร 
     ใหแก ผูเกี่ยวของไดรับทราบเชน นักศึกษา 
     ผูปกครอง  เปนตน................................ 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

13.  ควรมีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร 
      ใหนักศึกษารับทราบ................................. 

 
5.00 

 
0.50 

 
5.00 

 
0.50 

14.  ควรมีการเผยแพรเอกสาร  แนวปฏบิัต ิ
      การใชหลักสูตรใหแกนักศึกษา................. 

 
5.00 

 
0.50 

 
5.00 

 
0.50 

15.  ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
      ระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
     ใหมีสัดสวนที่เหมาะสม............................ 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
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รอบที่ 2 รอบที่ 3 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 
16.  ความรูทีไ่ดรับจากการเรียนรูตามหลกัสูตร 
       วิชาชีพ  ควรเปนความรูที่สามารถนําไปใช 
       ในการประกอบอาชีพได............................ 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
     
ดานอาจารย 
1.  ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยดานความรู 
     และทักษะเกี่ยวกบัการเรียนการสอน........... 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
  2. การพัฒนาอาจารย ดานความรูและทักษะ 

เกี่ยวกบัการเรียนการสอนควรสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู........................ 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
3. ควรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย 
     เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ........................................... 

 
5.00 

 
0.25 

 
5.00 

 
0.25 

4. ควรจัดใหมีการพัฒนาอาจารยโดยวิธีการ       
จัดอบรม การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ ฯลฯ 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

5. จํานวนอาจารยผูสอนกับจํานวนนักศึกษาควร 
     มีความเหมาะสมตามเกณฑการประกนั 
     คุณภาพการศึกษา  เชน  1:20  เปนตน....... 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
6.  สัดสวนคณุวุฒิของอาจารย  (ปริญญาตรี:โท: 
     เอก)  ควรเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน 
     รายงานการประกันคุณภาพของสถาบัน 
     เชน  3:2:1  เปนตน.................................. 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.50 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.50 
7.  การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารย 
     กับภารกิจหลักของสถาบันควรมีความ 
     สอดคลองกัน........................................... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
8. ควรมีการกําหนดขอบเขตภาระงานของ 
    อาจารย(Job Description)เปนลายลกัษณ 
    อักษร...................................................... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
9.  ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  และ 
     สรางผลงานทางวิชาการเชน  การแตงตํารา 
     การเขียนผลงานทางวชิาการ  เปนตน....... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
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รอบที่ 2 รอบที่ 3 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 
10.กระบวนการและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขา 
     เปนอาจารยควรมีการสอบขอเขียนและ 
     การสอบสัมภาษณ.................................... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
11.นักศึกษาควรมีสวนรวมในการประเมิน 
    คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

 
5.00 

 
0.50 

 
5.00 

 
0.50 

12.อาจารยและนักศึกษาควรมีโอกาสรวมกัน 
     ทํางานเพื่อประโยชนของสถาบัน เชนการจัด  
     ทําโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันดานตางๆ  
     เปนตน................................................... 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.25 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.25 
13.อาจารยควรจัดเวลาการใหคําปรึกษาแก 
     นักศึกษาและแจงใหนักศึกษาทราบ.......... 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

14.การจัดอาจารยผูสอนควรพิจารณาดาน 
    ความรูความสามารถทางวิชาการและความ 
     สามารถทางการสอน.................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
     
ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1.  ในแตละสาขาวิชาควรมคีณะกรรมการ 
     วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ..... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
2.  ควรมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน 
     แตละรายวิชา.............................................. 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

3.  ควรมีการจัดทําประมวลการสอน 
     (Course Syllabus)  ในแตละรายวชิา.......... 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

4. ควรมีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมเชน  
    ความยาก-งาย ความสอดคลองและเกีย่วของ 
    ตอเน่ืองกัน  เปนตน................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
5.  การจัดตารางสอนของฝายวิชาการควรคํานึง 
     ถึงความเหมาะสมของลักษณะรายวชิาที่เปน  
     วิชาภาคทฤษฎีและวิชาภาคปฏิบตัิ .......... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
6.  ควรมีการใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่ 
     เหมาะสมและสัมพันธกบัเนื้อหาวิชา.......... 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 
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รอบที่ 2 รอบที่ 3 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 
7. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
   การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ 
   แสดงความคิดเห็น เชน การอภิปราย  เปนตน 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
8.  ควรมีการนําเทคโนโลยทีางการเรียน 
     การสอนที่ทันสมัยมาใช............................... 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

9.  ควรมีการปรับพ้ืนฐานความรูของผูเรยีนกอน 
    การจัดการเรียนการสอน เชน  การสอนเสริม 

 
4.00 

 
0.50 

 
4.00 

 
0.50 

10.  ควรมีการจัดทําแผนการสอนซอมเสริม 
      ใหแกผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน.......... 

 
4.00 

 
0.50 

 
4.00 

 
0.50 

11.  สื่อการสอนที่นํามาใชในการจัด 
      การเรียนการสอน  ควรเหมาะสมกับเนื้อหา 
       วิชานั้นๆ............................................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
12.  นักศึกษาควรมีสวนรวมในการสรุปแนวคิด 
       สําคัญของแตละวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
       การสอน................................................ 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
     
ดานนักศึกษา 
1.  ระบบการคัดเลือกนักศกึษาควรเปนไปตาม 
     เกณฑพ้ืนฐานที่สถาบันกําหนดไว  คือ 
     ภาคทฤษฎี  40 / ภาคปฏิบตัิ  60…........... 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.50 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.50 
2.  การรับนักศึกษาควรเปดกวางและใหโอกาส 
     สําหรับบุคคลทีไ่มไดจบการศึกษาจาก    
     วิทยาลัยนาฏศิลปโดยตรง........................... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
3.  นโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดาน 
     การใชสื่อและเทคโนโลยีใหมทางการเรียน 
     การสอนของสถาบันควรมีความชัดเจน เชน  
     จัดโปรแกรมการเรียนการสอนสําเร็จรูปฯลฯ 

 
 
 

4.00 

 
 
 

0.25 

 
 
 

4.00 

 
 
 

0.25 
4.  ควรมีการประชาสัมพันธการเปดรับนักศึกษา 
     เขามาศึกษาตอในสถาบันในหลายๆดานเชน 
     อินเตอรเน็ต โทรทศัน วิทยุ หนังสือพิมพ  

 
 

5.00 

 
 

0.50 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
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รอบที่ 2 รอบที่ 3 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 
5. กระบวนการพัฒนานักศึกษาดานกิจกรรมควร 
     เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเกดิพฤต ิ
     กรรมประชาธิปไตยไดแก  ความมีวินัย  
    ความมีเหตุผลในการคดิ  ตัดสินใจ  เปนตน... 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.25 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.25 
6.  ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมการศึกษาคนควา 
    ดวยตนเองของนักศึกษาเชน การศึกษาดูงาน 
     การเขียนรายงาน  เปนตน……….............. 

 
 

5.00 

 
 

0.250 

 
 

5.00 

 
 

0.250 
7.  การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตควรมคีวาม 
     สอดคลองกับปรัชญาและเปาหมายหลักของ 
     สถาบัน………………………….................. 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
8.  ควรมีการติดตามผลจํานวนนักศึกษาที่ศึกษา 
     ตอในระดับที่สูงขึ้นเชน  ระดับปริญญาตรี   
     ปริญญาโทฯลฯ…………………………… 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
9.  ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญให 
     เปนที่สนใจของนักศึกษาโดยการใช 
     เทคโนโลยีการศึกษามาชวยรวมทั้งการใชสื่อ 
     การสอนประเภทตางๆ………………......... 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 
10.  ควรมีการวางแผนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม 
       เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมที่ชัดเจน  เชน   
       สงเสริมความรูในสาขาวิชาชีพตนเอง  หรือ  
       มีประโยชนตอสังคม  เปนตน…….......... 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 
11.  ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน 
       งานดานกิจกรรมในรูปของคณะกรรมการ 
       เชน ชมรมตางๆ  กิจกรรมกีฬา  เปนตน.... 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
12.  ควรมีการชี้แจงหรือประชาสัมพันธแผนงาน 
     ดานกิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษาไดรับ 
       ทราบเปนระยะๆ…………………............. 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
13.  ในกิจกรรมการเรียนการสอนควรให

นักศึกษาไดมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง
และแลกเปลีย่นความคิดเห็นฯลฯ………...... 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
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รอบที่ 2 รอบที่ 3 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 
14.  การวางแผนดานกิจกรรมนักศึกษาควรม ี
     ความชัดเจนเชน ระยะเวลา โปรแกรม 
     การจัดลักษณะของกิจกรรม  เปนตน…… 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
     
ดานการวัดและประเมินผล 
1.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
    ควรเปนไปตามเกณฑ  หรือแนวปฏบิัตขิอง 
     สถาบัน ไดแก การวัดความรูตามจุดประสงค 
     การเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ…........... 

 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 

0.00 
2.  ควรมีการชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผล 
     การเรียนใหนักศึกษาไดรับทราบในการเรียน 
     การสอนของทุกรายวิชา………………… 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
3.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการวัด 
     และประเมินผลการเรียน……………….... 

 
5.00 

 
0.50 

 
5.00 

 
0.50 

4.  ควรจัดใหมีหนวยงานในการทําการรวบรวม 
     ขอสอบของสถาบันไดแก  การจัดตั้งคลัง 
     ขอสอบ  เปนตน…………………………… 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
5.  ผูรับผิดชอบแตละรายวชิาควรมีการวเิคราะห 
     ขอสอบหรือมีการคัดเลือกขอสอบที่ดีไวใช… 

 
5.00 

 
0.50 

 
5.00 

 
0.50 

6.  ควรมีการทบทวนและปรับปรุงขอสอบที่ใช 
สอบนักศึกษาใหมีคุณภาพดีขึ้น………… 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

7.  การวัดและประเมินผลของแตละวิชา  
     ควรมีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย 
    ของการเรียนการสอน……………………… 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
8. ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ของแตละรายวิชาควรมีการแจงใหนักศึกษา
รับทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง  ………… 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
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รอบที่ 2 รอบที่ 3 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

Mdn. I.R. Mdn. I.R. 
 
ดานปจจัยเกือ้หนุน 
1.  ควรมีการจัดอาคารสถานที่สําหรับ 
    การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
    ที่เพียงพอ……………………………………. 

 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 

0.00 

 
 
 
 

5.00 

 
 
 
 

0.00 
2.  ควรมีการจัดบรรยากาศของหองเรียน 
     ใหผูเรียนสนใจอยากเรยีนรู เชน แสงสวาง     
     ที่เพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก   
     ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก  เปนตน…… 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 

 
 
 

5.00 

 
 
 

0.00 
3.  ควรมีการจัดบรรยากาศหองทํางานของ 
     อาจารยใหเปนสัดสวนและเอ้ือตอการคิด 
     สรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน…… 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
4.  อุปกรณโสตทศันูปกรณที่ใชในการจัดการ 
     การเรียนการสอนควรมีความทันสมัย……... 

 
5.00 

 
0.00 

 
5.00 

 
0.00 

5.  อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับฝกปฏิบตั ิ
   วิชาเฉพาะทางศิลปะควรมีเพียงพอกับจํานวน 
   นักศึกษาเชน วิทยุเทป เครื่องดนตรี  เปนตน. 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
6.  เครื่องมือการรักษาพยาบาลในหองพยาบาล 
    ควรมีจํานวนเพียงพอและทันสมัย  เชน   
    เครื่องมือวัดความดัน เตยีงนอน เปนตน…... 

 
 

5.00 

 
 

0.50 

 
 

5.00 

 
 

0.50 
7.  สนามกีฬาที่ใชในการเรยีนการสอนควรม ี
   ขนาดที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอที่นัก 
   ศึกษาสามารถใชเลน/เรียนไดอยางตอเน่ือง 

 
 

5.00 

 
 

0.25 

 
 

5.00 

 
 

0.25 
8.  ควรสงเสรมิใหนักศึกษาดูแลเอาใจใสดาน 
   สุขภาพตนเอง เชน สถานที่สําหรับน่ังพักผอน 
     การจัดสถานที่ออกกําลังกายฯลฯ……........ 

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

5.00 

 
 

0.00 
9.  ควรจัดบรรยากาศของหองสมุดใหเอ้ือตอ 
    การศึกษาคนควาของนักศึกษา เชน  มุมอาน 
     หนังสือ  หองคนควา  เปนตน……............. 

 
 

5.00 

 
 
0.00 

 
 

5.00 

 
 
0.00 
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  จากตาราง  21  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ที่มีตอ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร  มีสาระจํานวนทั้งสิ้น 73 ขอ ทุกขอผูเชี่ยวชาญ 
เห็นดวยในการนําไปกําหนดเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ( Mdn. ตั้งแต 3.50 ขึ้นไป 
และคา I.R. ตัง้แต 1.99 ลงมา) โดยมีรายละเอียดในแตละดานดังน้ี 
 ดานหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญเหน็ดวยในระดับมากที่สุดทุกขอ (Mdn. = 5  I.R. = 0 หรือ 1) 
 ดานอาจารย ผูเชี่ยวชาญเหน็ดวยในระดับมากที่สุดทุกขอ  (Mdn. = 5  I.R. = 0 หรือ 1) 
 ดานกระบวนการเรียนการสอน ขอที่ผูเชีย่วชาญเห็นดวยในระดับมากที่สุด (Mdn. = 5  
I.R. = 0หรือ1) มี 10 ขอ ไดแกขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 11 ขอ 12 
ขอที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับมาก  (Mdn. = 4  I.R. = 0 หรือ 1)  มี 2 ขอ ไดแก ขอ 9      
ขอ 10 
 ดานนักศึกษา ขอที่ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับมากทีสุ่ด (Mdn. = 5  I.R. = 0 หรือ1) 
มี 13 ขอ ไดแกขอ 1 ขอ2 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9  ขอ 10 ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13   
ขอ 14 ขอที่ผูเชี่ยวชาญเหน็ดวยในระดับมาก (Mdn. = 4  I.R. = 0หรือ1) มี1 ขอ ไดแก ขอ 3 
 ดานการวัดและประเมินผล ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับมากที่สุดทกุขอ  (Mdn. = 5  
I.R. = 0 หรือ 1) 
 ดานปจจัยเกื้อหนุน ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยในระดับมากที่สุดทุกขอ  (Mdn. = 5  I.R. = 0 
หรือ 1) 
  3.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญ 
  ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติมดังน้ี 
  ดานหลักสูตร 
   1.  หลักสตูรเปนหัวใจของการศึกษา  นอกจากคํานึงถึงปรัชญาวัตถุประสงค
ของหลักสูตรแลวยังตองสนองความตองการของสังคมและตลาดอาชพีจึงตองมีการพัฒนา 
อยูเสมอ การวิจัยหลักสตูรเพื่อพัฒนาและกระบวนการใชหลักสตูรจึงตองมีเพ่ือใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ที่พึงประสงค ประเด็นทั้ง 16 ขอนาจะเปนกระบวนการที่สมบรูณได 
  2.   การจัดหลักสูตรการเรยีนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิขึน้อยูกับ   
หลักสูตรของสาขาวิชาใดมีจุดเนน เปาหมาย และผลลพัธใหเกิดกับผูเรียนอยางไร            
  3.  ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับพระราชบัญญัต ิ      
การปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะนําไปสูการใชจริงกับชีวติของผูเรียนและความตองการ        
ของสังคม 
  4.  หลักสตูรของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงควรจะมีบางสวนที่คลายคลึงกัน            
เพ่ือประโยชนในการเทียบโอน 
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ดานอาจารย 
1.  อาจารยควรสอนใหตรงตามวิชาเอกทีจ่บการศึกษาเพื่อความเชื่อม่ัน        

ในคุณภาพ  ความรอบรูและประโยชนในการทําผลงานทางวิชาการของอาจารย 
  2.  จํานวนอาจารยผูสอนกับจํานวนนักศกึษาควรมีความเหมาะสมตามเกณฑ            
การประกันคณุภาพทางการศึกษา  และขึ้นอยูกับวิชาทฤษฎีหรือปฏิบัติและธรรมชาต ิ
ของแตละวชิาดวย  การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยกับภารกิจหลักของสถาบัน                   
ควรมีความสอดคลองกัน  และควรดูจากความขยัน  ความตั้งใจ  และผลการเรยีนการสอน                     
ของอาจารยซ่ึงควรอยูในขอบเขตและวธิีการที่มีประสิทธภิาพ  เชื่อถอืได การจัดอาจารยผูสอน     
ควรพิจารณาดานความรู  ความสามารถทางวิชาการ  และความสามารถทางการสอน  ตลอดจน
บุคลิกภาพ  คุณธรรม  ทักษะการปฏบิตัแิละประสบการณ 
  3.  การจัดการศึกษาจะบรรลุเปาหมายหรอืไมอยูที่ผูสอนมีความรูความสามารถ
ตามภารกิจทีไ่ดรับมอบหมายหรือไม  ดังน้ันสถานศึกษาจึงตองวางแผนการพัฒนาอาจารย           
ในดานตางๆ  อยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจในหลักสูตรและกระบวนการเรียน    
การสอน  ประการสําคัญควรมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานอยางใกลชิด 
  4.  การสรรหาและการพัฒนาอาจารย  ควรดูดานจริยธรรม  และคุณธรรมของ          
ตัวอาจารย  ควรจัดหาอาจารยผูสอนใหเหมาะกับความรูความสามารถและลักษณะของอาจารย 
  ดานกระบวนการเรียนการสอน   
   1.  ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เปนการเรียนการสอนแบบใหมๆ   เชน 
การใหผูเรียนเปนศูนยกลาง  การนําผลการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน  มีการใชวธิีการสอน    
แบบตางๆ ใหมาก 
  2.  กระบวนการเรียนการสอนพึงยึดผูเรียนเปนสําคัญเปดโอกาสใหผูเรียน
กําหนดกระบวนการเรียนการสอนรวมดวย  ใชวธิีเรียนและคนควาหลากหลายวิธี  มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนตลอดเวลา  และใชวธิีการประเมินผลหลายรูปแบบใชผล          
การประเมินน้ีใหเปนเปนประโยชนตอไป 
  3.  การปรับพ้ืนฐานความรูของผูเรียนกอนการจัดการเรียนการสอนสําหรับ   
วิชาดนตรี – นาฎศิลปของสถาบันอาจไมจําเปนมากเพราะรับเฉพาะ(ตอเน่ือง) แตจําเปนสําหรบั
การรับบุคคลภายนอกและอาจารยควรไดรับการพัฒนาวิธีการสอนรปูแบบใหมๆ  ใหมีความ      
หลากหลายเหมาะสมในระดับอุดมศึกษา  
  ดานนักศึกษา   
   1.  นักศึกษาควรตองไดรับการฝกฝนใหคิด  วางแผน  ทํางานเปนคณะ          
และติดตามผลงานใหครบวงจรเพื่อจะไดทํางานอยางมีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลาและ 
มีความสามัคคี 
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  2.  การรับนักศึกษาทีใ่หโอกาสสําหรับบคุคลทีไ่มไดจบการศึกษาจากวิทยาลัย        
นาฎศิลปโดยตรงควรเปนบางสาขาวิชาและตองมีการจัดทําเกณฑมาตรฐานและวิธกีารวัด               
ที่เหมาะสม 
  3.  การจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อการพัฒนาตามหลักการ/ทฤษฎี  พัฒนา         
นักศึกษาตองมีการศึกษารปูแบบการรวมกลุมของผูเรยีน  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทางดาน     
รางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา  ทีส่ําคัญควรมีความรวมมือระหวางฝายวิชาการ 
  4.  คุณลักษณะของนกัศึกษาจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับการปลุกปนหลอหลอม              
ดังกลาวมา  ถาทําไดสมบรูณครบถวนทกุประเด็นก็จะไดทรัพยากรบุคคลตามทีต่องการ 
  5.  ควรเนนทางดานการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาเขาไป               
ในการเรียนการสอนและในกิจกรรมของนักศึกษาดวย 
  ดานการวัดและประเมินผล   
   1.  กระบวนการวัดและประเมินผลเปนไปตามหลักการและระบบแบบแผนไว 
ดีแลวยอมใชไดผลดี  จะใหดียิ่งขึ้นก็ควรมีการวิเคราะหสังเคราะหเครื่องมือและวธิีการอยูเสมอ
เพ่ือผลเชิงพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 
  2.  การประเมนิผลตองมีการ Feedback ทุกรายวชิาทัง้โดยตัวผูเรียน          
กลุมเพ่ือนและผูสอน 
  3.  ควรมีกฎระเบียบเพ่ือถือปฏิบตัิ  ขณะเดียวกันควรใหผูสอนมีอิสระในการ
กําหนดรูปแบบวธิีการวัดผลใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาแตตองไมฝนกฎระเบียบที่มีดวย 
  ดานปจจัยเกื้อหนุน   
   1.  ปจจัยเกื้อหนุนเปนเรื่องที่จะชวยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีขวัญกําลังใจ  
และวิถีทางทีจ่ะทําใหเปนผูที่มีความรอบรูถาทําไดตองมีงบประมาณเพียงพอ 
  2.  ควรมีแหลงคนควาทีท่ันสมัยใหนักศึกษาเชน  หองสมุดเสมือน  ใชเครือขาย      
อินเทอรเน็ต ( Internet ) เชือ่มโยงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 
  3.  หองสมุดเปนหัวใจของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง    
ในยุคปฏิรูปการศึกษา นอกจากสื่อสิ่งพิมพอยางทันสมัยเพียงพอแลว  ยังตองคํานึงถึงสื่อ          
อิเลคทรอนิคสทั่วไปและในระบบออนไลนดวย ไมเชนน้ันแลวจะทําใหพัฒนาไมทันกาลเวลา    
และควรสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการเรยีนรูใหมาก 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะหความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากร        

ผลการวเิคราะหความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการนําไปปฏิบตัิ
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย โดยการหาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคา 
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังแสดงในตาราง 22 - 23 
 
ตาราง   22  คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบริหาร     

และอาจารยสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน         
ที่มีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา                     
สังกัดกรมศิลปากร โดยรวมและในแตละดาน 

 
ผูบริหารและ
อาจารย 

(n = 231) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

การแปลความหมาย 

ดานหลักสูตร 4.84 0.26 เหมาะสมมากที่สุด 
ดานอาจารย 4.84 0.28 เหมาะสมมากที่สุด 
ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.83 0.30 เหมาะสมมากที่สุด 
ดานนักศึกษา 4.80 0.33 เหมาะสมมากที่สุด 
ดานการวัดและประเมินผล 4.85 0.29 เหมาะสมมากที่สุด 
ดานปจจัยเกื้อหนุน 4.90 0.24 เหมาะสมมากที่สุด 

รวม 4.84 0.26 เหมาะสมมากที่สุด 

 
 จากตาราง   22   แสดงวาผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นตอรูปแบบการจัด       
การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา 
สังกัดกรมศิลปากรโดยรวมวามีความเหมาะสมในการนาํไปปฏิบตัิไดในระดับมากที่สุด และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานมีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติไดในระดบัมากที่สุด  
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ตาราง   23   คาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบริหารและ
อาจารยสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี              
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศกึษา สังกัด             
กรมศิลปากร  ดานหลักสูตร  ดานอาจารย  ดานกระบวนการเรียนการสอน  ดานนักศึกษา   

     ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยเกื้อหนุน เปนรายขอ 
 

ผูบริหารและ
อาจารย 

(n = 231) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

 
การแปล

ความหมาย 

ดานหลักสูตร 
1.  หลักสตูรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
     ควรมีความสอดคลองกับความตองการของ 
     สังคมและตลาดแรงงาน……………………… 

 
 
 

4.78 

 
 
 

0.51 

 
 

เหมาะสม     
มากที่สุด 

2.  ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในการใช 
     หลักสูตรในสาขาวชิาตางๆ  เปนระยะๆ 
     เชน  1  ปการศึกษาเปนตน………………… 

 
 

4.77 

 
 

0.45 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

3.  ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร 
     ใหแกอาจารยผูสอน…………………………… 

 
4.85 

 
0.37 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

4.  ควรมีการจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตร 
     ที่ใชใน การเรียนการสอนของสถาบนั………… 

 
4.84 

 
0.42 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

5.  ควรมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัเนื้อหา 
     วิชาในหลกัสูตร……………………………… 

 
4.83 

 
0.38 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

6. ควรมีการจดัสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรและการบรหิารหลักสูตร…… 

 
4.81 

 
0.39 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

7.  ควรมีการเผยแพรหรือแจกเอกสารหลักสูตร 
     แกอาจารยทุกคน……………………………… 

 
4.86 

 
0.36 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

8.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรแตละหลักสตูร……………………… 

 
4.86 

 
0.35 

เหมาะสม 
มากที่สุด 
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ผูบริหารและ
อาจารย 

(n = 231) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

 
การแปล

ความหมาย 

9.  ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุง 
     และพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ………………… 

 
4.86 

 
0.35 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

10. ควรมีการสํารวจความคดิเห็นของอาจารย 
      ผูสอนและผูเรียนเพ่ือนําผลมาปรับปรุง 
      และพัฒนาหลักสูตร………………………… 

 
 

4.87 

 
 

0.36 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

11.  ควรมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
       อยางตอเน่ือง………………………………… 

 
4.87 

 
0.37 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

12.  ควรมีการประชาสัมพันธหลักสตูร 
       ใหแก  ผูเกี่ยวของไดรับทราบเชน  นักศึกษา 
       ผูปกครอง  เปนตน…………………………… 

 
 

4.84 

 
 

0.40 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

13.  ควรมีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร 
       ใหนักศึกษารับทราบ…………………………… 

 
4.83 

 
0.41 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

14.  ควรมีการเผยแพรเอกสาร  แนวปฏบิัต ิ
       การใชหลักสูตรใหแกนักศึกษา……………… 

 
4.81 

 
0.43 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

15.  ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
       ระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
        ใหมีสัดสวนที่เหมาะสม…………………… 

 
 

4.87 

 
 

0.33 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

16.  ความรูทีไ่ดรับจากการเรียนรูตามหลกัสูตร 
       วิชาชีพ  ควรเปนความรูที่สามารถนําไปใช 
       ในการประกอบอาชีพได…………………… 

 
 

4.93 

 
 

0.25 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

    
ดานอาจารย 
1.  ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยดานความรู 
     และทักษะเกี่ยวกบัการเรียนการสอน…………… 

 
 

4.88 

 
 

0.33 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

  2. การพัฒนาอาจารย ดานความรูและทักษะ 
เกี่ยวกบัการเรียนการสอนควรสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู…………………… 

 
 

4.84 

 
 

0.39 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 
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ผูบริหารและ
อาจารย 

(n = 231) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

 
การแปล

ความหมาย 

3. ควรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย 
     เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ………………………………… 

 
4.90 

 
0.33 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

4. ควรจัดใหมีการพัฒนาอาจารยโดยวิธีการ       
จัดอบรม  การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ ฯลฯ 

 
4.90 

 
0.30 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

5.  จํานวนอาจารยผูสอนกับจํานวนนักศกึษาควรมี 
     ความเหมาะสมตามเกณฑการประกนัคุณภาพ 
     การศึกษา  เชน  1:20  เปนตน……………… 

 
 

4.81 

 
 

0.46 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

6.  สัดสวนคณุวุฒิของอาจารย  (ปริญญาตรี:โท: 
     เอก)  ควรเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน 
     รายงานการประกันคุณภาพของสถาบัน 
     เชน  3:2:1  เปนตน…………………………… 

 
 
 

4.75 

 
 
 

0.50 

 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

7.  การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารย 
     กับภารกิจหลักของสถาบันควรมีความ 
     สอดคลองกัน………………………………… 

 
 

4.78 

 
 

0.44 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

8.  ควรมีการกําหนดขอบเขตภาระงานของอาจารย 
     (Job Description)  เปนลายลักษณอักษร…… 

 
4.81 

 
0.43 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

9.  ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  และ 
     สรางผลงานทางวิชาการเชน  การแตงตํารา 
     การเขียนผลงานทางวชิาการ  เปนตน………… 

 
 

4.84 

 
 

0.41 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

10.  กระบวนการและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาเปน 
       อาจารยควรมีการสอบขอเขยีนและการสอบ 
       สัมภาษณ……………………………………… 

 
 

4.84 

 
 

0.41 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

11.  นักศึกษาควรมีสวนรวมในการประเมิน 
       คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย… 

 
4.81 

 
0.47 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

12.  อาจารยและนักศกึษาควรมีโอกาสรวมกันทํา 
       งานเพื่อประโยชนของสถาบัน  เชน  การจัด  
       ทําโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันดานตางๆ  
       เปนตน……………………………………… 

 
 
 

4.84 

 
 
 

0.36 

 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 
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ผูบริหารและ
อาจารย 

(n = 231) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

 
การแปล

ความหมาย 

13.  อาจารยควรจัดเวลาการใหคําปรึกษาแก 
       นักศึกษาและแจงใหนักศึกษาทราบ…………… 

 
4.85 

 
0.38 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

14.  การจัดอาจารยผูสอนควรพิจารณาดานความรู 
       ความสามารถทางวิชาการและความสามารถ 
       ทางการสอน……………………………………… 

 
 

4.89 

 
 

0.31 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

    
ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1. ในแตละสาขาวิชาควรมีคณะกรรมการวางแผน 
     การจัดการเรียนการสอนรวมกัน ……………… 

 
 

4.81 

 
 

0.42 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

2.  ควรมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน          
แตละรายวชิา…………………………………… 

 
4.86 

 
0.35 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

3.  ควรมีการจัดทําประมวลการสอน 
     (Course Syllabus)  ในแตละรายวชิา…………… 

 
4.79 

 
0.41 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

4.  ควรมีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม  เชน   
     ความยาก-งาย  ความสอดคลองและเกี่ยวของ 
     ตอเน่ืองกัน  เปนตน……………………………… 

 
 

4.81 

 
 

0.40 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

5.  การจัดตารางสอนของฝายวิชาการควรคํานึงถึง 
     ความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาที่เปน  
     วิชาภาคทฤษฎีและวิชาภาคปฏิบตัิ …………… 

 
 

4.85 

 
 

0.37 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

6.  ควรมีการใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่ 
     เหมาะสมและสัมพันธกบัเนื้อหาวิชา…………… 

 
4.83 

 
0.40 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

7.  ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
     การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ 
     แสดงความคิดเห็น  เชน  การอภิปราย  เปนตน 

 
 

4.85 

 
 

0.39 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

8.  ควรมีการนําเทคโนโลยทีางการเรียนการสอน 
     ที่ทันสมัยมาใช…………………………………… 

 
4.86 

 
0.36 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

9.  ควรมีการปรับพ้ืนฐานความรูของผูเรยีนกอน 
     การจัดการเรียนการสอน  เชน   การสอนเสริม… 

 
4.83 

 
0.43 

เหมาะสม 
มากที่สุด 
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ผูบริหารและ
อาจารย 

(n = 231) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

 
การแปล

ความหมาย 

10.  ควรมีการจัดทําแผนการสอนซอมเสริม 
       ใหแกผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน……… 

 
4.85 

 
0.38 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

11.  สื่อการสอนที่นํามาใชในการจัด 
       การเรียนการสอน  ควรเหมาะสมกบัเนื้อหา 
       วิชานั้นๆ…………………………………… 

 
 

4.84 

 
 

0.36 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

12.  นักศึกษาควรมีสวนรวมในการสรุปแนวคิด 
       สําคัญของแตละวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
       การสอน……………………………………… 

 
 

4.84 

 
 

0.37 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

    
ดานนักศึกษา 
1.  ระบบการคัดเลือกนักศกึษาควรเปนไปตาม 
     เกณฑพ้ืนฐานที่สถาบันกําหนดไว  คือ 
     ภาคทฤษฎี  40 / ภาคปฏิบตัิ  60……………… 

 
 
 

4.78 

 
 
 

0.48 

 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

2.  การรับนักศึกษาควรเปดกวางและใหโอกาส 
     สําหรับบุคคลทีไ่มไดจบการศึกษาจากวิทยาลัย    

นาฏศิลปโดยตรง…………………………………. 

 
 

4.70 

 
 

0.59 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

3.  นโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดานการใช 
     สื่อและเทคโนโลยีใหมทางการเรียนการสอน 
     ของสถาบันควรมีความชัดเจน เชน  
     จัดโปรแกรมการเรียนการสอนสําเร็จรูปฯลฯ…… 

 
 
 

4.78 

 
 
 

0.49 

 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

4.  ควรมีการประชาสัมพันธการเปดรับนักศึกษา 
     เขามาศึกษาตอในสถาบันในหลายๆ ดาน เชน 
     อินเตอรเน็ต โทรทศัน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน… 

 
 

4.81 

 
 

0.48 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

5.  กระบวนการพัฒนานักศึกษาดานกิจกรรมควร 
     เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเกดิพฤต ิ
     กรรมประชาธิปไตยไดแก  ความมีวินัย   
     ความมีเหตุผลในการคดิ  ตัดสินใจ  เปนตน…… 

 
 
 

4.85 

 
 
 

0.35 

 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 
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ผูบริหารและ
อาจารย 

(n = 231) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

 
การแปล

ความหมาย 

6.  ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมการศึกษาคนควา 
     ดวยตนเองของนักศึกษา  เชน  การศึกษาดูงาน 
     การเขียนรายงาน  เปนตน…………………… 

 
 

4.83 

 
 

0.38 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

7.  การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตควรมคีวาม 
     สอดคลองกับปรัชญาและเปาหมายหลักของ 
     สถาบัน………………………………………… 

 
 

4.80 

 
 

0.41 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

8.  ควรมีการติดตามผลจํานวนนักศึกษาที่ศึกษาตอ 
     ในระดับที่สูงขึ้นเชน  ระดับปริญญาตรี   
     ปริญญาโทฯลฯ………………………………… 

 
 

4.80 

 
 

0.42 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

9.  ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญให 
     เปนที่สนใจของนักศึกษาโดยการใชเทคโนโลย ี
     การศึกษามาชวยรวมทั้งการใชสื่อการสอน 
     ประเภทตางๆ…………………………………… 

 
 
 

4.82 

 
 
 

0.39 

 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

10.  ควรมีการวางแผนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือ 
       พัฒนาตนเองและสังคมที่ชัดเจน  เชน   
       สงเสริมความรูในสาขาวิชาชีพตนเอง  หรือ   
       มีประโยชนตอสังคม  เปนตน………………… 

 
 
 

4.84 

 
 
 

0.39 

 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

11.  ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนงาน 
       ดานกิจกรรมในรูปของคณะกรรมการ  เชน 
       ชมรมตางๆ  กิจกรรมกีฬา  เปนตน………….. 

 
 

4.82 

 
 

0.41 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

12.  ควรมีการชี้แจงหรือประชาสัมพันธแผนงาน 
       ดานกิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษาไดรับทราบ 
       เปนระยะๆ…………………………………… 

 
 

4.81 

 
 

0.44 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

13.  ในกิจกรรมการเรียนการสอนควรใหนักศึกษาได
มีการศึกษาคนควาดวยตนเองและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นฯลฯ...........................................      

 
 

4.84 

 
 

0.39 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 
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ผูบริหารและ
อาจารย 

(n = 231) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

 
การแปล

ความหมาย 

ดานการวัดและประเมินผล 
1.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
     ควรเปนไปตามเกณฑ  หรือแนวปฏบิัตขิอง 
     สถาบัน  ไดแก  การวัดความรูตามจุดประสงค 
     การเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ…………… 

 
 
 
 
4.86 

 
 
 
 

0.37 

 
 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

2.  ควรมีการชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผล 
     การเรียนใหนักศึกษาไดรับทราบในการเรียน 
     การสอนของทุกรายวิชา……………………… 

 
 

4.86 

 
 

0.36 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

3.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการวัดและ    
ประเมินผลการ
เรียน.................................... 

4.  ควรจัดใหมีหนวยงานในการทํารวบรวมขอสอบ
ของสถาบันไดแก การจัดตั้งคลังขอสอบ........ 

5.  ผูรับผิดชอบแตละรายวชิาควรมีการวเิคราะห
ขอสอบหรือมีการคัดเลือกขอสอบที่ดีไว
ใช.......... 

6.  ควรมีการทบทวนและปรับปรุงขอสอบที่ใชสอบ
นักศึกษาใหมีคุณภาพดี
ขึ้น............................ 

7.  การวัดและประเมินผลของแตละวชิาควรมีความ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน 

8.  ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของ
แตละรายวชิาควรมีการแจงใหนักศึกษารบัทราบ
จุดออนจุดแข็งของ
ตนเอง................................. 

 
ดานปจจัยเกือ้หนุน 
1.  ควรมีการจัดอาคารสถานที่สําหรับ 
     การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิทีเ่พียงพอ…

 
4.84 

 
4.81 

 
4.86 

 
4.87 

 
4.87 

 
 

4.84 
 
 

4.91 

 
0.40 

 
0.43 

 
0.34 

 
0.33 

 
0.34 

 
 

0.38 
 
 

0.30 

เหมาะสม 
มากที่สุด 
เหมาะสม 
มากที่สุด 
เหมาะสม 
มากที่สุด 
เหมาะสม 
มากที่สุด 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 
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2.  ควรมีการจัดบรรยากาศของหองเรียน 
     ใหผูเรียนสนใจอยากเรยีนรู เชน แสงสวาง      
     ที่เพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก   
     ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก  เปนตน………… 

 
 
 

4.91 

 
 
 

0.30 

 
 

เหมาะสม 
มากที่สุด 

ผูบริหารและ
อาจารย 

(n = 231) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

X S.D. 

 
การแปล

ความหมาย 

3.  ควรมีการจัดบรรยากาศหองทํางานของอาจารย 
     ใหเปนสัดสวนและเอ้ือตอการคิดสรางสรรค 
     เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน…………………… 
4.  อุปกรณโสตทศันูปกรณที่ใชในการจัดการเรียน 
     การสอนควรมีความทนัสมัย…………………… 
5.  อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับฝกปฏิบตัิวชิา 
     เฉพาะทางศิลปะควรมีเพียงพอกับจํานวน 
     นักศึกษา  เชน  วิทยุเทป  เครื่องดนตรี  เปนตน 
6.  เครื่องมือการรักษาพยาบาลในหองพยาบาล 
     ควรมีจํานวนเพยีงพอและทันสมัย  เชน   
     เครื่องมือวัดความดัน  เตียงนอน  เปนตน……… 
7.  สนามกีฬาที่ใชในการเรยีนการสอนควรม ี
     ขนาดที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอที่นัก 
     ศึกษาสามารถใชเลนและเรียนไดอยางตอเน่ือง… 

 
 

4.90 
 

4.91 
 
 

4.94 
 
 

4.88 
 
 

4.86 

 
 

0.30 
 

0.29 
 
 

0.26 
 
 

0.34 
 
 

0.37 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

8.  ควรสงเสรมิใหนักศึกษาดูแลเอาใจใสดาน 
     สุขภาพตนเอง  เชน  สถานที่สําหรับน่ังพักผอน 
     การจัดสถานที่ออกกําลังกายฯลฯ……………… 

 
 

4.89 

 
 

0.33 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

9.  ควรจัดบรรยากาศของหองสมุดใหเอ้ือตอ 
     การศึกษาคนควาของนักศึกษา  เชน  มุมอาน 
     หนังสือ  หองคนควา  เปนตน………………… 

 
 

4.92 

 
 

0.26 

 
เหมาะสม 
มากที่สุด 

 
 จากตาราง   23   แสดงวาผูบริหารและอาจารยมีความคิดเห็นตอรูปแบบการจัด       
การเรียนการสอนวามีความเหมาะสมในการนําไปปฏบิัติไดในระดับมากที่สุดทุกขอ  
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจดั 
การศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร  สาระสําคญัของการวิจัย
สรุปไดดังตอไปน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. สํารวจสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี  ของสถาบัน 
อุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร  ใน 6 ดาน คือ ดานหลักสูตร 13 ขอ ดานอาจารย 9 ขอ  
ดานกระบวนการเรียนการสอน 10 ขอ ดานนักศึกษา 9 ขอ ดานการวัดและประเมินผล 5 ขอ 
และดานปจจัยเกื้อหนุน 7 ขอ รวม 53 ขอ โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ (Rating  scale) สอบถามความคิดเห็นผูบริหารและอาจารย นักศึกษาและศษิยเกา  
รวมจํานวน 541 คน  แลวนําขอมูลที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ 3.00 อยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 มาปรับเปนขอคําถามรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2. สรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา   
สังกัดกรมศิลปากร โดยนํารางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนไปสรางเปนแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 17 คน โดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi  Technique)   
และกําหนดเกณฑการพิจารณาเลือกขอความที่มีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  และคาพิสัย
ระหวางควอไทล 1.99 ลงมา  นํามากําหนดเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร 

3. ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศกึษา  สังกัดกรมศิลปากร โดยนํารูปแบบ 
ไปสรางเปนแบบสอบถาม ความคิดเห็นของผูบริหารจํานวน 31  คน และอาจารยจํานวน   
200  คน ของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร รวมจาํนวน 231 คน โดยเลือกขอที่มี      
คาคะแนนเฉลีย่ 3.50 ขึ้นไปและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 นําไปเปนรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนทีมี่ประสิทธิภาพที่สมบูรณ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร ไดรูปแบบที่มีองคประกอบทั้งหมด  
6 ดาน ดังน้ี 
       1. ดานหลักสูตร  ไดแก  การพัฒนาหลักสูตรควรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
และตลาดแรงงาน มีการจัดทําแผนการปฏิบัติการในการใชหลักสตูร มีการจัดประชุมชี้แจงการใช
หลักสูตรใหแกอาจารยผูสอนไดรับทราบ  การประเมินหลักสูตรควรมีการติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอยางตอเน่ือง มีการจัดใหอาจารยผูสอนประเมินหลักสูตร การประเมินผลการเรียน 
การสอน ควรมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตั ิและการบริหารหลักสูตร 
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรแตละหลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการบรหิารหลักสูตร  
       2. ดานอาจารย  ไดแก  การสรรหาอาจารย ควรมีกระบวนการและวิธีการคดัเลือกอาจารย
อยางประสิทธภิาพ มีการสอบขอเขยีนและสอบสัมภาษณ การกําหนดภารกิจของอาจารยควรมี
การกําหนดขอบเขตภาระงานของอาจารยอยางเปนลายลักษณอักษร จัดเวลาใหอาจารยปฏิบตัิ
ภารกิจการสอนและภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับการสอนโดยการสงเสริมและสนับสนนุใหอาจารย
ปฏิบตัิภารกิจอ่ืนๆ ไดแกการทําวิจัยและการสรางผลงานทางวิชาการ การประเมินผล 
การปฏิบตัิงานอาจารย ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมิน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของอาจารยควรใหสอดคลองหรือเปนไปตามภารกิจหลักของสถาบัน และการพัฒนาอาจารย
ควรมีการวางแผนพัฒนาอยางตอเน่ืองทัง้ดานความรู ทักษะเกี่ยวกบัการเรียนการสอน 
ใหสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรู 
       3. ดานกระบวนการเรียนการสอน  ไดแก  การทําแผนการสอน ควรมีคณะกรรมการ 
ในการจัดทํารวมกัน มีการจัดทําแผนการสอนและการจดัลําดับเนื้อหาวิชาใหเหมาะสมเชน  
ความยากงาย ความสอดคลอง ความเกี่ยวของตอเน่ืองกัน การจัดทําประมวลการสอน ควรให 
มีการจัดทําประมวลการสอนในแตละรายวิชา และมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน การจัด
ตารางสอน ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาทีเ่ปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  
การจัดอาจารยเขาสอนใหตรงตามวิชาเอกที่จบการศึกษา วธิีการสอนควรใชเทคนคิวิธีการสอน 
ที่เหมาะสมและสัมพันธกบัเนื้อหาวิชา นอกจากนั้นควรนําเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน 
ที่ทันสมัยมาใช ตลอดจนจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวม  และจัดการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียน
ที่มีปญหาทางการเรียน 
       4. ดานนักศึกษา  ไดแก  การคัดเลือกนักศึกษา ควรมีระบบการคัดเลือกที่มีคุณภาพ  
และมีการประชาสัมพันธการเปดรับนักศกึษาเขามาศึกษาตอในสถาบันดวยวธิีการที่หลากหลาย  
การพัฒนานักศึกษา ควรสอดคลองกับปรชัญาและเปาหมายหลักของสถาบันตลอดจนพัฒนา 
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คุณธรรม จริยธรรม  และคณุภาพบัณฑิตตองเปนที่ยอมรับและตองการของสังคม มีการติดตาม
ผลบัณฑติทีส่าํเร็จการศึกษาเปนระยะๆ 
       5. ดานการวัดและประเมินผล  ไดแก  หลักเกณฑการวัดและประเมินผล ควรเปนไปตาม
เกณฑหรือแนวปฏบิัตขิองสถาบัน และมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนการสอน 
ใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร การวัดและประเมินผลการเรียน ควรมกีารแตงตั้งคณะกรรมการ
ดานการวัดและประเมินผล และมีการแจงผลการวัดและประเมินผลการเรียนในแตละรายวิชา 
ใหนักศึกษาไดรับทราบจุดออน จุดแข็งของตนเอง 
       6. ดานปจจัยเกื้อหนุน  ไดแก  อาคารสถานที่ ควรจัดใหเพียงพอและเหมาะกับการเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ โดยจัดบรรยากาศใหนาสนใจ กระตุนการเรียนรู  หองสมุดควรจัดให
ทันสมัยและมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการศึกษาคนควาของนักศึกษา อุปกรณการสอน ควรทันสมยั 
และเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาโดยเฉพาะอุปกรณสําหรับฝกวชิาเฉพาะทางศลิปะ นอกจากนี้
หองพยาบาลควรมีเครื่องมือและอุปกรณในการปฐมพยาบาลทีเ่พียงพอและทันสมยั  
 
อภิปรายผล  
       รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีมี่ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรมศิลปากร  ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  ผูบริหารและ
อาจารย  ผูวิจัยขอเสนอการอภิปรายผลดังตอไปน้ี  

1.ดานหลักสูตร 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะในดานการพัฒนาหลักสูตร คอื ควรมีการจัดหลักสูตรทีใ่ชในการจัดการเรียนการสอน 
ใหมีความสอดคลองกับความตองการของสังคมและตลาดแรงงานในปจจุบัน  มีการจัดทํา
แผนปฏิบตัิการในการใชหลกัสูตรในสาขาวิชาตางๆโดยควรทําเปนระยะๆ  ไดแก 1 ปการศึกษา  
หรือ 1 ภาคการศึกษา  มีการจัดประชุมชีแ้จงการใชหลกัสูตรใหอาจารยผูสอนไดรับทราบ  การ
จัดทํา 
เอกสารคูมือหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนของสถาบันและในเอกสารคูมือหลักสูตรควรมี    
การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวชิาในหลักสตูรใหอาจารยผูสอนไดรับทราบ  และเม่ือนํา
รูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยพบวาเห็นดวย
กบัผูเชี่ยวชาญทุกขอ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะในสภาพปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรม   
ศิลปากร ตองการที่จะปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับ  การเปลี่ยนแปลง
ของสังคม แตเน่ืองจากอยูในชวงของการเริ่มตนการใชหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี จึงทําใหยงัไมมีการพัฒนาหลักสูตรในชวงแรก แตตอไปคงตองมีการประเมิน
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหรองรับกับตลาดแรงงานในปจจุบัน ตลอดจนการแขงขนักับ
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สถาบันอุดมศกึษาอื่นๆดังทีช่มพันธ กุณชร ณ อยุธยา (2530 : 15) กลาววา หลักสตูรเปนสิ่งที่ 
จําเปนในการจัดการศึกษา  หลักสูตรเปรยีบเสมือนแบบแผนซึ่งสถาบันการศึกษาไดนํามาเปน
แนวทางในการจัดการศึกษาเพราะในหลกัสูตรประกอบดวย หลักการและเหตุผล ปรัชญา      
หลักสูตร วัตถุประสงคหลกัสูตร กิจกรรมการใชหลักสูตร  รายละเอียดวิชาที่บรรจุอยูในหลักสูตร 
วิธีการวัดและประเมินผล ผูบรหิารและอาจารยผูสอนตองนําหลักสูตรมาวิเคราะห  วางแผนการใช  
ซ่ึงการวางแผนการใชตองมีการศึกษาและตองอาศัยกระบวนการตางๆ ดังกลาวขางตน  และ    
สอดคลองกับวิชัย  วงษใหญ (2543 : ก) ที่กลาววาสถาบันอุดมศึกษาควรมีการใหความสําคัญกบั
หลักสูตรใหมากไดแก การกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมปจจุบันและ
อนาคตเปนไปตามวิสยัทศันของการอุดมศึกษา ควรมีการคิดคนนวัตกรรมหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ  การเรียนการสอน  กิจกรรมเชิงวิชาการ การวิจัย การวางแผน การพัฒนาหลักสูตรให
ชัดเจน ควรมกีารตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของหลกัสูตร   

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ        
ขอเสนอแนะในดานการประเมินผลหลักสตูรคือ ควรมีการจัดใหอาจารยผูสอนประเมินหลักสูตร  
เพ่ือนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลกัสูตรที่ผูเรียนเรียนแลวสามารถนําไปใช 
ในการประกอบอาชีพได  การประเมินผลการเรียนการสอนควรมีสัดสวนที่เหมาะสมระหวาง  
ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ  ในการติดตามผลและประเมนิผลหลักสตูรควรเปนไปอยางตอเน่ือง 
หลักสูตรของสถาบันอุดมศกึษาทุกแหงควรจะมีบางสวนที่คลายคลึงกัน เพ่ือประโยชนในการ 
เทียบโอน และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
อาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทกุขอ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาหลักสูตรจําเปน 
ที่จะตองมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพ่ือใหทันตอความกาวหนาทางวิทยาการและ
เทคโนโลยี และสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ในการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร จําเปนตองมีการประเมินหลักสูตรกอน เพ่ือดูวาหลักสตูรที่ใชอยูน้ัน 
เหมาะสมหรือไมเพียงใด มีจุดเดนจุดดอยที่ใดมีปญหาหรือขอบกพรองอยางไร เพ่ือจะได      
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนั้นใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ  แตเน่ืองจาก 
การจัดทําหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร จัดทําโดยผูเชี่ยวชาญสวนใหญ 
ซ่ึงถือวาเปนผูที่มีความรูความสามารถทางดานนาฏศิลปและดนตรี การประเมินหลักสูตรจึงทาํ
โดยการตรวจสอบ จากการสอบถามผูเชีย่วชาญที่มีอยูประจําของสถาบัน ไมมีการแตงตั้ง   
คณะกรรมการเพื่อดําเนินงานรับผิดชอบการประเมินหลักสูตรโดยตรง ทาํใหหลักสตูรไมสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของสังคมในปจจุบันไดเทาที่ควร ดังน้ันจึงควรตองมีการปรับปรุง 
ใหมีการแตงตัง้คณะกรรมการใหเปนรูปแบบมากขึ้น   ซ่ึงสอดคลองกับกระทรวงศกึษาธิการ 
(2542 : 15 ) ที่กลาววาควรมีการประเมินหลักสูตร  การปรับปรุงหลกัสูตรเปนระยะๆเปนไปตาม
มาตรา 28 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไดบัญญัติไววา  หลักสูตรตองมี
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ความหลากหลาย ทั้งน้ีใหจัดตามความเหมาะสมและศักยภาพ  สาระหลักสตูรทัง้ที่เปนวชิาการ
และวิชาชีพตองมุงพัฒนาคนใหมีความรู  ความคิด ความสามารถ  ความดีงามและ 
ความรับผิดชอบตอสังคม ดังที่นิลวรรณ วรรณลี (2541 : 226) ไดวิจัยศึกษาเรื่องการประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบตัรนาฏศิลปชั้นสูงสาขานาฏศลิปไทย ของวทิยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 
2527 พบวา วิทยาลัยนาฏศิลปควรมีการทําวิจัยเกีย่วกับการประเมนิหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั้นสูง อยางตอเน่ืองในระยะ 4 ปตอครั้ง เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการของสังคมและควรมีการศึกษาความตองการ ของคณาจารยตอ 
การพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยนาฏศิลป 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะในดานการบริหารหลักสูตร คือควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
แตละหลักสตูร และมีการชีแ้จงรายละเอียดของหลักสตูรแกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
การจัดประชุม สัมมนาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ  มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบ 
ความเหมาะสมตามความคดิเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวา เห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอ 
ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาการบริหารหลักสูตรมีขอบเขตที่จะตองดําเนินงานในดานตางๆ
หลายดานดวยกัน เชน การเตรียมวางแผนงานเพื่อการใชหลักสตูรใหม ก็จะตองมีการ
ประชาสัมพันธ มีการวิเคราะหหลักสูตร การจัดหาวัสดุประกอบหลกัสูตร การจัดเตรียม
งบประมาณ การเตรียมบุคลากร เปนตน การบริหารหลักสูตรที่จะบรรลุเปาหมายและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ผูบริหารควรมีการตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เน่ืองจากแมวาการ
จัดทําหลักสูตร       การเรียนการสอนทางดานนาฏศิลปและดนตรขีองสถาบันอุดมศึกษาสังกดั
กรมศิลปากรที่ผานมา เปนการจัดทําโดยอาจารยที่เปนผูเชี่ยวชาญ แตจากการที่ในปจจุบนัไมมี
การแตงตั้ง           คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําใหการประชาสัมพันธและเผยแพร
หลักสูตรใหสาธารณะชน ไดรับทราบไดไมมากพอ เน่ืองจากขาดบุคลากรและงบประมาณ ซ่ึง
สอดคลองกับ  อดุลย     วิริยะเวชกุล (2545 : 4-6) ที่กลาววา หลักสตูรเปนองคประกอบที่
สําคัญของการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท  หลักสตูรเปนประมวล
ประสบการณหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดานการศึกษา  การเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ทั้งภายในและภายนอกสังคม หลักสูตรจึงเปนเครื่องชี้ทาง
ปฏิบตัิของอาจารย  เปนเกณฑ 
มาตรฐานเพื่อควบคุมการเรยีนการสอน  เปนแนวทางในการสรางเสริมความเจริญงอกงามและ
พัฒนาการของผูเรียนตามจดุมุงหมายการศึกษา  

2. ดานอาจารย 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ 
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ขอเสนอแนะในดานการสรรหาอาจารย คือ กระบวนการและวิธีการคดัเลือกบุคคลเขาเปน
อาจารยควรมีการสอบขอเขยีนและสอบสมัภาษณและมีความยุตธิรรมในกระบวนการสรรหา
บุคคล  เพ่ือใหไดคนดีมีคุณธรรมและความรูความสามารถ  การสรรหาอาจารยควรดูดาน      
จริยธรรมและคุณธรรมของตัวอาจารย  ควรจัดหาอาจารยผูสอนใหเหมาะกับความรู
ความสามารถและลักษณะของอาจารย  และเมื่อนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตาม 
ความคิดเห็นของผูบริหาร และอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชีย่วชาญทุกขอ ทีเ่ปนเชนนี้อาจเปน
เพราะวาสถาบนัอุดมศกึษาควรมีระบบการสรรหาและธํารงรักษาไวซ่ึงอาจารยที่มีคุณวุฒิ ความรู
ความสามารถ ประสบการณ คุณธรรมและจริยธรรม จากการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากรทีส่าํคัญคือตองการอาจารยที่มีคุณภาพมีความรู
ความสามารถ และมีวุฒิทางการศึกษาที่ตรงกับความตองการของสถาบัน จึงตองมีกระบวนการ
สรรหาและวิธกีารคัดเลือกบคุคลเขาเปนอาจารยที่ดีและมีขอบกพรองนอยที่สุด  ซ่ึงสอดคลองกับ 
ไพฑูรย  สินลารัตน (2534:80-81) ที่กลาววาอาจารยเปนบุคคลที่มีความสําคัญในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน สถาบนัอุดมศึกษาควรมีระบบการสรรหา พัฒนาและดํารงรักษาไวซ่ึง
อาจารยที่มีคุณภาพ  ความรูความสามารถและประสบการณ 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะในดานการกําหนดภารกิจของอาจารย คือควรมีการจัดทําหนังสือหรือคําสั่งเกี่ยวกบั
ภาระงานของอาจารยเปนลายลักษณอักษร การจัดเวลาใหอาจารยปฏิบตัิภารกิจการสอนและ
ภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับการสอน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยปฏิบตัภิารกิจอ่ืนๆ  
ไดแก การทําวิจัยและการสรางผลงานทางวิชาการ  และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบ 
ความเหมาะสมตามความคดิเห็นของผูบริหารและอาจารย ก็เห็นดวยกับผูเชีย่วชาญทุกขอ  
ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาบทบาทหนาที่ของอาจารยที่มีตอสถาบนัและสังคมภายนอกสถาบนั 
ซ่ึงคณาจารยจะถือเปนภารกิจที่ตองปฏิบตัิเพ่ือใหบรรลวุัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 
โดยเฉพาะภารกิจดานการสอนที่ถือวาเปนงานหลักของอาจารยที่จะตองรับผิดชอบและ
เตรียมพรอมเสมอ แตจากการที่การกําหนดภารกิจของอาจารยสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรม
ศิลปากรยังขาดความชัดเจน เน่ืองจากอาจารยมีนอย จึงทําใหมีภารกิจทางดานการสอนมาก 
และยังมีภารกจิ ในการซอมและการแสดงอีกดวย จึงไมมีเวลาเพียงพอในการทําผลงานทาง
วิชาการและงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานทางดานการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ 
ไพฑูรย  สินลารัตน (2534:80-81) วาควรมีการกําหนดภารกิจของอาจารยและควรมีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิ     ภารกิจอยางสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธภิาพในการ
จัดการเรียนการสอน  ทักษะและการดําเนินงานตางๆ ใหดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ที่สําคัญ
อาจารยในสถานศึกษาควรมีความตระหนักในเรื่องของจรรยาบรรณ  เพราะสภาพที่เปนอยูใน
ปจจุบัน  สถานภาพและคณุภาพของอาจารยในสถาบนัอุดมศึกษาอยูในฐานะทีต่กต่ําและไม
พัฒนาเทาที่ควร  
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 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ       
ขอเสนอแนะในดานการประเมินผลการปฏบิัติงานอาจารย คือ ควรมีการประเมินผลการปฏบิตัิงาน 
ของอาจารย  ใหสอดคลองหรือเปนไปตามภารกิจหลักของสถาบัน และควรใหนักศกึษาไดมี 
สวนรวม การประเมินผลการปฏิบตัิงานควรเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา              
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารยกับภารกิจหลักของสถาบนัควรมีความสอดคลองกัน 
และควรดูจากความขยัน  ความตั้งใจ  และผลการเรยีนการสอนของอาจารย ซ่ึงควรอยูในขอบเขต
และวิธีการที่มีประสิทธิภาพ  และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาการ
ประเมินผลการปฏบิัตงิานของอาจารยเพ่ือที่จะปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และเพ่ือกํากบัดูแลและควบคุมคุณภาพในการดําเนินดานตางๆ เชนดานการเรียนการสอน     
ดานการวิจัย ดานบริการวชิาการ ดานการทํานุบํารุงศลิปะวฒันธรรม  เพ่ือประโยชนตอการ
จัดการเรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนควรประเมินตนเองเกี่ยวกบัปรัชญาในการสอน การ
เตรียมการสอนและการดําเนินการสอนอยางตอเน่ือง จากการที่สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรม
ศิลปากร มีผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปและดนตรีอยูในทุกสาขาวิชา จึงมีการจัดผูเชี่ยวชาญให
ดูแลการจัดการเรียนการสอน โดยไมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของอาจารยอยางเปนทางการ  ซ่ึงสอดคลองกับคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
(2543 : 39)        ที่กลาววา ควรจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยางนอยปการศึกษาละ 
2 ครั้ง  ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานควรใหความสําคัญกับการจัดทําขอตกลงในการปฏิบตัิงาน 
โดยคณาจารยพิจารณาจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานไวเปนการลวงหนาใหเหมาะสมกับสาย
งานทางวิชาการของหนวยงานนั้นๆ  โดยมีการกําหนดสัดสวนเกณฑภาระงานของอาจารยตาม
แนวทางการดาํเนินงานเรื่องมาตรฐานภาระงานของอาจารย กําหนดปริมาณผลผลติหรือ
กิจกรรมและระบุ    ผลลัพธของงานไวอยางชัดเจน กําหนดวิธีการประเมินเชิงคุณภาพ โดยให
ผูทรงคณุวุฒิ หรือหนวยงานภายนอกมีสวนรวม กําหนดวิธีการนําขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น
ของนิสิต คณาจารยและบคุลากรภายในหนวยงานมาเปนสวนประกอบในการพิจารณา 
  รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็น และ        
ขอเสนอแนะในดานการพัฒนาอาจารย คือ ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยดานความรู และ
ทักษะเกี่ยวกบัการเรียนการสอน มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ เชน  
การจัดอบรม  การศึกษาดูงาน การลาศึกษาตอ  เพ่ือการพัฒนาคุณวุฒิอาจารยใหเปนไปตาม    
สัดสวนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ  ปริญญาตรี : โท : เอก และเม่ือนํารูปแบบฯ 
ไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคดิเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวาเหน็ดวยกับ       
ผูเชี่ยวชาญทกุขอ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาอาจารยเปนบคุคลสาํคัญในการจดัการเรียน 
การสอน เพราะฉะนั้นการพัฒนาอาจารยที่มีเปาหมายในการปรับปรุงการเรียนการสอนจะตอง 
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ทําใหเปนกระบวนการครอบคลุมในเรื่องเปาหมายและเนื้อหา กระบวนการฝกอบรม การพัฒนา
อาจารยจึงตองใหความสําคญัตอการปรับปรุงในดานตางๆเหลานี้ เพ่ือใหการพัฒนาไดผล
สมบูรณที่สุด เพราะการจัดการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
อาจารยนับเปนทรัพยากรบคุคลที่มีคุณคา มีหนาที่หลักและความรบัผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ทางดานนาฏศิลปและดนตรีโดยตรง  จึงเปนตวัแปรในทุกๆดานใหแกนักศกึษาที่
จะตองไดรับการพัฒนา ใหมีความรูและประสบการณดานนาฏศิลปและดนตรี  การจัดการเรียน 
การสอนใหมีคุณภาพตลอดเวลาและตองเปนผูที่ปฏบิตัิการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี        
ประสิทธิภาพสูงสุด  ดังน้ันสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิสปากรจึงตองวางแผนการพัฒนา
อาจารยในดานตางๆ  อยางสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งความเขาใจในหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับวิชยั  ตันศริิ   (2539:61-63) ที่กลาววาครูเปนปจจัย
ที่เปนตัวแปรที่มีความสําคญัที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและคุณภาพของคน  เปน
บุคคลที่สําคญัของระบบการศึกษาซึ่งควรไดรับการพจิารณาทุกๆดาน เชนเดียวกับที่ อํารุง จัน
ทวานิช  (2543:85-86) กลาววา การจัดการเรียนการสอนจะมีคุณภาพไดน้ันขึ้นกบักลไกการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยที่จัดใหแกนักศึกษา โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมการสอน การ
จัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพทางการเรียนการสอน คุณภาพครูบงบอกถึงคุณภาพ
ของผูเรียน  สถาบันอุดมศึกษาควรมีการพัฒนาอาจารยที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพและเพื่อเปนการกระตุนและสรางความตื่นตวัใหกับอาจารยในการที่จะ
พัฒนา       ตนเองใหมีความกาวหนาอยูเสมอทั้งดานความรูและความกาวหนาในศาสตรของ
ตน ตลอดจนทักษะในดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับภารกิจในฐานะอาจารยที่ดีซ่ึงจะนําไปสูความเปน
เลิศทาง       วิชาการเกิดคณุภาพสูงสุดกับผูเรียน และสอดคลองกับมนลิช สทิธสิมบูรณ (2536 
: 78-82) ที่ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย พบวา ในดาน
การพัฒนาอาจารย ควรมีหนวยงานรับผดิชอบดานการพัฒนาอาจารยโดยตรง โดยมีลักษณะ
เปน       หนวยงานกลาง มีอาจารยคณะตางๆรวมดําเนินงานและมโีครงการตอเน่ืองระยะยาว
ตามแผนของมหาวิทยาลยั มีขอบเขตการดําเนินงานเปนหนวย พัฒนาการเรียนการสอนของ
อาจารย   และใหบริการทางวิชาการเปนสําคัญ 

3  ดานกระบวนการเรียนการสอน 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะในดานการทาํแผนการสอน คือ ควรมีการจัดทําแผนการสอนและการจัดลําดับ    
เน้ือหาวิชาใหเหมาะสมเชน  ความยากงาย  ความสอดคลอง  ความเกี่ยวของตอเน่ืองกัน ควรมี
การวางแผนกจิกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และเม่ือนํารูปแบบฯไป    
ตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับ 
ผูเชี่ยวชาญทกุขอ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา การทําแผนการสอนถือวาเปนสวนสําคัญของ
กระบวนการเรียนการสอนที่เปนตัวกําหนดจุดหมายของหลักสูตรและจะเปนแนวทางในการสอน 



 153

ซ่ึงจะชวยใหความสะดวกแกอาจารยผูสอนและสามารถดําเนินการสอนใหไดผลตามความมุง
หมายของหลกัสูตร  แตสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศลิปากรยังขาดการทําแผนการสอนที่
สมบูรณตลอดจนขาดการบูรณาการการทําแผนการสอนที่เปนระบบและมาตรฐาน เน่ืองจากการ
เรียนการสอนของสถาบันฯ ที่เนนทักษะทางดานนาฏศิลปและดนตรี จะใชวิธีการเรยีนที่ใหฝก
ปฏิบตัิและมีการตอทารําหรอืตอเพลงไปจนจบหลักสตูรของการเรียนการสอน ซ่ึงถือวาเปนการ
วางแผนการสอนอยูเปนประจําแลว  ซ่ึงสอดคลองกับ สงัด  อุทรานันท  (2532:226-227) ที่
กลาววาแผนการสอน เปนแนวทางในการใชหลักสตูรของอาจารย  หากไมมีการจัดทําแผนการ
สอน  การใชหลักสูตร จะทาํใหกระบวนการเรียนการสอนเปนไปอยางไมมีจุดหมาย เปนเหตใุห
เสียเวลาหรือบกพรองในการใชหลักสตูรเปนอยางมาก ซ่ึงคุณคาของกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพมาจากการทําแผนการสอนของอาจารย  เพราะเปนแนวทางในการสอน ซ่ึงจะชวยให
ความสะดวกแกอาจารยผูใชหลักสูตร  สามารถดําเนินการสอนใหไดผลตามความมุงหมายของ
หลักสูตร อีกทั้งใหความสะดวกแกผูบริหารในการชวยเหลือ  แนะนําและติดตามผลการเรียน 
การสอน  และเปนแนวทางในการสรางขอทดสอบเพื่อประเมินผลการเรยีนการสอน เพ่ือใหมีความ
ครอบคลุมกบัเนื้อหาสาระ ทีไ่ดสอนไปแลว   

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะในดานการจัดทําประมวลการสอน คือ ควรมีการจัดทําประมวลการสอนแตละ         
รายวิชา  เอกสารประกอบการเรียนการสอนแตละรายวิชา ควรมีการจัดลําดับเนื้อหาวิชาให
เหมาะสม เชน ความยากงาย ความสอดคลองและเกี่ยวของตอเน่ืองกัน และเม่ือนํารูปแบบฯ     
ไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญ
ทุกขอ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาการจัดทําประมวลการสอนจะชวยใหการสอนมีระบบมีขั้นตอน  
มีการจัดลาํดับประสบการณอยางครบถวนและมีระเบียบ ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศลิปากร 
ยังขาดการจัดทําประมวลการสอนที่สมบูรณ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ขาดความพรอมในการอบรม 
การจัดทําประมวลการสอนอยางตอเน่ือง แตการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ก็มีการ
จัดลําดับเนื้อหาวิชาอยูแลว เพราะเปนการเรียนการสอนทางดานนาฏศิลปและดนตรี ทีต่องมี
การจัดลําดับและความสอดคลองของเนื้อหาวิชาโดยปริยาย ซ่ึงสอดคลองกับ วลัลภา เทพหัสดิน      
ณ อยุธยา. (2544 : 65 - 69) ไดกลาวถึงความจําเปนที่ตองมีประมวลการสอนเพือ่ชวยใหการ
สอนไดมีขั้นตอนดําเนินการและสามารถนาํไปปฏิบตัิได ชวยใหผูสอนไมลืมและไมสอนซ้ํา  ไดมี
การวางแผนลวงหนาเกี่ยวกบักิจกรรมและอุปกรณตางๆที่จําเปนในการสอน  ไดมีการจัดลําดับ
ประสบการณอยางครบถวนและมีระเบียบ  สิ่งที่ควรคาํนึงถึงในการจัดทําประมวลการสอน       
ไดแกการแบงเนื้อหาควรคํานึงถึงความเหมาะสม ควรจะไดสํารวจจํานวนวนัในแตละสัปดาห  
ตามที่สอน เพราะจะทราบวามีวันหยุดหรือกิจกรรมอ่ืนที่ทําใหการสอนขาดหายไป การหาแหลง
ที่จะทําใหนักศึกษาไดเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ เชนสถานที่ดูงาน ฝกงานใหนักศึกษา การ
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เชิญวทิยากรพิเศษลวงหนา เครื่องโสตทศันอุปกรณตลอดจนวัสดุฝก เครื่องจักรตางๆ ที่จําเปน
ตอการเรียนการสอน วิธีการและเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ      
ขอเสนอแนะในดานการจัดตารางสอน คือ ควรมีความเหมาะสมกับลักษณะรายวชิาที่เปน      
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  และเม่ือนํารูปแบบฯ ไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา 
การจัดตารางสอนเปนการวางแผนการสอนที่จําเปนอยางยิ่ง เพราะถาไมมีการจัดตารางสอนไว
จะทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปไมราบรื่น ผูจัดจะตองเปนผูเขาใจจุดมุงหมายของหลักสูตร 
มีความรูเกี่ยวกับวัยและพัฒนาการในแตละระดับชั้นดีพอควร แตสภาพการที่เปนอยูในปจจุบัน 
พบวา การจัดตารางสอนใหอาจารยสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรทําไดคอนขางลําบาก 
เพราะเนื่องจากอาจารยตองสอนหลายที่ หลายระดับชัน้ เชนทีว่ิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ  
ที่วิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทําใหการเตรียมตัวในการสอน 
ไมพรอมเทาที่ควร แตในอนาคตเมื่อมีการจัดสถานที่เรียนเรียบรอยแลว การจัดทาํตารางสอน 
คงไมมีปญหา ซ่ึงสอดคลองกับอําภา  บุญชวย.  (2537 : 67) ที่ไดกลาวถึงการจัดตารางสอนวา  
ควรคํานึงถึงเคาโครงของหลักสูตร การแบงหมวดวิชาวิชาบังคับ  วชิาเลือก  วิชาเลือกเสรี   
แตละวชิาตองใชหองเรียนและอุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร ในลักษณะใดบาง  จํานวนนักศึกษา
ที่จะลงทะเบยีนในวชิาแตละวิชาและจัดเปนกี่หอง กี่กลุม  ระยะเวลาหรือคาบชั่วโมงในการสอน
แบงเปนกี่คาบ คาบละกี่นาที ในหนึ่งวัน จะจัดไดกี่คาบ จํานวนหองเรียนและขนาดของหองเรียน 
รวมทั้งลักษณะหองเรียนที่ใช จํานวนครูอาจารยที่จะรับผิดชอบในแตละวิชา วทิยากรพิเศษและ
ความสะดวกในการเชิญมาสอนภาระงานสอนของอาจารยแตละคน 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ      
ขอเสนอแนะในดานการจัดอาจารยเขาสอนคือ ในการจัดอาจารยเขาสอนของแตละสาขาวิชา 
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนการจัดอาจารยเขาสอนใหตรงตามวิชาเอกทีจ่บการศึกษา
เพ่ือความเชื่อม่ันในคุณภาพ  ความรอบรูและประโยชนในการทําผลงานทางวชิาการของอาจารย 
และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย       
พบวาเห็นดวยกับผูเชีย่วชาญทุกขอ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการจัดอาจารยเขาสอนจะตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความถูกตอง จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูสอน เพ่ือใหตรงกับวุฒิของอาจารยที่จบมา  ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดกรมศิลปากรไดคํานึงถึงการจัดอาจารยเขาสอนเปนอยางมาก ทั้งน้ีเปนเพราะวาการ
จัดการเรียนการสอนที่เปนลักษณะเฉพาะทางดานนาฏศิลปและดนตรีน้ัน มีความจําเปนที่
จะตองใชอาจารยผูสอนที่มีความรูความสามารถใหตรงกับวุฒิที่จบมาทางดานที่จะไปทําการสอน
โดยตรง  ซ่ึงสอดคลองกับหลักเกณฑในการจัดอาจารยเขาสอนของ
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มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2526 : 346) ที่ไดกําหนดไววา ควรมีการประชุม
คณะกรรมการและดําเนินการจัดตาม    
วิชาเอก ผูที่เรียนวิชาเอกมาในวิชาหรือกลุมวิชาใด ยอมเปนผูที่มีความรูความสามารถหรือมี
ความถนัดในวิชาหรือสาขาวิชานั้นเพียงพอ ถือวาเปนการจัดอาจารยเขาสอนที่เหมาะที่สุด  
หลักการและความกวางขวางของความรูในขอบเขตของวิชานั้น ยอมจะทําใหอาจารยที่จบ 
วิชาเอกนั้นๆ สอนไดดี เพียงแตทําความเขาใจกับหลักการ จุดหมาย โครงสรางและเนื้อหาวิชา
ในหลักสตูรอีกไมมากนักก็จะสามารถนําเทคนิคใหมๆ ที่เคยศึกษามาทําการถายทอดไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ จัดตามวิชาโท ในกรณีที่ไมมีอาจารยสอนเพียงพอการจัดผูสอนที่ไดเรียน
สาขาวิชาที่จะทําการสอนนั้นเปนวชิาโทก็อาจจะทําได จัดอาจารยเขาสอนในรายวชิาที่มี
ประสบการณ อาจารยบางคนอาจมีประสบการณหรือความชํานาญในวิชาชีพแขนงใดแขนงหนึ่ง 
ก็อาจจัดใหสอนในวชิาชีพทีมี่ความชํานาญหรือมีประสบการณน้ันๆ 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะในดานวิธีการสอน คือควรมีการใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนําเทคโนโลยี
การศึกษาที่ทนัสมัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
ที่กําหนดไว  โดยการนําผลการวิจัยมาใชในการเรียนการสอน  และใหมีการใชวธิีการสอน 
แบบตางๆ ใหหลากหลาย  และเม่ือนํารปูแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาจาก
การปฏิรูปการศึกษาไดเนนในเรื่องการสอนโดยใหนักศึกษาเปนศูนยกลางและใชวิธีการสอนที่
หลากหลายใหนักศึกษารูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง มีการนําเทคโนโลยีและสื่อการสอน 
มาใชในการสอนใหมาก ซ่ึงธรรมชาติการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรม 
ศิลปากร สวนใหญเนนการสอนโดยการทําตามแบบอยาง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการ
ถายทอดจากอาจารยโดยตรง ทําใหขาดการนําเทคโนโลยีและสื่อมาชวยในการจัดการเรียน 
การสอน ซ่ึงสอดคลองกับวลัลภา  เทพหสัดิน ณ อยุธยา.  (2544 : 109-110)  ซ่ึงกลาวถึง   
การสอนโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนศูนยกลาง (learner - centered  method) เปนวธิีการสอน 
สมัยใหมที่คํานึงถึงภูมิหลังและความตองการของนักศกึษาแตละคนเปนหลัก  ในการดําเนิน 
การสอนในชัน้เรียน อาจารยผูสอนอยูในฐานะเปนเพียงผูชี้แนะ ควบคุม  เปนที่ปรึกษาและ 
บอยครั้งเปนผูรับจากประสบการณในชั้นเรียนรวมกบันักศึกษา วิธกีารสอนแบบนี้ออกมาใน
ลักษณะเปนการสอนกลุมยอย มีการอภิปรายโตแยงแลกเปลี่ยนความเห็น การทดลองปฏิบัติ
และการใชอุปกรณการสอนสมัยใหมเขาชวย เพ่ือใหนักศึกษาและอาจารย หาขอมูล ขอสรุปและ
ทางแกปญหารวมกันในระหวางการเรียนรู วิธีน้ีจะทําใหการศึกษาไดผลประโยชนที่สุดสราง
บรรยากาศการเรียนรูอยางไมเปนทางการ นําความสนุกสนานและความพอใจทั้งผูสอนและ 
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ผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับฮิคแมน  (Hickman. 2000) ที่ไดวิจัยเรื่องการประเมินผลการสอนของ
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศนิวซีแลนดพบวา การประเมินผลการสอนของอาจารย
ตองประกอบดวยการวางแผนการสอนเพื่อใหเกิดการบรรลวุตัถุประสงค มีขอมูลเกี่ยวกับ 
ความตองการของผูเรียนและความกาวหนาของผูเรียน มีการจัดการเกี่ยวกับเวลา สถานที่ 
เอกสาร สื่อ อุปกรณในการสอนใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน มีวิธกีารสื่อสารกับผูเรียนได
อยางเหมาะสม มีวิธกีารสอนที่เหมาะสมกับกลุมผูเรยีน มีการจัดสิ่งแวดลอมในชัน้เรียนใหเอ้ือ 
ตอการเรียนรู ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาธรรมชาติการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กรมศิลปากรสวนใหญเนนการสอนโดยการทําตามแบบอยาง จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับ
การถายทอดจากอาจารยโดยตรง จึงขาดการนําเทคโนโลยีและสื่อมาชวยในการจัดการเรียน 
การสอน 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ      
ขอเสนอแนะในดานการสอนซอมเสริมคือ  ควรมีการวางแผนการสอนซอมเสริมในแตละรายวชิา
โดยการจัดการสอนซอมเสริมใหแกผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียนโดยวิธีการปรับพ้ืนฐานความรู
ของผูเรียนกอนการสอนซอมเสริม และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตาม 
ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอ ที่เปนเชนน้ีอาจเปน
เพราะวาในสภาพปจจุบันมีการเปดสอนหลากหลายสาขาวิชา ทําใหนักศึกษาทีม่าเรียน   
มีความรูที่แตกตางกัน ดังน้ันเพ่ือปรับทศิทางการเรียน  ปรับความเขาใจในหลักสตูรการเรียน
และเนื้อหาวชิาเปนไปในแนวทางเดียวกัน สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร จึงไดให 
ความสําคัญในเรื่องการสอนซอมเสริมเปนอยางมาก เพราะสาเหตทุีนั่กศึกษาสวนใหญขาดเรียน
เพ่ือไปซอมงานการแสดง ทําใหไมสามารถเขาเรยีนไดครบตามกําหนดระยะเวลา จึงไดมีการ
วางแผนการสอนซอมเสริมใหกับนักศึกษาที่ติดงานการแสดงดังกลาวเพ่ือใหสามารถเรียนได
ครบตามที่หลกัสูตรกําหนด  ซ่ึงสอดคลองกับวลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2543 : 127 -128) 
ที่ไดกลาวถงึการสอนซอมเสริมวา การสอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน เปนการสอนปรับ
พ้ืนฐาน ความรูของนักศึกษากอนจะเขาสูหลักสูตร มักจะนํามาใชเม่ือไดรับนักศกึษาใหมจาก
สถานศึกษาแตกตางกันทําใหพ้ืนความรูเดิมแตกตางกนัไป  จึงจําเปนตองสอนซอมเสริม  มักจะ
เปนการเรียนในหมวดวชิาบังคับทีต่องเรียนรวมกัน การสอนซอมเสริมขณะที่ทําการสอนเปน
การพบขอบกพรองของนักศึกษาทีไ่มเขาใจบทเรยีนบางตอน จึงทําการสอนซอมเสริมเพ่ือจะได
ติดตามการเรยีนตอไปไดทนัและเขาใจเนือ้หาวิชาที่สอน การสอนซอมเสริมรายวิชาเพ่ือสอบ 
แกตัว เม่ือมีการวัดผลในวชิาแลว  ปรากฏวาไมผานเกณฑที่กําหนดมีจุดประสงคบางจุดประสงค
ที่ไมผานจึงจําเปนตองสอนซอมเสริมเพ่ือจะไดสอบแกตัวใหม 

4  ดานนักศึกษา 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นและ      
ขอเสนอแนะในดานการคัดเลือกนักศึกษา คือควรมีการประชาสัมพันธการเปดรบันักศึกษา 
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เขามาศึกษาตอในสถาบันดวยวิธีการที่หลากหลายเชน  อินเทอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ          
หนังสือพิมพ ระบบการคัดเลือกนักศึกษาควรเปนไปตามเกณฑพ้ืนฐานที่สถาบันกําหนดไว   
และควรเปดกวางในการรบันักศึกษาสําหรับบุคคลทีไ่มไดจบจากวิทยาลัยนาฎศลิป โดยอาจ   
เปดรับในบางสาขาวิชาและตองมีการจัดทําเกณฑมาตรฐานและวธิีการวัดที่เหมาะสม   
และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย    
พบวาเห็นดวยกับผูเชีย่วชาญทุกขอ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การคัดเลือกนกัศึกษา 
มีวัตถุประสงคเพ่ือไดผูเรียนที่มีความรูความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาทีเ่รียน  
และเพ่ือสงเสริมการเรียนการสอนใหเปนไปตามปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตร  เพราะ
นักศึกษาเปนบุคคลที่สําคญั ตอเปาหมายของสถาบนัอุดมศึกษา ก็คือการผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพตอสังคม จึงจําเปนอยางยิ่งที่รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพของ
สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากรจะตองคํานึงถึงตั้งแตการรบันักศึกษาที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานทีส่ถาบันกําหนดไว ซ่ึงการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากร 
จะรับนักศึกษาที่จบหลักสตูรมาจากสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรเทานั้น จึงทําใหได 
นักศึกษาที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสถาบันเสมอมา  ซ่ึงสอดคลองกับไพฑรูย   
สินลารัตน (2542:81-82) ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึง 
องคประกอบดานนักศึกษา  ตั้งแตการรบันักศึกษาใหม ภารกิจของนักศึกษา  การติดตามและ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตถือวาเปนกระบวนการสําคัญซ่ึงควรมีการกําหนดหลักและวิธีการที่จะ
พิจารณานักศึกษาในทุกๆดานใหมีคุณภาพคือ การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อใหไดผูเรยีนที่มีความรู 
ความสามารถและความถนดัตรงตามสาขาที่เรียน มีความตั้งใจที่จะศกึษาเลาเรียน เชนเดียวกับ
ชูเวช  ชาญสงาเวช  (2542:75) ที่กลาววา องคประกอบการคัดเลอืกควรมีการพัฒนาใหตรงกับ
ธรรมชาตขิองสาขาวิชาที่เรยีนไดแก  ผลการเรียนระดบัมัธยมปลาย ผลการสอบวชิาพื้นฐาน 
วิชาการและวชิาชีพเฉพาะ และผลการสอบสัมภาษณ 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะในดานการพัฒนานักศึกษา คือควรมีการชี้แจงหรือประชาสัมพันธแผนงานดาน    
กิจกรรมนักศึกษาใหทราบเปนระยะๆ การวางแผนดานกิจกรรมนักศึกษาควรมีความชัดเจน   
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม สงเสริมความรูในสาขาวิชาชีพทางดานนาฏศิลปและดนตรโีดยเนน
ทางดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา และมีการนําสือ่และเทคโนโลยีสมัยใหม 
เขาไปชวยในการเรียนการสอนและเมื่อนํารูปแบบฯ ไปตรวจสอบความเหมาะสมตาม 
ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอ ที่เปนเชนน้ี 
อาจเปนเพราะวาการศึกษาในระดับปรญิญาตรี จะมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและมีลักษณะ 
สวนบคุคล เพ่ือไปปฏิบตัิงานและมีความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมได ซ่ึงนักศึกษา
สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากรสวนใหญใหความสนใจและความรวมมือในการจัด 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนานักศึกษานอยมาก เชนชมรม การทัศนศกึษาและ 
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การศึกษาดูงาน เน่ืองจากธรรมชาติการจดัการเรียนการสอนของสถาบันฯ จะตองมีการซอมและ
การแสดงจึงสงผลตอการเขารวมกิจกรรมดังกลาว ทําใหขาดการเรียนรู ประสบการณในการ 
สงเสริมและพฒันานักศึกษาเปนอยางยิ่ง แตนักศึกษาสวนใหญจะมีความพรอมในเร่ืองของ 
วิชาชีพที่เรียนมา จึงมีความสามารถออกไปพัฒนาสังคมในดานตางๆไดอยางมากในปจจุบัน   
ซ่ึงสอดคลองกับสําเนาว  ขจรศิลป  (2544:33)  กลาววาการพัฒนานักศึกษาเปนการแสดง 
ความพยายามที่ทําใหนักศกึษามีคุณสมบัติที่พึงประสงคใน 3 ดานใหญๆ คือ  ดานสติปญญา  
โดยเนนเรื่อง  การใชความคิด การวิเคราะหดวยเหตุผล  ดานศีลธรรมโดยใหยึดม่ันในความเชือ่
และแนวทางปฏิบตัิของศาสนา  และดานสังคมและวฒันธรรมของประเทศ เพ่ือใหบัณฑิต 
มีคุณภาพเพียบพรอมดวยคุณคา คุณภาพและคุณประโยชน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวานักศึกษา 
ใหความสนใจและความรวมมือในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสงเสรมิการพัฒนานักศึกษา 
นอยมาก เชนชมรม ทัศนศกึษา  และการศึกษาดูงาน เน่ืองจากธรรมชาติการจัดการเรียน 
การสอนของสถาบัน จะตองมีการซอมและการแสดงจึงสงผลตอการเขารวมกิจกรรม  

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นและ    
ขอเสนอแนะในดานคุณภาพบัณฑิต คือควรมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑติใหมีความ 
สอดคลองกับปรัชญาและเปาหมายหลักของสถาบัน มีการติดตามผลบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา
เปนระยะๆ มีการจัดงานประชุมวชิาการศษิยเกา การใหรางวัลศิษยเกาดีเดนที่ทําประโยชนแก
สังคม และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคดิเห็นของ  ผูบริหารและ
อาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทกุขอ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเปนบัณฑิตที่สมบรูณตามบทบญัญัติแหง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สถาบันอุดมศึกษา สังกดักรมศลิปากรขึ้น 
ชื่อวามีชื่อเสียงทางดานนาฏศิลปและดนตรีเปนอยางมาก เพราะฉะนั้นจึงไดเนนคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและทกัษะการฝกปฏิบัตใินเรื่องดังกลาวอยางหนักเสมอมา ซ่ึงทําใหสงผล
ตอคุณภาพบณัฑิตที่จบออกไปเปนผูที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เปนที่เชื่อถือของสังคมและ
ความตองการของตลาดแรงงานทั่วไป  ซ่ึงสอดคลองกับ ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ  (2542:81-82) 
ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงองคประกอบดานนักศึกษา 
ตั้งแตการรบันักศึกษาใหม ภารกิจของนักศึกษา การตดิตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตถือวา
เปนกระบวนการสําคัญซ่ึงควรมีการกําหนดหลักและวธิีการที่จะพิจารณานักศึกษาในทุกๆดาน
ใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพบัณฑิต สถาบนัอุดมศึกษามีเปาหมายสูงสุดคือผลิต
บัณฑิตที่มีคณุภาพ  ซ่ึงบัณฑิตที่พึงประสงคควรมีคณุลักษณะคือความเปนผูนําในสังคม 
สามารถชี้นําชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม การดํารงเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของชุมชน มีความสามารถในการแสวงหาความรู  ใฝรู และมีความเปนคนที่
สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ  สติปญญา อารมณ  มีคุณธรรม  มีความสามารถในการใชภาษา
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และเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากการวจัิยของวรพรรรณ กีรานนท (2540 : 156) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การวิเคราะหหลักสูตรนาฏศิลประดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบวา  
คุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคมคือ 
คุณลักษณะดานมีความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสนใจใฝหาความรูและความ 
กาวหนาในวชิาชีพอยูเสมอ 

5. ดานการวัดและประเมนิผล 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญ มีความคดิเห็นและ     

ขอเสนอแนะในดานการวัดผลและประเมนิผล คือสถาบันควรกําหนดเกณฑการประเมินผล    
การเรียนการสอนใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและควรแจงใหอาจารยทุกคนรับทราบ         
การวัดและประเมินผลของแตละวชิาควรมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน   
การวัดและประเมินผลควรเปนไปตามเกณฑหรือแนวปฏิบตัิของสถาบัน  ขณะเดียวกันควรให  
ผูสอนมีอิสระในการกําหนดรูปแบบวิธีการวัดผลใหสอดคลองกับเนือ้หาวิชา แตตองไมฝน 
กฎระเบียบทีมี่ดวย มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอน  
และมีการชี้แจงเกณฑการวดัและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาไดรับทราบทุกรายวิชาและ
เม่ือนํารูปแบบไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย   พบวา
เห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอ ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาการวัดผลและประเมินผล  เปน   
องคประกอบที่สําคัญและขาดไมไดของการจัดการเรียนการสอน  เพราะเปนกระบวนการ 
ตรวจสอบวานักศึกษาไดเรยีนรูบรรลุจุดมุงหมายปลายทาง ตามทีห่ลักสูตรกําหนดไวไดมาก
นอยเพียงใด และจะไดนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดมีาก
ยิ่งขึ้น  ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากรเนนทักษะการ
เรียนทางดานปฏิบตัิและวธิกีารสอน  ที่อาจารยตองปฏิบัตใิหดูเพ่ือเปนแบบอยางซึง่จะทําใหตอง
มีการปรับปรงุการเรียนการสอนตลอดเวลา เพ่ือใหนักศึกษาปฏิบตัติามไดอยางถูกตองตาม 
มาตรฐานของสถาบันที่กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับไพศาล หวังพานิช (2540 :11-15) ที่กลาววา 
การวัดและประเมินผลเปนองคประกอบหนึ่งของกระบวนการจดัการเรียนการสอนที่มี 
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงหลักเกณฑที่สําคัญคือ ควรวัดใหตรงกับวตัถุประสงค ใชเครื่องมือที่ดีใน 
การวัดมีความยุติธรรมในการวัดผลการศึกษา  การแปลผลไดถูกตองและการใชผลการวัดให 
คุมคาและสอดคลองกับไพศาล  หรูพาณิชยกิจและนรามณฑล  สิบหม่ืนเปยม  (2547:57-58)  
ที่กลาววา  การวัดและการประเมินผลการศึกษา  ควรคํานึงถึง 1) ความถูกตอง เพราะการ
ประเมินควรใหขอมูลที่ถูกตองเก่ียวกับแนวคิดจริงๆ  กระบวนการ  ผลผลติ  และคุณคาที ่
คาดหวังจากผูเรียน  การประเมินผล  ควรทดสอบตามจุดมุงหมาย  และใหโอกาสผูเรียนใน 
การแสดงความสําเร็จในการเรียนรู  และควรรวมผลความสําเร็จของนักศึกษามาประเมิน 
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ความสําเร็จในการเรียนรูและความเขาใจเพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอที่จะยืนยันผลสําเร็จที่ออกมา 
2) ความชัดเจน เกณฑการประเมินผลควรมีความชัดเจนเพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินที่
โปรงใสและเปดเผยตอสาธารณะไดนักศึกษาไดรับทราบการตัดสินความรูความสามารถ   
3) ความยตุิธรรม การประเมินผลควรแสดงใหเห็นถึงความยุตธิรรมสาํหรับผูเรียนทุกคน   
4) ความสมบรูณครบถวน การพิจารณาตัดสินความกาวหนาของผูเรียนควรตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของการใชแหลง  ขอมูลและวธิีการที่หลากหลายและ  5)  การประเมินทัศนคติและคานิยม ซ่ึง
เปนตวับงชี้การใหความสําคัญกับการใชชี้วัดอยางมีคณุภาพของผูเรียน  อาจสังเกตไดจาก 
พฤติกรรมของผูเรียนและทศันคติของผูเรยีนและเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 (สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาต:ิ2546:52-53) ตามมาตรา26 ที่กําหนดใหการ
ประเมินผลการเรียนรู พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียนควรเปนรปูแบบการเรียนรูตาม 
สภาพจริงมีการประเมินที่หลากหลาย  ไดแก  การสังเกตพฤติกรรมการเรยีนการเขารวม
กิจกรรมและการทดสอบเปนตน ซ่ึงสอดคลองกับนิลวรรณ  วรรณะลี (2541:217)  ไดวิจัยเรื่อง 
การประเมินหลักสูตรประกาศนียบตัรนาฎศิลปชั้นสูงสาขานาฎศิลปไทยของวทิยาลัยนาฎศลิป  
พบวาการวัดผลในการเรียนของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากรนั้น การวัดผลใชผูสอน 
เปนหลัก ไมมีเกณฑมาตรฐาน และในการวัดผลสวนใหญเนนเฉพาะดานความรูและความ 
จําขาดการวิเคราะหและสังเคราะห   สวนทางดานทฤษฎียังไมมีการจัดทําหรือสรางขอสอบ
มาตรฐาน  เม่ือเปนเชนน้ีจึงทําใหการวัดและประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดกรม 
ศิลปากรขาดความเชื่อถือหรือความเที่ยงตรง  ควรมีการประเมินตามหลักวิชาและวธิีการ และ 
มีคณะกรรมการกลางในแตละสาขาวิชาจัดทําเกณฑมาตรฐาน  การวดัผลทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบตัิควรมีความสอดคลองกัน  

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะในดานความรบัผิดชอบในการวัดและประเมินผล คือควรมีการแจงผลการวัดและ
ประเมินผลการเรียนในแตละรายวชิาใหนักศึกษาไดรับทราบจุดออน จุดแข็งของตนเอง มีการ  
ทบทวนและปรับปรุงขอสอบที่ใชสอบนักศึกษาใหมีคุณภาพดีขึ้น  โดยมีการวิเคราะหขอสอบ
หรือมีการคัดเลือกขอสอบทีดี่ไวในคลังขอสอบ  และเม่ือนํารูปแบบฯ ไปตรวจสอบความ    
เหมาะสมตามความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอ          
ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวาความรับผดิชอบในการวดัและประเมินผล ตองมีผูรับผิดชอบ
ตามลําดับขั้น เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบทบทวนไดตามกระบวนการตางๆทีไ่ดมีการ
ปรึกษาหารือและตกลงกันของคณะกรรมการที่สถาบนัไดตั้งขึ้น ซ่ึงความรับผิดชอบในการวัด
และประเมินผลของอาจารยสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากรนั้นมีคอนขางสูงเพราะ
เน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนทางดานนาฏศิลปและดนตรี อาจารยผูสอนจะมีการชี้แจง
และแนะนํา 
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จุดออนจุดแข็งใหนักศึกษาทราบเปนระยะๆ เพ่ือความถูกตองและมีการทดสอบอยูตลอดเวลา
โดยดูจากการฝกซอม เพราะเปนเรื่องของทักษะที่ตองฝกปฏิบตัิอยูเปนประจํา ซ่ึงสอดคลองกับ 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 200-201) ไดกลาวถึงความรับผิดชอบในดานการวัดและ
ประเมินผลวา ควรมีการกําหนดนโยบายทั่วไปเกี่ยวกบัการวัดและประเมินผล ในเร่ืองประเภท
ของขอสอบทีใ่ชวัดผล ระยะเวลาทีใ่ชในการสอบ จํานวนครั้งที่สอบ และการเกบ็คะแนนสอบ 
แตละครั้ง มาตรฐานในการสอบวัดผล การเตรียมแบบฟอรมสําหรับรายงานผลการสอบแก 
ผูปกครอง จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการสอบ มีการสงเสริมอาจารยใหมี
ความรูทางการวัดผลและประเมินผล โดยการจัดฝกอบรม  การประชุมปฏิบัติการในดานเทคนิค
การออกขอสอบ การใหคะแนน การประเมินผลขอสอบ ตลอดจนการรายงานผลการสอบ         
จากการวิจัยของ กิ่งแกว  เอ่ียวแฉลม (2542 : 33)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพการจัดการเรียน 
การสอนของคณะบริหารธรุกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตบพิตรพิมุข ทุงมหาเมฆ  
ตามทัศนะของนักศึกษาพบวา  การวัดและประเมินผลการศึกษาเปนกระบวนการสาํคัญของ 
การจัดการเรียนการสอนเปนองคประกอบอยางหนึ่งของการจัดการศึกษาและทาํใหสามารถ      
ติดตามผลการปฏิบตัิวาไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม  ดังน้ันหลักสูตร การสอน  
การวัดผล  จึงเปนองคประกอบสําคัญของการจัดการเรียนการสอนและมีความเกี่ยวโยงกัน 
โดยตลอด  นอกจากนั้นการวัดผลการศกึษาจะชวยชีข้อบกพรองหรือปญหาตางๆ ในการเรียน
การสอนกอใหเกิดการแกไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ือใหการเรียนการสอนไดผลเต็มที ่

6.ดานปจจัยเกื้อหนุน 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นและ    
ขอเสนอแนะในดานอาคารสถานที่ คือควรมีการจัดอาคารสถานที่สาํหรับการเรียนการสอน   
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิใหเพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดบรรยากาศ      
หองเรียนใหผูเรียนสนใจอยากเรียนรู  มีการจัดบรรยากาศหองทํางานของอาจารยใหเปนสัดสวน  
และเอ้ือตอการคิดสรางสรรค เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบ
ความเหมาะสมตามความคดิเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวาเหน็ดวยกับผูเชีย่วชาญทุกขอ 
เพราะสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดปจจัยเกื้อหนุน  เพ่ือเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพ 
ที่สําคัญสถาบนัอุดมศึกษาควรกําหนดและจัดใหมีระเบยีบแบบแผน  กิจกรรมและเกณฑตางๆ 
ใหเกิดคุณภาพ  ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
สถาบันอุดมศกึษาทุกแหงจําเปนจะตองคาํนึงถึงปจจัยดานนี้ใหมากเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ในการจัดการเรียนการสอน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาอาคารสถานที่เปนสิ่งจําเปนที่          
เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของนกัศึกษาและควรมีการจัด
ระเบียบแบบแผนตอการใชประโยชนอยางสูงสุด จึงทําใหสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร
มีนโยบายในการขยายสถานศึกษาเพื่อรองรับกับการเติบโตและการเพิ่มขึ้นของนกัศึกษาใน
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อนาคต เพราะวาสถานที่เรยีนของสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรในปจจุบันคับแคบ 
อาคารเรียนมีไมเพียงพอกับจํานวนนักศกึษาที่เพ่ิมขึ้นทุกป และเม่ือขยายไปยังวทิยาลัย 
นาฏศิลปศาลายา ก็ยังขาดความพรอมเนื่องจากอาคารเรียนยังกอสรางไมเสร็จสมบูรณ ทําให
บรรยากาศไมเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน อยางไรก็ตามในอนาคตเมื่อการกอสรางเสร็จ
สมบูรณ ก็จะทําใหมีสถานที่และอาคารเรียนทางดานสาขาวิชาตางๆสมบูรณมากขึ้น  
ซ่ึงสอดคลองกับสาํนักงานประกันคุณภาพการศึกษา (2543:79-80) ที่กลาววาปจจัยเกื้อหนุน
เปนสิ่งที่สําคญัของสถาบันอุดมศึกษาที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมี 
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาควรมีอาคารสถานที่ที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ เชน แบบกลุมใหญ กลุมเล็กและแบบศึกษาคนควาดวยตนเอง มีอาณาบริเวณและ
บรรยากาศที่เสริมสรางความคิดสรางสรรค และการใฝรูใฝเรียนของนสิิตนักศึกษา และไพฑูรย  
สินลารัตน (2544:10-11) กลาวเพิ่มเติมวาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดใหมีระเบยีบแบบแผน  
และเกณฑตางๆ ในดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ระเบียบวาดวย
การใชสถานที ่ หองเรียน  หองปฏิบัติการ  แผนการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
ทางกายภาพ  แผนการบํารงุรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ตลอดจน
ความพึงพอใจในการใชอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ   เกณฑการใชอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ไดแกจํานวนพื้นที่ใชประโยชนตอบคุลากร  จํานวน
พ้ืนที่ที่ใชประโยชนตอหัวนิสิต  จํานวนหองเรียนแยกตามขนาดชั้นเรยีนโดยเฉลี่ย  จากการวิจัย
ของ พิมพศรี เปานิล (2530 : 102) ไดศึกษาวิจัยเรื่องบรรยากาศการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามทัศนะของนิสิตพบวา บรรยากาศในการเรยีนการสอนใน
มหาวิทยาลยัสงเสริมใหนักศึกษารูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยที่มหาวิทยาลัยจัดสภาพให
เอ้ืออํานวยตอการคนควาดวยตนเอง การสรางประสบการณที่ดีกอใหเกิดทัศนคตทิี่ดีงาม  และ
เปนการริเริ่มนิสัยทางการเรียนที่ดีอีกดวย 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะในดานหองสมุด คือควรเอ้ือตอการคนควาของนักศึกษาโดยการจัดบรรยากาศ 
ที่เอ้ือตอการเรียนรู  สถาบนัควรจัดแหลงการเรียนรูทีห่ลากหลาย  ทั้งสื่อที่เปนอุปกรณตางๆ   
และสื่อที่เปนบุคคล  เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยสถาบันควรจัดใหพรอมทุกเม่ือเชน สถานที่
สําหรับน่ังอานหนังสือและสถานที่สําหรบัใหนักศึกษาทํางานทั้งรายบุคคลและรายกลุม  มีการจัด
แหลงคนควาที่ทันสมัยใหนักศึกษา เชนหองสมุดเสมือนจริง เครือขายอินเทอรเน็ต  (Internet) 
เชื่อมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ  และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอ ที่เปนเชนน้ีอาจเปน
เพราะวาหองสมุดเปนแหลงการเรียนรูและศึกษาคนควาดวยตนเองที่สําคัญอยางยิ่งของ
สถาบันการศกึษา แตสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรมีสถานที่คับแคบ ทําใหหองสมุดมี
สถานที่คบัแคบไปดวย ขาดหองศึกษาคนควาที่เปนรายบุคคลและรายกลุม ระบบการคนควายัง
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ไมมีความทันสมัยและเชื่อมโยงกับสถาบนัอ่ืนๆ หนังสือสวนใหญเกาและมีนอย  อาจ
เน่ืองมาจาก  งบประมาณมีไมเพียงพอที่จะสนับสนุนในการจัดซื้อและซอมบํารุง  ซ่ึงสอดคลอง
กับทบวงมหาวิทยาลัย.  (2543 : 8)  กลาววาสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดปจจัยเกื้อหนุน  เพ่ือ
สงเสริม     การเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพ และมีประสทิธภิาพ มีอาคารสถานที่ที่
เอ้ืออํานวยตอ การศึกษาคนควาดวยตนเอง มีหองสมุด ตํารา หนังสือวารสารทั้งภาษาไทยและ
ตางประเทศ     มีเครื่องคอมพิวเตอร  สือ่การเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณที่เอ้ืออํานวยตอ
การสืบคนและเสาะแสวงหาความรูทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ   

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็น 
และขอเสนอแนะในดานโสตอุปกรณการสอน คือควรมีการจัดหาอุปกรณโสตทศันปูกรณที่ใช 
ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความเพียงพอของอุปกรณการเรียนการสอนสําหรับ 
ฝกวิชาเฉพาะทางศิลปะ และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบความเหมาะสมตามความคิดของ
ผูบริหารและอาจารย พบวาเห็นดวยกับผูเชี่ยวชาญทุกขอที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา
เทคโนโลยีการศึกษา อุปกรณการสอน สื่อการเรียนการสอนมีความสําคัญแกอาจารย 
ขาราชการและเจาหนาที่ในการชวยสอนและยังเปนแหลงศึกษาคนควา วิจัยเกีย่วกับการพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน เปนแหลงฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาตางๆ ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากรควรใหความสําคัญในเรือ่งของอุปกรณ
การสอนเปนอยางมาก เพราะจะชวยใหการเรียนการสอนงายขึ้น นักศึกษามีความเขาใจและ
สามารถเรียนรูไดเอง แตในปจจุบันการดําเนินการในเรือ่งของอุปกรณการสอนยังขาดแคลนอาจ
เน่ืองมาจาก งบประมาณในการจัดซื้อและซอมบํารุงมีนอย  ซ่ึงสอดคลองกับคูมือการประกัน
คุณภาพ      การศึกษา (2543 : 78-81) ที่กลาววา สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศกึษา  ควรทํา
หนาที่เปนศูนยบริการการใช  การผลิตและ บํารุงรักษาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยแก
อาจารย       ขาราชการ  เจาหนาที่และนิสติของมหาวิทยาลัย เปนแหลงศึกษาคนควาวิจัย
เกี่ยวกบัการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  เปนแหลงฝกอบรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวชิาตางๆ และใชเปนสถานที่ฝกทกัษะปฏบิตัิ  จากการวิจัยของ 
พจนารถ ทองคําเจริญ (2539 : 140) ไดศึกษาวิจัยเรื่องสภาพความตองการและปญหาการใช
อินเทอรเน็ต ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยพบวา  ประเภท
บริการในระบบ         อินเทอรเน็ต ที่อาจารยและนิสตินักศึกษาใชประโยชนทางการศึกษาบอย
ที่สุดคือ  การสืบคน  ขอมูลแบบเวิลดวายเว็บ  จากแนวทางการจัดการเรียนการสอนผาน
อินเทอรเน็ตจะมีบทบาทและเปนสื่อสําคญัของการเรียนการสอนในอนาคตอันใกลน้ีอยางแนนอน 
ทั้งน้ีเปนเพราะ       นักศึกษาไดใชคุณสมบัติของอินเทอรเน็ตและวธิีการที่ใชอินเทอรเน็ตเชน  
การอภิปรายโตแยง การศึกษาจากฐานขอมูล  การไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่  
ทําใหสรางสภาพการณใหเกิดการเรียนรูไดอยางมประสิทธิภาพ 
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รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ผูเชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นและ     
ขอเสนอแนะในดานหองพยาบาล คือเครือ่งมือการรักษาพยาบาลควรมีจํานวนเพยีงพอและ   
ทันสมัย  เชน เครื่องมือวัดความดัน เตียงนอน เปนตน   และเม่ือนํารูปแบบฯไปตรวจสอบ 
ความเหมาะสมตามความคดิเห็นของผูบริหารและอาจารย พบวาเหน็ดวยกับผูเชีย่วชาญทุกขอ 
ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวา หองพยาบาลถือวาเปนสวัสดิการที่สําคัญที่สถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดกรมศิลปากรจัดใหกับนักศึกษาทกุระดับ และไดมีการปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอด 
แตเน่ืองจากบคุลากรทางดานพยาบาลหรอืผูดูแลหองพยาบาลมีไมเพียงพอ ขาดเจาหนาที่ 
พยาบาลโดยตรง และในปจจุบันกําลังอยูในชวงดําเนนิการจางและหาอัตรากําลังมาดําเนินการ
ทางดานดูแลการเจ็บปวยใหกับนักศึกษา ตลอดจนมีการจัดซื้อยาและอุปกรณในการรักษาให 
ทันสมัยตอไปซึ่งสอดคลองกับทบวงมหาวิทยาลัย.  (2543 : 8) ที่กลาววาสถาบันอุดมศึกษา         
พึงจัดปจจัยเกื้อหนุน เพ่ือสงเสริมการเรยีนรูของนักศกึษาอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ มี
หองพยาบาล อุปกรณที่เอ้ืออํานวยตอการใหบริการและการรักษาพยาบาลทีเ่พียงพอ ในการจัด 
การเรียนการสอน และแอสเวิธและฮารเวย (Ashworth and Harvey. 1994 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง
ทิศทางและอนาคตของการอุดมศึกษา พบวาสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา
จําเปนที่จะตองอาศัยสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกตอการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงคลอบคลุม 
ทั้งสิ่งเอ้ืออํานวยดานทรัพยากรบคุคล หองพยาบาล อาคารสถานที่สาํหรับการเรียนและ 
การสันทนาการ  สําหรับดัชนีชี้วัดความมีคุณภาพของสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวกไดแก จํานวน
และประเภทของสิ่งเอ้ืออํานวยความสะดวก ลักษณะหองเรียน ที่น่ังเรยีน และสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ สภาพแวดลอมทางสถานที่เพ่ือการออกกําลังกายและการพักผอนหยอนใจ  
ความปลอดภยั ความสะอาดและความเปนระเบียบ  
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1.  จากการศกึษาตามกระบวนการวิจัยทําใหไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ตามองคประกอบคุณภาพของการศึกษา 6 ดานคือ ดานหลักสูตร ดานอาจารย 
ดานกระบวนการเรียนการสอน ดานนักศึกษา ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัย 
เกื้อหนุน ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร ควรสนบัสนุนใหมีการนํารูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนนี้ไปทดลองใชในบางดานกอน หากไดผลดีก็ควรนํารูปแบบในดานอ่ืนๆ
ไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถาบันตอไป 
 2.สถาบันอุดมศึกษา สังกดักรมศิลปากร ควรสนบัสนนุใหมีการจัดอบรมสัมมนา        
เชิงปฏิบตัิการแกอาจารย เกี่ยวกับการนาํรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ไปใช เพ่ือจะ       
ทําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 3.สถาบันอุดมศึกษา สังกดักรมศิลปากร ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี    
ประสิทธิภาพนี้ ไปใชกับการจัดการเรียนการสอนในทกุๆ ดาน เพ่ือการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศกึษาตอไป 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครัง้ตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเกีย่วกบัตวับงชี้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนตาม
องคประกอบคุณภาพของการศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศกึษารปูแบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอ่ืนๆเชน  สถาบัน    
อุดมศึกษาเอกชน  สถาบันอุดมศึกษาที่ออกนอกระบบ  สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 
ที่เปดสอนทางดานนาฎศิลปดนตรี 
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   สํานักทดสอบทางการศกึษาและจิตวทิยา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
4  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.  อมรรัตน  ภิญโญอนันตพงษ 
   ศูนยวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5  ดร. วิชชตุา  วุธาทติย 
    หัวหนาภาควิชานาฏศลิป  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
6  ผูชวยศาสตราจารย ผุสดี  หลิมสกุล 
    ภาควิชานาฎศิลป  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
7  ผูชวยศาสตราจารย  ฉนัทนา  เอ่ียมสกุล 
    คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ( รังสิต ) 
8  อาจารยจามรี  คชเสน ี
    คณบดีคณะนาฎศิลปและดุริยางค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
9  ดร. รจนา  สุนทรานนท 
   รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
10  ผูชวยศาสตราจารย  สมศักดิ์  สรอยระยา 
     รองคณบดีฝายบริหาร  คณะนาฎศิลปและดุริยางค  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
11  นายธงชยั  รักปทุม 
      อธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
12  ดร.  อุษา  สบฤกษ 
      คณบดีคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป 
13  นายนิวัฒน  สุขประเสรฐิ 
      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลป 
14  อาจารยสุกัญญา  พยัคฆเกษม 
      ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจกรรม วิทยาลัยนาฎศลิป 
15  อาจารยวารี  ไตรเพิ่ม 
      ตําแหนง  อาจารย 3 ระดับ 9 วิทยาลัยนาฎศลิป 
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16  ดร.  โพธิพันธ  พานิช 
      ตําแหนง  อาจารย  3  ระดับ 8 วิทยาลัยนาฎศลิป 
17  ดร.  ชนัย  วรรณะล ี
      หัวหนาภาคนาฎศิลปไทย  วิทยาลยันาฎศิลป 
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ภาคผนวก  ค 
 

1.แบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตร ี
              ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 

  2.แบบสอบถามความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอนเทคนิคเดลฟาย 
     รอบที่ 1 

           3.แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตามขั้นตอนเทคนิคเดลฟาย 
                     รอบที่ 2และรอบที่ 3 
      4.แบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
                      ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 

(สําหรับผูบริหารและอาจารย) 
 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยเกี่ยวกับ

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัด    
กรมศิลปากร 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การจัดการเรียนการสอน           

ในระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร ในดานตางๆ ดังน้ี  
1. ดานหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
4. ดานนักศึกษา 
5. ดานการวัดและประเมินผล 
6. ดานปจจัยเกื้อหนุน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับ
สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบัน 

          อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
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ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดขีดเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
1.  ตําแหนงปจจุบัน 
   ผูบริหาร  ตําแหนง       
   อาจารย  สาขาวิชา       
2.  ชื่อสถานที่ปฏิบัติงาน         
 
ตอนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัดการเรียน 

การสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
คําชี้แจง โปรดอานขอความและขีดเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือทีต่รงกับระดับ

ปญหาของทานมากที่สุด เกี่ยวกับสภาพปญหาในดานตางๆ เพียงชองเดียว 
เทานั้น  คาน้าํหนักของคะแนนแบงเปน 5 ระดับดังน้ี 

            5 หมายถึง เห็นวามีปญหาในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง เห็นวามีปญหาในระดับมาก 
     3 หมายถึง เห็นวามีปญหาในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง          เห็นวามีปญหาในระดับนอย 
   1 หมายถึง          เห็นวามีปญหาในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
ดานหลักสูตร 
1. มีความสอดคลองของหลักสูตรทีใ่ชในการ

จัดการเรียนการสอนกับความตองการของ
สังคมปจจุบัน 

     

2. การจัดทําแผนปฏิบตัิการใชหลักสตูร        
ในสาขาวิชาตางๆ 

     

3. การจัดประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร          
ใหแกอาจารยผูสอน 

     

4. การจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตร               
ในสาขาวิชาทีท่านจัดการเรียนการสอน 
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ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
ดานหลักสูตร(ตอ) 
5. ความชัดเจนในการอธิบายรายละเอียด

เกี่ยวกบัเน้ือหาวิชา ของหลกัสูตรทีท่าน
จัดการเรียนการสอน             

     

6.    การจัดงบประมาณในการดําเนินการ         
พัฒนาหลักสูตร 

     

7.    การเผยแพรหรือแจกเอกสารหลักสูตร       
แกอาจารยทุกคนใหรับทราบเพื่อเปน    
แนวทาง ในการปฏิบตัิงาน 

     

8.    การจัดบุคลากรสําหรบัดําเนินงาน        
บริหารหลักสตูร 

     

9.    การจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุง           
แกไขหลักสตูร 

     

10.   การสํารวจความคิดเห็นของอาจารย         
ผูสอนเพื่อนําขอมูลไปสูการปรับปรุง     
และพัฒนาหลกัสูตร 

     

11.  การติดตามและประเมินผลหลักสตูร        
อยางตอเน่ือง 

     

12.  การประชาสัมพันธหลกัสูตรใหแก             
ผูที่เกี่ยวของ  เชน นักเรียน ผูปกครอง      
ไดรับทราบ 

     

13.  การประเมินผลการใชหลักสูตรในสาขาวิชา 
ที่ทานทําการสอน 

     

ดานอาจารย 
14.  กระบวนการสรรหาอาจารยตามระเบียบ

ปฏิบตัิที่สถาบันกําหนด 
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ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
ดานอาจารย(ตอ) 
15. มีความชัดเจนของการวางแผนพัฒนา

อาจารยใหมีความรู และทักษะดานการเรยีน
การสอนของแตละวชิา    

     

16. ความสอดคลองของการวางแผนพัฒนา
อาจารยใหมีความรู และทักษะดานการเรยีน
การสอนของแตละวชิากับแนวปฏิรูปการ
เรียนรู 

     

17.  การพัฒนาอาจารยใหมีความรู และทักษะ   
ดานการจัดการเรียนการสอนไดแก   การ
จัดอบรม แนะนํา ชวยเหลือ อยางตอเน่ือง 

     

18.   การวางแผนการพัฒนาอาจารยเพ่ือเพ่ิม    
คุณวุฒิและวทิยฐานะ 

     

19.   จํานวนอาจารยผูสอนกับจํานวนนักศึกษา      
20. สัดสวนคุณวฒิุของอาจารย (   ปริญญาตรี : 

โท : เอก ) ตามเกณฑที่กําหนดไวใน  
รายงานการประกันคุณภาพของสถาบัน 

     

21. ความสอดคลองของการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของอาจารย กับภารกิจหลัก       
ของสถาบัน 

     

22. การกําหนดขอบเขตภาระงานของอาจารย   
(Job Describtion) เปนลายลักษณอักษร 

     

23. การสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย และสราง 
ผลงานทางวชิาการเชน  การแตงตํารา      
การแปลตํารา   เปนตน 
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ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
ดานกระบวนการเรียนการสอน 
24. การวางแผนของอาจารยในสาขาวิชามีการ

วางแผนการจดัการเรียนการสอนรวมกัน 

     

25. การเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของอาจารย 

     

26. การจัดทําประมวลผลการสอนในแตละ
รายวิชาของอาจารย 

     

27. การจัดลําดับเนื้อหาวิชาที่สอน      
28. การจัดตารางสอนของฝายวิชาการโดย       

คํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะวิชา 
     

29.  การใชเทคนิควธิีการเรยีนการสอน           
สัมพันธกับเน้ือหาวิชาที่สอนของอาจารย 

     

30.   กิจกรรมการเรียนการสอนในการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น 

     

31. ทักษะของอาจารยในการนาํเทคโนโลยี      
ทางการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาใช 

     

32. การปรับพ้ืนฐานความรูของผูเรียน             
กอนจัดการเรียนการสอน 

     

33. การจัดทําแผนการสอนซอมเสริมใหแก
ผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน 

     

ดานนักศึกษา 
34. ระบบการคัดเลือกนักศึกษาตามเกณฑ

พ้ืนฐานที่สถาบันกําหนดไว 

     

35. การรับนักศึกษาที่ไมเปดกวางสําหรับ      
บุคคลภายนอก 
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ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
ดานนักศึกษา(ตอ) 
36. ความชัดเจนของนโยบายการพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาดานวิชาการของสถาบนั 

     

37. ความชัดเจนของการวางแผนของแผนงาน 
กิจกรรมนักศึกษา 

     

38. กระบวนการพัฒนานักศึกษาดานกิจกรรม    
ที่สงเสริมใหนักศึกษาเกิดพฤติกรรม
ประชาธปิไตยไดแก ความมีวินัย ความมี     
เหตุผลในการคิดตัดสินใจ เปนตน 

     

39. พฤติกรรมของนักศึกษาในการใฝรู โดยการ
คนควาศึกษาดวยตนเอง 

     

40. ความสอดคลองของการการกําหนด
คุณลักษณะบณัฑิตกับปรัชญา และ
เปาหมายหลกัของสถาบัน 

     

41. จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น         
42.   ความสนใจของนักศกึษาในการเรยีน     

วิชาสามัญ 
     

ดานการวัดและประเมินผล 
43.   การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน   

ใหเปนไปตามเกณฑ หรือแนวปฏบิัติ         
ของสถาบัน ไดแกการวัดความรูตาม         
จุดประสงคการเรียนการสอน                  
ในรายวชิานั้นๆ 

     

44.   การชี้แจงเกณฑการวดั และประเมินผล
การเรียนการสอนใหนักศึกษาไดรับทราบ 

     

45.   การแตงตั้งคณะกรรมการดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 
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ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
46.   การจัดใหมีหนวยงานในการทําการรรวม

ขอสอบของสถาบันไดแกการจัด 
      ตั้งคลังขอสอบ  เปนตน 

     

47.  การวิเคราะหขอสอบหรือคัดเลือกขอสอบ
ของผูรับผิดชอบแตละรายวชิาไวเพ่ือ
ปรับปรุงแกไข 

     

ดานปจจัยเกือ้หนุน 
48.   ความเพียงพอของอาคารสถานทีใ่น

สถาบันกบัการจัดการเรียนการสอน 

     

49.   การจัดบรรยากาศของหองเรียนเพ่ือ
กระตุนใหผูเรยีนสนใจในการเรียน ไดแก 
แสงสวาง ที่เพียงพอ อากาศถายเทสะดวก
ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอกเปนตน 

     

50.   บรรยากาศหองทํางานของอาจารยที่เอ้ือ   
ตอการคิดสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียน   
การสอนของอาจารย เชน ความเปน
สัดสวน ฯลฯ 

     

51.    ความทนัสมัยของอุปกรณ
โสตทศันูปกรณที่ใชในการจัดการเรียน 

      การสอน 

     

52.  จํานวนอปุกรณการเรียนการสอนสําหรับ   
ฝกปฏิบตัวิิชาเฉพาะทางศิลปะเพียงพอ      
กับจํานวนนักศึกษา 

     

53.  เครื่องมือการรักษาพยาบาลในหอง
พยาบาล 

     

54.  จํานวนสนามกีฬาที่ใชในการเรียนการสอน       
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ตอนที่ 3  โปรดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปญหาการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัด 

                   กรมศิลปากร 
1. ดานหลักสูตร 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
2. ดานอาจารย 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
4. ดานนักศึกษา 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
5.  ดานการวัดและประเมินผล 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
6. ดานปจจัยเกื้อหนุน 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
ระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 

(สําหรับนักศึกษาและศิษยเกา) 
 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและศษิยเกาเกี่ยวกับ

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัด    
กรมศิลปากร 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา การจัดการเรียนการสอน           

ในระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร ในดานตางๆ ดังน้ี  
1. ดานหลักสูตร 
2. ดานอาจารย 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
4. ดานนักศึกษา 
5. ดานการวัดและประเมินผล 
6. ดานปจจัยเกื้อหนุน 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปด แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับ
สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของสถาบัน           
อุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
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ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดขีดเครื่องหมาย ลงใน   หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
สถานภาพปจจุบัน 
     นักศึกษา สถาบันที่ทานศึกษาอยู       
     ศิษยเกา  
ตอนที่ 2   แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน                             

ในระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
คําชี้แจง โปรดอานขอความและขีดเครื่องหมาย  ลงในชองทางขวามือที่ตรงกับ            

ระดับปญหาตามความคิดเห็นของทาน เกี่ยวกับสภาพปญหาในดานตางๆ 
เพียงชองเดียวเทานั้นคาน้ําหนักของคะแนนแบงเปน 5 ระดับดังน้ี 

                               5        หมายถึง เห็นวามีปญหาในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง         เห็นวามีปญหาในระดับมาก 
   3 หมายถึง         เห็นวามีปญหาในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง เห็นวามีปญหาในระดับนอย 
   1 หมายถึง เห็นวามีปญหาในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
ดานหลักสูตร 
1. การชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรใหแก    

นักศึกษาทราบ 

     

2. การเผยแพรเอกสารแนวปฏิบัติการใช        
หลักสูตรใหแกนักศึกษา 

     

3. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษา   
อยางเหมาะสม 

     

4. ความรูที่ไดรับจากการเรียนรูตามหลักสตูร
ของสถาบัน สามารถนําไปใช ในการ     
ดํารงชีวิตประจําวันไดอยางเต็มที ่
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ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
ดานหลักสูตร(ตอ) 
5. หลักสูตรที่ศึกษาตอบสนองความตองการ 

ของสังคมและตลาดแรงงานในปจจุบัน 

     

ดานอาจารย 
6. การมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย 

     

7. จํานวนอาจารยมีสัดสวนเหมาะสมกับ
จํานวนนักศึกษา 

     

8. อาจารยและนกัศึกษามีโอกาสรวมกัน
ทํางานเพื่อประโยชนของสถาบันนอย เชน 
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันดาน
ตางๆ เปนตน 

     

9. การจัดแบงเวลาของอาจารยเพ่ือให
คําปรึกษา   แกนักศึกษา 

     

10. การจัดอาจารยผูสอนใหแกนักศึกษาตรง
ตามความรู ความสามารถ 

     

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
11. เทคนิควิธีการเรียนการสอนที่ทานไดรับจาก

อาจารยผูสอนใหความสําคญัแกนักศึกษา 
เชน   ใหนักศกึษาไดเรียนรูดวยตนเอง   
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น 
เปนตน 

     

12. การมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยกับนักศึกษา 

     

13. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรยีน
ที่กระตุนความสนใจในการเรียนแกนักศกึษา 
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ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
ดานกระบวนการเรียนการสอน(ตอ) 
14. สื่อการสอนที่อาจารยนํามาใชในการจัด      

การเรียนการสอนมีความเหมาะกับ            
เน้ือหาวิชานัน้ ๆ 

     

15. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแตละวชิา        
นักศึกษามีสวนรวมในการสรุปแนวคิดสําคัญ
ของวิชานั้นๆ 

     

ดานนักศึกษา 
16. การวางแผนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาตนเองและสังคมทีช่ดัเจน 

     

17. การมีสวนรวมในการวางแผนงานดาน
กิจกรรมของนักศึกษา 

     

18. การชี้แจงหรือประชาสัมพันธแผนงานดาน  
กิจกรรมใหนักศึกษาไดรับทราบ 

     

19. นักศึกษาสวนใหญเห็นความสําคัญของ      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน              
เชน  การศึกษาดวยตนเอง  การแลกเปลีย่น 
แสดงความคดิเห็น  เปนตน 

     

20. การเปดรับนักศึกษาเขามาศกึษาในสถาบนั
เกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ 

     

ดานการวัดและประเมินผล 
21. นักศึกษาไดรับคําชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ       

การวัดและประเมินผล แตละรายวชิา          
จากอาจารยผูสอน 

     

22. การใชวธิีการวัดและประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษาในแตละรายวชิา 
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ระดับปญหา 

สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
23. ขอสอบที่ใชวดัและประเมินผลการเรียน      

การสอนแตละรายวชิา 
     

24. ความสอดคลองของการวัดและประเมินผล
ของแตละวชิากับจุดมุงหมายของการเรียน   
การสอน 

     

25. การแจงใหนักศึกษารบัทราบ  จุดออน จุด
แข็งของตนเอง จากการวัดและประเมินผล   
การเรียนการสอนของแตละรายวชิา 

     

ดานปจจัยเกือ้หนุน 
26. ความเพียงพอของอาคารและสถานที่ใน

สถาบันกบัการจัดการเรียนการสอนใหแก    
นักศึกษา 

     

27. การจัดบรรยากาศของหองเรียนที่กระตุนให
นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู            
เชน  แสงสวางที่เพียงพอ  อากาศถายเท ไม
มีเสียงรบกวน เปนตน 

     

28. ความทันสมัยของอุปกรณ สื่อที่ใชในการ    
จัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา 

     

29. การสงเสริมใหนักศึกษาดูแลเอาใจใส        
ดานสุขภาพตนเองเทาที่ควร  เชน  สถานที่
สําหรับน่ังพักผอน   การจัดสถานที่ออก
กําลังกาย เปนตน 

     

30. บรรยากาศของหองสมุดที่เอ้ือตอการคนควา 
     ของนักศึกษา  
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ตอนที่ 3      โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัดการ 
เรียนการสอนระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 

1. ดานหลักสูตร 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
2. ดานอาจารย 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
3. ดานกระบวนการเรียนการสอน 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
4. ดานนักศึกษา 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
5.    ดานการวัดและประเมินผล 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
6. ดานปจจัยเกื้อหนุน 

 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................... 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา  กรุงเทพ ฯ 10110 

 
26  เมษายน  2547 

 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 ตามเทคนคิเดลฟายรอบที่ 1 
เรียน 
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
 
 กระผม วาที่ ร.ต. ธวัช  เตมิญวน  นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กําลังดําเนินการทําปรญิญานิพนธเรือ่ง  การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มี  ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี  ของ
สถาบันอุดมศกึษาสังกัดกรมศิลปากร ( A Development of an Effective Instructional Model 
for Bachelor’s Degree in Higher Education Institutes Under the Jurisdiction of Fine Arts 
Department )  
ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะเปนประโยชนตอผูบริหาร อาจารย  นักศึกษา  
บุคลากรทางการศึกษา  ตลอดจนผูเกี่ยวของกับงานดานการศึกษาของกรมศิลปากร จะไดนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี ของสถาบัน 
อุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร ใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี มีความจําเปนที่จะตองไดรับขอมูลจากความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ ของผูเชี่ยวชาญที่มีความรู  ประสบการณ  และมีวิสัยทศันเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในการ จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพซ่ึงทานเปนผูหน่ึงที่ไดรับการคัดเลือก
และไดรับการยอมรับใหเปนผูเชี่ยวชาญ ในการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัย
น้ี  จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามดังกลาว และขอความกรุณาสง
แบบสอบถามกลับคืนภายในวันที่   มิถุนายน  2547  และขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง
มา ณ โอกาสน้ี        

       ขอแสดงความเคารพและนับถืออยางสูง 
        วาที่ ร.ต. 
                          (ธวัช  เติมญวน) 

             นิสิตปริญญาเอก  สาขาการอุดมศึกษา 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

หมายเหตุ : กรณีตองการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอโทร  01-300-4115, 02-892-6067 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตามขัน้ตอนเดลฟายรอบที่ 1 

เร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา              
ระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับน้ีเปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการจัด   
การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา
สังกัดกรมศิลปากร  ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะเปนประโยชนตอผูบริหาร  
อาจารย นักศกึษา บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผูเกี่ยวของกับงานดานการศึกษาของกรม    
ศิลปากร  จะไดนําผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรีของ
สถาบันอุดมศกึษาสังกัดกรมศิลปากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยรวบรวม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยใชกระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi  Technique) 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนเปนแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ     
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศกึษาสังกัดกรมศิลปากร ประกอบดวย      
6 ดานดังน้ี 

1. ดานหลักสตูร ไดแก การพัฒนาหลกัสตูร การประเมินหลกัสูตร และการบริหาร      
หลักสตูร 

2. ดานอาจารย  ไดแก  การสรรหาอาจารย  การกําหนดภารกิจของอาจารย             
การประเมินผลการปฏิบตัิงานอาจารย  และการพัฒนาอาจารย 

3. ดานกระบวนการเรียนการสอน ไดแก การทําแผนการสอน การจัดทําประมวล     
การสอน  การจัดตารางสอน  วิธีสอน  การจัดอาจารยเขาสอน  และการสอน          
ซอมเสริม 

4. ดานนักศึกษา ไดแก การคัดเลือกนักศึกษา การพัฒนานักศึกษา และคุณภาพ
บัณฑิต 

5. ดานการวัดและประเมินผล  ไดแก  หลักเกณฑการวัดและประเมินผล  และ
ความรับผิดชอบในการวัดและประเมินผล 

6. ดานปจจัยเกื้อหนุน  ไดแก  อาคารสถานที่  หองสมุด  โสตอุปกรณการสอน      
และหองพยาบาล 

แบบสอบถามฉบับน้ีแบงออกเปน 2 ตอนคือ 
ตอนที่ 1   เปนขอคําถามเกีย่วกับสถานภาพสวนบคุคลของผูเชี่ยวชาญ 
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ตอนที่ 2   เปนขอคําถามเกีย่วกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนทีส่มควรนํามา
กําหนดไวในรปูแบบการพฒันาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

ตอนที่  1 
ขอมูลเก่ียวกบัสถานภาพสวนบุคคลของผูเชี่ยวชาญ 

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน   (   )   หนาขอความที่ตรงกับขอมูลของทาน 
 

1. เพศ             (   )   ชาย 
 (   )   หญิง 

2.  อายุ           (   )   ต่ํากวา 30  ป      
 (   )   30-39  ป      
 (   )   40-49  ป      
 (   )   50  ปขึ้นไป 

3.  ประสบการณการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
(   )   0-5  ป        (   )   6-10  ป      
(   )   11-15  ป        (   )   16-20  ป      
(   )   มากกวา  20  ป 

ตอนที่  2 
ขอคําถามเก่ียวกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่สมควรนาํมากําหนดไวในรูปแบบ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ในการจัดการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับความคิดเห็น โดยผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังน้ี 
5 หมายถึง  ทานเห็นวาขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง        ทานเห็นวาขอความนั้นควรกําหนดไวในรปูแบบ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก 
3 หมายถึง  ทานเห็นวาขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  ทานเห็นวาขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับนอย 
1 หมายถึง  ทานเห็นวาขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 

  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับนอยที่สุด 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
เหตุผล
ประกอบ 

ดานหลักสูตร 
1.  หลักสตูรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
     ควรมีความสอดคลองกับความตองการของ 
     สังคมและตลาดแรงงาน 

      

2.  ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในการใช 
     หลักสูตรในสาขาวชิาตางๆ  เปนระยะๆ 
     เชน  1  ปการศึกษาเปนตน 

      

3.  ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร 
     ใหแกอาจารยผูสอน 

      

4.  ควรมีการจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตร 
     ที่ใชใน การเรียนการสอนของสถาบนั 

      

5.  ควรมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัเนื้อหา 
     วิชาในหลกัสูตร 

      

6.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ 
     การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
     และการบริหารหลักสูตร 

      

7.  ควรมีการเผยแพรหรือแจกเอกสารหลักสูตร 
     แกอาจารยทุกคน 

      

8.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรแตละหลักสตูร 

      

9.  ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุง 
     และพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ 

      

10. ควรมีการสํารวจความคดิเห็นของอาจารย 
      ผูสอนและผูเรียนเพ่ือนําผลมาปรับปรุง 
      และพัฒนาหลักสูตร 

      

11.  ควรมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
       อยางตอเน่ือง 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
เหตุผล
ประกอบ 

12.  ควรมีการประชาสัมพันธหลักสตูร  ใหแก  
ผูเกี่ยวของไดรับทราบเชน  นักศึกษา 

     ผูปกครอง  เปนตน 

      

13.  ควรมีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร 
       ใหนักศึกษารับทราบ 

      

14.  ควรมีการเผยแพรเอกสาร  แนวปฏบิัต ิ
       การใชหลักสูตรใหแกนักศึกษา 

      

15.  ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
       ระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
        ใหมีสัดสวนที่เหมาะสม 

      

16.  ความรูทีไ่ดรับจากการเรียนรูตามหลกัสูตร 
       วิชาชีพ  ควรเปนความรูที่สามารถนําไปใช 
       ในการประกอบอาชีพได 

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานหลักสูตร 

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

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

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

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

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

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



    201

ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานอาจารย 
1.  ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยดานความรู 
     และทักษะเกี่ยวกบัการเรียนการสอน 

      

  2. การพัฒนาอาจารย ดานความรูและทักษะ 
เกี่ยวกบัการเรียนการสอนควรสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู 

      

3. ควรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย 
     เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 

      

4. ควรจัดใหมีการพัฒนาอาจารยโดยวิธีการ       
จัดอบรม การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ ฯลฯ 

      

5.  จํานวนอาจารยผูสอนกับจํานวนนักศกึษา 
    ควร มีความเหมาะสมตามเกณฑการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา  เชน 1:20  เปนตน 

      

6.  สัดสวนคณุวุฒิของอาจารย  (ปริญญาตรี:โท: 
     เอก)  ควรเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน 
     รายงานการประกันคุณภาพของสถาบัน 
     เชน  3:2:1  เปนตน 

      

7.  การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารย 
     กับภารกิจหลักของสถาบันควรมีความ 
     สอดคลองกัน 

      

8. ควรมีการกําหนดขอบเขตภาระงานของ 
    อาจารย(Job Description)  เปน 
    ลายลักษณอักษร 

      

9.  ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  และ 
     สรางผลงานทางวิชาการเชน  การแตงตํารา 
     การเขียนผลงานทางวชิาการ  เปนตน 

      

10.  กระบวนการและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขา 
     เปนอาจารยควรมีการสอบขอเขียนและการ 
     สอบสัมภาษณ 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

11. นักศึกษาควรมีสวนรวมในการประเมิน 
    คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

      

12.  อาจารยและนักศกึษาควรมีโอกาสรวมกัน
ทํางานเพื่อประโยชนของสถาบัน  เชน  
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันดาน
ตางๆ เปนตน 

      

13.  อาจารยควรจัดเวลาการใหคําปรึกษาแก 
     นักศึกษาและแจงใหนักศึกษาทราบ 

      

14. การจัดอาจารยผูสอนควรพิจารณา 
      ดานความรูความสามารถทางวชิาการและ 
      ความสามารถทางการสอน 

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานอาจารย 

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

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

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

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

ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1.  ในแตละสาขาวิชาควรมคีณะกรรมการ 
    วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกัน  

      

2.  ควรมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน    
ในแตละรายวชิา 

      

3.  ควรมีการจัดทําประมวลการสอน 
     (Course Syllabus)  ในแตละรายวชิา 

      

4.  ควรมีการจัดลําดับเน้ือหาวิชาใหเหมาะสม 
    เชน ความยาก-งาย  ความสอดคลองและ  
    เกี่ยวของตอเน่ืองกัน  เปนตน 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

5. การจัดตารางสอนของฝายวิชาการควร  
   คํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะรายวิชาที ่
   เปน วิชาภาคทฤษฎีและวิชาภาคปฏิบตัิ  

      

6. ควรมีการใชเทคนคิวธิีการเรียนการสอนที่ 
    เหมาะสมและสัมพันธกบัเนื้อหาวิชา 

      

7. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย 
    การเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน 
    การแสดงความคิดเห็น  เชน  การอภิปราย 
    เปนตน 

      

8.  ควรมีการนําเทคโนโลยทีางการเรียน 
การสอนที่ทันสมัยมาใช 

      

9.  ควรมีการปรับพ้ืนฐานความรูของผูเรยีนกอน 
     การจัดการเรียนการสอน เชน การสอนเสริม 

      

10.  ควรมีการจัดทําแผนการสอนซอมเสริม 
      ใหแกผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน 

      

11. สื่อการสอนที่นํามาใชในการจัดการเรียน 
การสอน  ควรเหมาะสมกับเนื้อหา วิชานัน้ๆ 

      

12.  นักศึกษาควรมีสวนรวมในการสรุปแนวคิด 
       สําคัญของแตละวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
       การสอน 

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานกระบวนการเรยีนการสอน 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................... 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานนักศึกษา 
1.  ระบบการคัดเลือกนักศกึษาควรเปนไปตาม 
     เกณฑพ้ืนฐานที่สถาบันกําหนดไว  คือ 
     ภาคทฤษฎี  40 / ภาคปฏิบตัิ  60 

      

2.  การรับนักศึกษาควรเปดกวางและใหโอกาส 
    สําหรับบุคคลที่ไมไดจบการศึกษาจาก

วิทยาลัยนาฏศิลปโดยตรง 

      

3.  นโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาดาน
การใชสื่อและเทคโนโลยใีหมทางการเรียน 

    การสอนของสถาบันควรมีความชัดเจน เชน  
    จัดโปรแกรมการเรียนการสอนสําเร็จรูปฯลฯ 

      

4.  ควรมีการประชาสัมพันธการเปดรับนักศึกษา 
     เขามาศึกษาตอในสถาบันในหลายๆดาน   
     เชนอินเตอรเน็ต โทรทัศน วทิยุ หนังสอืพิมพ 
      เปนตน 

      

5.  กระบวนการพัฒนานักศึกษาดานกิจกรรม
ควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเกดิ 

     พฤติกรรมประชาธิปไตยไดแก  ความมีวินัย   
     ความมีเหตุผลในการคดิ  ตัดสินใจ  เปนตน 

      

6.  ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมการศึกษาคนควา 
     ดวยตนเองของนักศึกษา  เชน  การศึกษา 
     ดูงานการเขียนรายงาน  เปนตน 

      

7.  การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตควรมคีวาม 
     สอดคลองกับปรัชญาและเปาหมายหลักของ 
     สถาบัน 

      

8.  ควรมีการติดตามผลจํานวนนักศึกษาที่ศึกษา 
    ตอในระดับที่สูงขึ้นเชน  ระดับปริญญาตรี   
    ปริญญาโทฯลฯ 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

9.   ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญให 
     เปนที่สนใจของนักศึกษาโดยการใช  
     เทคโนโลยีการศึกษามาชวยรวมทั้งการใช 
     สื่อการสอนประเภทตางๆ 

      

10. ควรมีการวางแผนใหนักศึกษาจัดกิจกรรม 
     เพ่ือพัฒนาตนเองและสงัคมที่ชัดเจน  เชน   
      สงเสริมความรูในสาขาวิชาชีพตนเอง  หรือ   
      มีประโยชนตอสังคม  เปนตน 

      

11. ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนงาน
ดานกิจกรรมในรูปของคณะกรรมการ  เชน 

     ชมรมตางๆ  กิจกรรมกีฬา  เปนตน 

      

12.  ควรมีการชี้แจงหรือประชาสัมพันธแผนงาน 
      ดานกิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษาได 
      รับทราบเปนระยะๆ 

      

13. ในกิจกรรมการเรียนการสอนควรให        
นักศึกษาไดมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง
และแลกเปลีย่นความคิดเห็นฯลฯ        

      

14.  การวางแผนดานกิจกรรมนักศึกษาควรม ี
     ความชัดเจน เชน ระยะเวลาโปรแกรม 
     การจัดลักษณะของกิจกรรม  เปนตน 

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานนักศึกษา 

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

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

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

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

............................................................................................................................................... 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานการวัดและประเมินผล 
1.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
     ควรเปนไปตามเกณฑ  หรือแนวปฏบิัตขิอง 
     สถาบันไดแก  การวัดความรูตามจดุประสงค 
     การเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ 

      

2.  ควรมีการชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผล 
     การเรียนใหนักศึกษาไดรับทราบในการเรียน 
     การสอนของทุกรายวิชา 

      

3.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการวัด 
    และประเมินผลการเรียน 

      

4.  ควรจัดใหมีหนวยงานในการทําการรวบรวม 
     ขอสอบของสถาบันไดแก  การจัดตั้งคลัง 
     ขอสอบ  เปนตน 

      

5.  ผูรับผิดชอบแตละรายวชิาควรมีการวเิคราะห 
     ขอสอบหรือมีการคัดเลือกขอสอบที่ดีไวใช 

      

6.  ควรมีการทบทวนและปรับปรุงขอสอบที่ใช 
สอบนักศึกษาใหมีคุณภาพดีขึ้น 

      

7.  การวัดและประเมินผลของแตละวิชา  
     ควรมีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย 
    ของการเรียนการสอน 

      

8.  ในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
     ของแตละรายวิชาควรมกีารแจงใหนักศึกษา 
     รับทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง   

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานการวัดผลและประเมินผล 

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

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

............................................................................................................................................... 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานปจจัยเกือ้หนุน 
1.  ควรมีการจัดอาคารสถานที่สําหรับการเรียน 
    ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติทีเ่พียงพอ  

      

2.  ควรมีการจัดบรรยากาศของหองเรียน 
     ใหผูเรียนสนใจอยากเรยีนรู เชน แสงสวาง     
     ที่เพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก   
     ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก  เปนตน 

      

3. ควรมีการจัดบรรยากาศหองทํางาน 
    ของอาจารยใหเปนสัดสวนและเอ้ือตอการคิด  
    สรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

      

4.  อุปกรณโสตทศันูปกรณที่ใชในการจัด 
    การเรียนการสอนควรมคีวามทันสมัย 

      

5.  อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับฝก 
    ปฏิบัติวชิาเฉพาะทางศิลปะควรมีเพียงพอกับ 
    จํานวนนักศึกษา  เชน  วิทยุเทป   
     เครื่องดนตรี  เปนตน 

      

6.  เครื่องมือการรักษาพยาบาลในหองพยาบาล 
     ควรมีจํานวนเพียงพอและทันสมัย  เชน   
     เครื่องมือวัดความดัน  เตียงนอน  เปนตน 

      

7.  สนามกีฬาที่ใชในการเรยีนการสอนควรม ี
     ขนาดที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอที่นัก 
     ศึกษาสามารถใชเลนและเรียนไดอยาง 
     ตอเน่ือง 

      

8.  ควรสงเสรมิใหนักศึกษาดูแลเอาใจใสดาน 
     สุขภาพตนเอง  เชน  สถานที่สําหรับ 
     น่ังพักผอนการจัดสถานที่ออกกําลังกายฯลฯ 

      

9.  ควรจัดบรรยากาศของหองสมุดใหเอ้ือตอ 
     การศึกษาคนควาของนักศึกษา  เชน   
     มุมอานหนังสือ  หองคนควา  เปนตน 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานปจจัยเกื้อหนุน 
...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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     มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
      สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา  กรุงเทพ ฯ 10110 

 
  มิถุนายน  2547 

 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 ตามเทคนคิเดลฟายรอบที่ 2 
เรียน 
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
 
 กระผม วาที่ ร.ต. ธวัช  เตมิญวน  นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กําลังดําเนินการทําปรญิญานิพนธเรือ่ง  การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ของสถาบันสถาบ
อุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร ( A Development of an Effective Instructional Model for 
Bachelor’s Degree in Higher Education Institutes Under the Jurisdiction of Fine Arts 
Department ) ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะเปนประโยชนตอผูบริหาร 
อาจารย  นักศึกษา   บุคลากรทางการศกึษา  ตลอดจนผูเกี่ยวของกับงานดานการศึกษาของ
กรมศิลปากร จะไดนําผลการวิจัยไปปรบัปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรี ของสถาบนัอุดมศึกษาสงักดักรมศิลปากรใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 ในการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี มีความจําเปนที่จะตองไดรับขอมูลจากความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญที่มีความรู  ประสบการณ  และมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งทานเปนผูหน่ึงที่ไดรับการคัดเลือก
และไดรับการยอมรับใหเปนผูเชี่ยวชาญในการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยน้ี  
จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามดังกลาว และขอความกรุณาสง
แบบสอบถามกลับคืนภายในวันที่     มิถุนายน  2547และขอกราบขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่ง
มา ณ โอกาสนี้ 
        

       ขอแสดงความเคารพและนับถืออยางสูง 
 
        วาที่ ร.ต. 
                      ( ธวัช  เตมิญวน) 

               นิสิตปริญญาเอก  สาขาการอุดมศึกษา 
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         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
 
   หมายเหตุ : กรณีตองการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอโทร  01-300-4115, 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตามขัน้ตอนเดลฟายรอบที่ 2 

 เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
ระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 

 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบับน้ีเปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัด     
การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา
สังกัดกรมศิลปากร ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะเปนประโยชนตอผูบริหาร  
อาจารย  นักศึกษา บคุลากร ทางการศกึษา ตลอดจนผูเกี่ยวของกับงานดานการศึกษาของ 
กรมศิลปากร  จะไดนําผลการวิจัยไปปรบัปรุงพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
สถาบันอุดมศกึษาสังกัดกรมศิลปากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การวจัิยครั้งน้ีผูวิจัยไดรวบรวม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจากการตอบแบบสอบถามในรอบที่  1  โดยใชกระบวนการวิจัย
แบบเดลฟาย (Delphi Technique) แลวนํามาวิเคราะหหาคามัธยฐาน (Median) และคาพิสัย
ระหวาง ควอไทล (Interquartile Range) เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของคําตอบของ
ผูเชี่ยวชาญ สาํหรับการตอบแบบสอบถามครั้งน้ีเปนรอบที่ 2 ขอความอนุเคราะหทานพิจารณา
ทบทวนคําตอบของทาน อีกครั้งหน่ึงวารปูแบบการพฒันาการจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ มี
ความ 
เหมาะสมมากนอยเพียงใด 
 

สถิติที่ใชวเิคราะหขอมูล 
 1. คามัธยฐาน(Median) ใชคํายอวา Mdn. หมายถึงคากลางของคําตอบทั้งหมดในแตละ
ขอซ่ึงแสดงไวดวยเครื่องหมาย ดอกจัน ( ) เม่ือเครื่องหมายดอกจันปรากฏอยูในชองความ
เหมาะสมใดก็หมายความวา กลุมผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่วกับความ
เหมาะสมของขอความดังกลาวในระดับน้ัน เชน เครื่องหมายดอกจันปรากฏอยูในชองความ
เหมาะสม 4 หมายความวา ขอความนั้นกลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวามีความ เหมาะสมใน
ระดับมาก 
 2. คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ใชคํายอวา I.R. เปนคาแสดงความ
กระจายของคาํตอบในแตละขอ ซ่ึงมีความหมายดังน้ี 

ขอที่มีคา I.R. มาก แสดงวา ขอความนั้นมีคําตอบกระจายมากหรือผูตอบมีความเห็น      
สอดคลองกันนอย 
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ขอที่มีคา I.R. นอย แสดงวา ขอความนั้นมีคําตอบกระจายนอยหรือผูตอบมีความเห็น     
สอดคลองกันมาก 
 3. ขอคําถามเกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่สมควรนํามากําหนดไวใน    
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาระดับ       
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังน้ี 
 
 5 หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 
    การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 
    การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก 
 3 หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 
    การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นควรกําหนดไวในรูปแบบ 
    การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับนอย 
 1 หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นควรกาํหนดไวในรูปแบบ 
    การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับนอยที่สุด 

 
วิธีตอบ 
 1.  ใหทานพิจารณาคําตอบเดิมของทานซึ่งแสดงไวดวยเครื่องหมาย  เปรียบเทียบ
กับคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญซึ่งแสดงไวดวยเครื่องหมาย ( ) วาอยูในชองเดียวกันหรืออยู
หางกันกี่ชอง 
 2. ถาเครื่องหมายทั้งสองอยูในชองเดียวกัน หมายความวา คําตอบของทานตรงกบั
คําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ ทานไมตองทําอะไรในขอน้ัน 
 3. ถาเครื่องหมาย  กับเครื่องหมาย  อยูหางกัน 1 ชอง เชนเครื่องหมาย  อยูที่
ชองคาความเหมาะสม 3 เครื่องหมาย  อยูที่ชองคาความเหมาะสม  4  หรือ  2  หมายความ
วาคําตอบของทานใกลเคียงกับคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญ หรือทานมีความคิดเห็นคอนขาง
สอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมผูเชีย่วชาญ หากทานเห็นวาคาํตอบของทานเหมาะสม
แลวทานก็ไมตองทําอะไรในขอน้ัน แตถาตองการเปลี่ยนใหทานทําเครื่องหมาย  ทับ
เครื่องหมาย  แลวทําเครื่องหมาย  เลือกใหมลงในชองตามความตองการ  
 4. ถาเครื่องหมาย  กับเครื่องหมาย  อยูหางกันตั้งแต  2  ชองขึ้นไป เชน
เครื่องหมาย  อยูที่ชองคาความเหมาะสม 4 และเครื่องหมาย  อยูที่ชองคาความเหมาะสม 
2 หรือ 1 หมายความวาคําตอบของทานแตกตางจากคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญหรือทานมี
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ความคิดเห็นไมสอดคลองกับความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญในกรณีน้ีขอใหทานพิจารณา
ทบทวนดูวาทานเห็นดวยกบัคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญหรือไม ถาทานเห็นดวยใหทํา
เครื่องหมาย  ทับเครื่องหมาย  เดิม แลวทําเครือ่ง  ใหม ในชองเดียวกบัเครื่องหมาย 

 หรือชองใกลเคียงก็ได แตหากทานไมเห็นดวยกบัคําตอบของกลุมผูเชี่ยวชาญหรือ
ยืนยันในคําตอบเดิม ขอใหทานโปรดอธิบายเหตุผลที่ทานไมเห็นดวย กับคําตอบของกลุม
ผูเชี่ยวชาญลงในชองเหตุผลประกอบดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานหลักสูตร 
1.  หลักสตูรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
     ควรมีความสอดคลองกับความตองการของ 
     สังคมและตลาดแรงงาน 

 
 

 

     
 
 
0.50 

 

2.  ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในการใช 
     หลักสูตรในสาขาวชิาตางๆ  เปนระยะๆ 
     เชน  1  ปการศึกษาเปนตน 

 
 

     
 
0.50 

 

3.  ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร 
     ใหแกอาจารยผูสอน 

 
 

     
0.25 

 

4.  ควรมีการจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตร 
     ที่ใชใน การเรียนการสอนของสถาบนั 

 
 

     
0.00 

 

5.  ควรมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัเนื้อหา 
     วิชาในหลกัสูตร 

 
 

     
0.25 

 

6.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ 
     การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
     และการบริหารหลักสูตร 

 
 

     
 
0.00 

 

7.  ควรมีการเผยแพรหรือแจกเอกสารหลักสูตร 
     แกอาจารยทุกคน 

 
 

     
0.50 

 

8.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรแตละหลักสตูร 

 
 

     
0.25 

 

9.  ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุง 
     และพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ 

 
 

     
0.00 

 

10. ควรมีการสํารวจความคดิเห็นของอาจารย 
      ผูสอนและผูเรียนเพ่ือนําผลมาปรับปรุง 
      และพัฒนาหลักสูตร 

 
 

     
 
0.00 

 

11.  ควรมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
       อยางตอเน่ือง 

 
 

     
0.00 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

12.  ควรมีการประชาสัมพันธหลักสตูร 
       ใหแก  ผูเกี่ยวของไดรับทราบ 
      เชน  นักศึกษาผูปกครอง  เปนตน 

 
 

 

     
 
0.50 

 

13.  ควรมีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร 
       ใหนักศึกษารับทราบ 

 
 

     
0.50 

 

14.  ควรมีการเผยแพรเอกสาร  แนวปฏบิัต ิ
       การใชหลักสูตรใหแกนักศึกษา 

 
 

     
0.50 

 

15.  ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
       ระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
        ใหมีสัดสวนที่เหมาะสม 

 
 

 

     
 
0.25 

 

16.  ความรูทีไ่ดรับจากการเรียนรูตามหลกัสูตร 
       วิชาชีพ  ควรเปนความรูที่สามารถนําไปใช 
       ในการประกอบอาชีพได 

 
 

 

     
 
0.50 

 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานหลักสูตร 

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

............................................................................................................................................... 
ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานอาจารย 
1.  ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยดานความรู 
     และทักษะเกี่ยวกบัการเรียนการสอน 

 
 

 

     
 
0.50 

 

  2. การพัฒนาอาจารย ดานความรูและทักษะ 
เกี่ยวกบัการเรียนการสอนควรสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู 

 
 

 

     
 
0.00 

 

3. ควรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย 
   เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 

 
 

     
0.25 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

4. ควรจัดใหมีการพัฒนาอาจารยโดยวิธีการ จัด   
อบรม  การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ ฯลฯ 

 
 

     
0.50 

 

5.  จํานวนอาจารยผูสอนกับจํานวนนักศกึษา 
    ควรมีความเหมาะสมตามเกณฑการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา  เชน  1:20  เปนตน 

 
 

 

     
 
0.50 

 

6.  สัดสวนคณุวุฒิของอาจารย  (ปริญญาตรี:โท: 
     เอก)  ควรเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน 
     รายงานการประกันคุณภาพของสถาบัน 
     เชน  3:2:1  เปนตน 

 
 

 

     
 
 
0.25 

 

7.  การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารย 
     กับภารกิจหลักของสถาบันควรมีความ 
     สอดคลองกัน 

 
 

 

     
 
0.00 

 

8.  ควรมีการกําหนดขอบเขตภาระงานของ 
     อาจารยเปนลายลักษณอักษร 

 
 

     
0.25 

 

9.  ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  และ 
     สรางผลงานทางวิชาการเชน  การแตงตํารา 
     การเขียนผลงานทางวชิาการ  เปนตน 

 
 

 

     
 
0.00 

 

10.  กระบวนการและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
     เขาเปนอาจารยควรมีการสอบขอเขียนและ  
      การสอบสัมภาษณ 

 
 

 

     
 
0.50 

 

11.  นักศึกษาควรมีสวนรวมในการประเมิน 
      คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ 
      อาจารย 

 
 

 

     
0.25 

 

12.  อาจารยและนักศกึษาควรมีโอกาสรวมกัน
ทํางาน  เพ่ือประโยชนของสถาบันทํา  
โครงการเพื่อพัฒนาสถาบนัดานตางๆ  เปน
ตน 

 
 
 

 

     
 
0.00 

 

13.  อาจารยควรจัดเวลาการใหคําปรึกษาแก 
       นักศึกษาและแจงใหนักศึกษาทราบ 

 
 

     
0.00 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

14. การจัดอาจารยผูสอนควรพิจารณาดาน 
     ความรูความสามารถทางวิชาการและความ 
     สามารถทางการสอน 

 
 

 

     
 
0.00 

 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานอาจารย 

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

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

............................................................................................................................................... 
ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1. ในแตละสาขาวิชาควรมีคณะกรรมการ 
   วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกัน  

 
 

 

     
 
0.50 

 

2.  ควรมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน 
    แตละรายวิชา 

 
 

     
0.50 

 

3.  ควรมีการจัดทําประมวลการสอน 
     (Course Syllabus)  ในแตละรายวชิา 

 
 

     
0.50 

 

4.  ควรมีการจัดลําดับเน้ือหาวิชาให 
    เหมาะสม  เชน  ความยาก-งาย   
    ความสอดคลองและเกี่ยวของตอเน่ืองกัน  

 
 

 

     
 
0.25 

 

5.  การจัดตารางสอนของฝายวิชาการ 
    ควรคํานึงถึงความเหมาะสมของลักษณะ 
    รายวิชาที่เปนวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ  

 
 

 

     
 
0.50 

 

6.  ควรมีการใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่ 
     เหมาะสมและสัมพันธกบัเนื้อหาวิชา 

 
 

     
0.50 

 

7.  ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปด 
     โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแสดง 
     ความคิดเห็น  เชน  การอภิปราย  เปนตน 

 
 

 

     
 
0.00 

 

 
 



    218

ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

8.  ควรมีการนําเทคโนโลยทีางการเรียนการสอน 
ที่ทันสมัยมาใช 

 
 

     
0.25 

 

9.  ควรปรับพ้ืนฐานความรูของผูเรียนกอนจัด 
     การจัดการเรียนการสอน เชน การสอนเสริม 

  
 

    
0.25 

 

10.  ควรมีการจัดทําแผนการสอนซอมเสริม 
      ใหแกผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน 

  
 

    
0.50 

 

11.  สื่อการสอนที่นํามาใชในการจัดการเรียน 
      การสอน ควรเหมาะสมกับเน้ือหาวชิานั้นๆ 

 
 

     
0.00 

 

12.  นักศึกษาควรมีสวนรวมในการสรุปแนวคิด 
       สําคัญของแตละวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
       การสอน 

 
 

 

     
 
0.25 

 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานกระบวนการเรยีนการสอน 

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

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

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

ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานนักศึกษา 
1.  ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมการศึกษาคนควา 
     ดวยตนเองของนักศึกษา  เชน  การศึกษา 
     ดูงาน การเขียนรายงาน  เปนตน 

 
 
 

 

     
 
 
0.50 

 

2.  การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตควรมคีวาม 
     สอดคลองกับปรัชญาและเปาหมายหลักของ 
     สถาบัน 

 
 

 

     
 
0.00 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

3.  ควรมีการติดตามผลจํานวนนักศึกษาที่ 
    ศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้เชน ระดับ 
    ปริญญาตรี  ปริญญาโทฯลฯ 

 
 

 

     
 
0.25 

 

4.  ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญให 
    เปนที่สนใจของนักศึกษาโดยการใช  
    เทคโนโลยกีารศึกษามาชวยรวมทั้งการใชสื่อ 
    การสอนประเภทตางๆ 

 
 
 

 

     
 
 
0.25 

 

5  ควรมีการวางแผนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือ 
    พัฒนาตนเองและสังคมที่ชัดเจน  เชน   
    สงเสริมความรูในสาขาวชิาชีพตนเอง  หรือ   
    มีประโยชนตอสังคม  เปนตน 

 
 
 

 

     
 
 
0.25 

 

6.  ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนงาน 
     ดานกิจกรรมในรูปของคณะกรรมการ  เชน 
     ชมรมตางๆ  กิจกรรมกีฬา  เปนตน 

 
 

 

     
 
0.50 

 

7.  ควรมีการชี้แจงหรือประชาสัมพันธแผนงาน 
     ดานกิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษาได 
     รับทราบเปนระยะๆ 

 
 

 

     
 
0.50 

 

8.  ในกิจกรรมการเรียนการสอนควรใหนักศึกษา
ได มีการศึกษาคนคว าดวยตนเองและ  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯลฯ        

 
 

 

     
 
0.00 

 

9.  การวางแผนดานกิจกรรมนักศึกษาควรม ี
    ความชัดเจน เชน ระยะเวลา โปรแกรม 
    การจัดลักษณะของกิจกรรม  เปนตน 

 
 

 

     
 
0.50 

 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานนักศึกษา 

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

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

.................................................................................................................................... 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานการวัดและประเมินผล 
1.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
     ควรเปนไปตามเกณฑ  หรือแนวปฏบิัตขิอง 
     สถาบัน  ไดแก  การวัดความรู ตาม 
     จุดประสงคการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ 

 
 
 
 

 

     
 
 
 
0.00 

 

2.  ควรมีการชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผล 
     การเรียนใหนักศึกษาไดรับทราบในการเรียน 
     การสอนของทุกรายวิชา 

 
 

 

     
 
0.00 

 

3.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการวัด 
    และประเมินผลการเรียน 

 
 

     
0.50 

 

4.  ควรจัดใหมีหนวยงานในการทําการรวบรวม 
     ขอสอบของสถาบันไดแก  การจัดตั้งคลัง 
     ขอสอบ  เปนตน 

 
 

 

     
 
0.25 

 

5.  ผูรับผิดชอบแตละรายวชิาควรมีการวเิคราะห 
     ขอสอบหรือมีการคัดเลือกขอสอบที่ดีไวใช 

 
 

     
0.50 

 

6.  ควรมีการทบทวนและปรับปรุงขอสอบที่ใช 
สอบนักศึกษาใหมีคุณภาพดีขึ้น 

 
 

     
0.00 

 

7.  การวัดและประเมินผลของแตละวิชา  
    ควรมีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย 
    ของการเรียนการสอน 

 
 

 

     
 
0.00 

 

8. ในการวัดและประเมินผลการเรียนการ 
    สอนสอนของแตละรายวชิาควรมีการแจงให

นักศึกษารบัทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง   

 
 

 

     
 
0.50 

 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานการวัดผลและประเมินผล 

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

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

............................................................................................................................. 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

คา 
I.R. 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานปจจัยเกือ้หนุน 
1.  ควรมีการจัดอาคารสถานที่สําหรับการเรียน 
    ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติทีเ่พียงพอ 

 
 

 

     
 
0.00 

 

2.  ควรมีการจัดบรรยากาศของหองเรียน 
     ใหผูเรียนสนใจอยากเรยีนรู เชน แสงสวาง     
     ที่เพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก   
     ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก  เปนตน 

 
 
 

 

     
 
 
0.00 

 

3.  ควรมีการจัดบรรยากาศหองทํางาน 
    ของอาจารยใหเปนสัดสวนและเอ้ือตอการคิด 
    สรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 

 

     
 
0.00 

 

4.  อุปกรณโสตทศันูปกรณที่ใชในการจัด 
    การเรียนการสอนควรมคีวามทันสมัย 

 
 

     
0.00 

 

5.  อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับฝก 
    ปฏิบัติวชิาเฉพาะทางศิลปะควรมีเพียงพอกับ 
    จํานวนนักศึกษา  เชน  วิทยุเทป   
    เครื่องดนตรี  เปนตน 

 
 
 

 

     
 
 
0.25 

 

6.  เครื่องมือการรักษาพยาบาลในหองพยาบาล 
     ควรมีจํานวนเพียงพอและทันสมัย  เชน   
     เครื่องมือวัดความดัน  เตียงนอน  เปนตน 

 
 

 

     
 
0.50 

 

7.  สนามกีฬาที่ใชในการเรยีนการสอนควรมี  
     ขนาดที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอที่ 
     นักศึกษาสามารถใชเลนและเรยีนไดอยาง 
     ตอเน่ือง 

 
 

 

     
 
0.50 

 

8.  ควรสงเสรมิใหนักศึกษาดูแลเอาใจใสดาน 
     สุขภาพตนเอง เชน สถานที่สําหรับน่ัง 
     พักผอน  การจัดสถานที่ออกกําลังกายฯลฯ 

 
 

 

     
 
0.25 

 

9.  ควรจัดบรรยากาศของหองสมุดใหเอ้ือตอ 
     การศึกษาคนควาของนักศึกษา เชน มุมอาน 
     หนังสือ  หองคนควา  เปนตน 

 
 

 

     
 
0.00 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานปจจัยเกื้อหนุน 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
      สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา  กรุงเทพ ฯ 10110 

 
กรกฎาคม  2547 

 
เร่ือง ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 
เรียน 
 
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม  จํานวน 1 ชุด 
 
 กระผม วาที่ ร.ต. ธวัช  เติมญวน  นิสิตปริญญาเอก  สาขาวิชาการอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ  กําลังดําเนินการทําปริญญานิพนธเร่ือง  การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน     
อุดมศึกษาสังกัด  กรมศิลปากร โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  วัฒนาณรงค   
ดร.จารุวรรณ  สกุลคู  ดร. สุวพร  ตั้งสมวรพงษ   เปนคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ   
 รูปแบบที่นําเสนอใหทานพิจารณาในการตอบแบบสอบถามขั้นนี้ไดผานการพิจารณา
จาก   ผูเชี่ยวชาญโดยใชเทคนิคเดลฟายและตองการขอคิดเห็นจากทาน เพ่ือตรวจสอบ       
ความเหมาะสมอีกครั้ง ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะเปนประโยชนตอผูบริหาร   
อาจารย   นักศึกษา  บุคคลากรทางการศึกษา จึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน โปรดตอบ
แบบสอบถามฉบับน้ีและ  ขอความกรุณาสงแบบสอบถามกลับคืนภายในวันที่    กรกฎาคม  
2547 จักเปนพระคุณยิ่ง 
 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณอยางสูง             
มา ณ โอกาสน้ีดวย 
        

           ขอแสดงความนับถือ 
          
วาที่ ร.ต. 
                     (ธวชั  เติมญวน) 

                        นิสิตปริญญาเอก  สาขาการอุดมศึกษา 
             มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒประสานมิตร 
 
หมายเหตุ : กรณีตองการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตอโทร  01-300-4115, 02-892-
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คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับน้ีเปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัด      
การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา
สังกัดกรมศิลปากร ซ่ึงขั้นตอนการศึกษานี้เปนการนํารปูแบบการจัดการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้น ตามกระบวนการเทคนิคเดลฟาย(Delphli Technique) สอบถามผูบริหารและอาจารย
สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกรมศิลปากร เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษา 
สงักัดกรมศิลปากร 
 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ประกอบดวย 6 ดานดังน้ี 

1.  ดานหลักสูตร ไดแก  การพัฒนาหลักสูตร  การประเมินหลักสูตร และการบริหาร
หลักสูตร 

2.  ดานอาจารย ไดแก  การสรรหาอาจารย  การกําหนดภารกิจของอาจารย           
การประเมินผลการปฏิบตัิงานอาจารยและการพัฒนาอาจารย 

3.  ดานกระบวนการเรียนการสอน ไดแก  การทําแผนการสอน   การจัดทําประมวล          
การสอน  การจัดตารางสอน   วิธีสอน  การจัดอาจารยเขาสอน และการสอนซอมเสริม 

4.  ดานนักศึกษา  ไดแก  การคัดเลือกนักศึกษา  การพัฒนานักศึกษา และ คุณภาพ
บัณฑิต 

5.  ดานการวดัและประเมินผล ไดแก   หลักเกณฑการวัดและประเมินผล และความ          
รับผิดชอบในการวัดและประเมินผล 

6. ดานปจจัยเกื้อหนุน ไดแก  อาคารสถานที่ หองสมุด โสตอุปกรณการสอน และ         
หองพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม
เร่ือง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

ระดับปรญิญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร 
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          แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5  ระดับ  ผูวิจัย
กําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังน้ี 

 
 5  หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด 
    
 4  หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสมมาก  
      
 3  หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง 
     
 2  หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสมนอย  
   
 1  หมายถึง ทานเห็นวาขอความนั้นมีความเหมาะสมนอยที่สุด  
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานหลักสูตร 
1.  หลักสตูรที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
     ควรมีความสอดคลองกับความตองการของ 
     สังคมและตลาดแรงงาน 

      

2.  ควรมีการจัดทําแผนปฏิบัติการในการใช 
     หลักสูตรในสาขาวชิาตางๆ  เปนระยะๆ 
     เชน  1  ปการศึกษาเปนตน 

      

3.  ควรมีการจัดประชุมชี้แจงการใชหลักสูตร 
     ใหแกอาจารยผูสอน 

      

4.  ควรมีการจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตร 
     ที่ใชใน การเรียนการสอนของสถาบนั 

      

5.  ควรมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกบัเนื้อหา 
     วิชาในหลกัสูตร 

      

6.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับ 
     การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
     และการบริหารหลักสูตร 

      

7.  ควรมีการเผยแพรหรือแจกเอกสารหลักสูตร 
     แกอาจารยทุกคน 

      

8.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
     หลักสูตรแตละหลักสตูร 

      

9.  ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุง 
     และพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ 

      

10. ควรมีการสํารวจความคดิเห็นของอาจารย 
      ผูสอนและผูเรียนเพ่ือนําผลมาปรับปรุง 
      และพัฒนาหลักสูตร 

      

11.  ควรมีการติดตามและประเมินผลหลักสูตร 
       อยางตอเน่ือง 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

12.  ควรมีการประชาสัมพันธหลักสตูรใหแก 
       ผูเกี่ยวของไดรับทราบเชน  นักศึกษา 
       ผูปกครอง  เปนตน 

      

13.  ควรมีการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร 
       ใหนักศึกษารับทราบ 

      

14.  ควรมีการเผยแพรเอกสาร  แนวปฏบิัต ิ
       การใชหลักสูตรใหแกนักศึกษา 

      

15.  ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
       ระหวางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
        ใหมีสัดสวนที่เหมาะสม 

      

16.  ความรูทีไ่ดรับจากการเรียนรูตามหลกัสูตร 
       วิชาชีพ  ควรเปนความรูที่สามารถนําไปใช 
       ในการประกอบอาชีพได 

      

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานหลักสูตร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานอาจารย 
1.  ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยดานความรู 
     และทักษะเกี่ยวกบัการเรียนการสอน 

      

  2. การพัฒนาอาจารย ดานความรูและทักษะ 
เกี่ยวกบัการเรียนการสอนควรสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

 
3. ควรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย 
    เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 

      

4. ควรจัดใหมีการพัฒนาอาจารยโดยวิธีการ จัด   
อบรม  การศึกษาดูงาน  การศึกษาตอ ฯลฯ 

      

5.  จํานวนอาจารยผูสอนกับจํานวนนักศกึษา 
     ควรมีความเหมาะสมตามเกณฑการประกัน 
     คุณภาพการศึกษา  เชน  1:20  เปนตน 

      

6.  สัดสวนคณุวุฒิของอาจารย  (ปริญญาตรี:โท: 
     เอก)  ควรเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวใน 
     รายงานการประกันคุณภาพของสถาบัน 
     เชน  3:2:1  เปนตน 

      

7.  การประเมนิผลการปฏบิตัิงานของอาจารย 
     กับภารกิจหลักของสถาบันควรมีความ 
     สอดคลองกัน 

      

8.  ควรมีการกําหนดขอบเขตภาระงาน 
     ของอาจารย (Job Description)   
     เปนลายลกัษณอักษร 

      

9.  ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  และ 
     สรางผลงานทางวิชาการเชน  การแตงตํารา 
     การเขียนผลงานทางวชิาการ  เปนตน 

      

10.  กระบวนการและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
     เขาเปนอาจารยควรมีการสอบขอเขียนและ 
     การสอบสัมภาษณ 

      

11.  นักศึกษาควรมีสวนรวมในการประเมิน 
    คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 
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12.  อาจารยและนักศึกษาควรมีโอกาสรวมกัน
ทํา 
       งานเพื่อประโยชนของสถาบัน  เชน  การ
จัด  
       ทําโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันดานตางๆ  
       เปนตน 

      

 
ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
เหตุผล
ประกอบ 

13.  อาจารยควรจัดเวลาการใหคําปรึกษาแก 
     นักศึกษาและแจงใหนักศึกษาทราบ 

      

14. การจัดอาจารยผูสอนควรพิจารณาดาน 
     ความรูความสามารถทางวิชาการและ   
    ความสามารถทางการสอน 

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานอาจารย 

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

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

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

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

ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
1. ในแตละสาขาวิชาควรมีคณะกรรมการ 
    วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกัน  

      

2.  ควรมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน
แตละรายวชิา 

      

3.  ควรมีการจัดทําประมวลการสอน 
     (Course Syllabus)  ในแตละรายวชิา 
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4.  ควรมีการจัดลําดับเน้ือหาวิชาใหเหมาะสม 
    เชน  ความยาก-งาย  ความสอดคลอง 
    และเกี่ยวของตอเน่ืองกัน  เปนตน 

      

5.  การจัดตารางสอนของฝายวิชาการควรคํานึง 
    ถึงความเหมาะสมของลักษณะรายวชิาที่เปน  
     วิชาภาคทฤษฎีและวิชาภาคปฏิบตัิ  

      

6.  ควรมีการใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่ 
     เหมาะสมและสัมพันธกบัเนื้อหาวิชา 

      

ระดับความคิดเห็น รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

7.  ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ 
     เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการแสดง 
     ความคิดเห็น  เชน  การอภิปราย  เปนตน 

      

8.  ควรมีการนําเทคโนโลยทีางการเรียนการสอน 
     ที่ทันสมัยมาใช 

      

9.  ควรมีการปรับพ้ืนฐานความรูของผูเรยีนกอน 
     การจัดการเรียนการสอนเชน  การสอนเสริม 

      

10.  ควรมีการจัดทําแผนการสอนซอมเสริม 
       ใหแกผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน 

      

11.  สื่อการสอนที่นํามาใชในการจัดการเรียน 
       การสอนควรเหมาะสมกับเน้ือหาวชิานั้นๆ 

      

12.  นักศึกษาควรมีสวนรวมในการสรุปแนวคิด 
       สําคัญของแตละวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
       การสอน 

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานกระบวนการเรยีนการสอน 

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

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

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

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

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

.............. 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
เหตุผล
ประกอบ 

ดานนักศึกษา 
1.  ระบบการคัดเลือกนักศกึษาควรเปนไปตาม 
     เกณฑพ้ืนฐานที่สถาบันกําหนดไว  คือ 
     ภาคทฤษฎี  40 / ภาคปฏิบตัิ  60 

      

 
ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

5 4 3 2 1 
เหตุผล
ประกอบ 

2.  การรับนักศึกษาควรเปดกวางและใหโอกาส 
     สําหรับบุคคลทีไ่มไดจบการศึกษาจาก

วิทยาลัยนาฏศิลปโดยตรง 

      

3.  นโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาดาน
การ 
    ใชสื่อและเทคโนโลยใีหมทางการเรียนการ 
    สอนของสถาบันควรมีความชัดเจน เชน  
    จัดโปรแกรมการเรียนการสอนสําเร็จรูปฯลฯ 

      

4.  ควรมีการประชาสัมพันธการเปดรับนักศึกษา 
    เขามาศึกษาตอในสถาบันในหลายๆ ดาน  
    เชนอินเตอรเน็ต โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
     เปนตน 

      

5.  กระบวนการพัฒนานักศึกษาดานกจิกรรม
ควร 
     เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษาเกดิพฤต ิ
     กรรมประชาธิปไตยไดแก  ความมีวินัย   
     ความมีเหตุผลในการคดิ  ตัดสินใจ  เปนตน 

      

6.  ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมการศึกษาคนควา 
     ดวยตนเองของนักศึกษา  เชน  การศึกษา 
     ดูงานการเขียนรายงาน  เปนตน 
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7.  การกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตควรมคีวาม 
     สอดคลองกับปรัชญาและเปาหมายหลักของ 
     สถาบัน 

      

8.  ควรมีการติดตามผลจํานวนนักศึกษาที่ศึกษา 
    ตอในระดับที่สูงขึ้นเชน  ระดับปริญญาตรี   
    ปริญญาโทฯลฯ 

      

9.  ควรมีการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญให 
    เปนที่สนใจของนักศึกษาโดยการใช  
    เทคโนโลยกีารศึกษามาชวยรวมทั้งการใช 
    สื่อการสอนประเภทตางๆ 

      

ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

10.  ควรมีการวางแผนใหนักศึกษาจัด 
      กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมที่  
      ชัดเจน เชน  สงเสริมความรูในสาขาวิชาชีพ 
      ตนเอง  หรือมีประโยชนตอสังคม  เปนตน 

      

11.  ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผน 
      งานดานกิจกรรมในรูปของคณะกรรมการ 
      เชน ชมรมตางๆ  กิจกรรมกีฬาเปนตน 

      

12.  ควรมีการชี้แจงหรือประชาสัมพันธแผนงาน 
      ดานกิจกรรมนักศึกษาใหนักศึกษาได 
      รับทราบเปนระยะๆ 

      

13.  ในกิจกรรมการเรียนการสอนควรให
นักศึกษาไดมีการศึกษาคนควาดวยตนเอง
และแลกเปลีย่นความคิดเห็นฯลฯ        

      

14.  การวางแผนดานกิจกรรมนักศึกษาควรม ี
      ความชัดเจน เชน ระยะเวลา โปรแกรมการ 
      จัดลักษณะของกิจกรรม  เปนตน 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานนักศึกษา 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานการวัดและประเมินผล 
1.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
    ควรเปนไปตามเกณฑ  หรือแนวปฏบิัตขิอง 
    สถาบัน  ไดแก  การวัดความรูตาม 
    จุดประสงคการเรียนการสอนในรายวชิานั้นๆ 

      

2.  ควรมีการชี้แจงเกณฑการวัดและประเมินผล 
     การเรียนใหนักศึกษาไดรับทราบในการเรียน 
     การสอนของทุกรายวิชา 

      

3.  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการ 
    วัดและประเมินผลการเรียน 

      

4.  ควรจัดใหมีหนวยงานในการทําการรวบรวม 
     ขอสอบของสถาบันไดแก  การจัดตั้งคลัง 
     ขอสอบ  เปนตน 

      

5.  ผูรับผิดชอบแตละรายวชิาควรมีการวเิคราะห 
     ขอสอบหรือมีการคัดเลือกขอสอบที่ดีไวใช 

      

6.  ควรมีการทบทวนและปรับปรุงขอสอบที่ใช 
สอบนักศึกษาใหมีคุณภาพดีขึ้น 

      

7.  การวัดและประเมินผลของแตละวิชา  
     ควรมีความสอดคลองกับจุดมุงหมาย 
    ของการเรียนการสอน 

      

8. ในการวัดและประเมินผลการเรียนการ 
    สอนของแตละรายวชิาควรมีการแจงให

นักศึกษารบัทราบจุดออนจุดแข็งของตนเอง   

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานการวัดผลและประเมินผล 

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

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

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

. 
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ระดับความคิดเห็น รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
5 4 3 2 1 

เหตุผล
ประกอบ 

ดานปจจัยเกือ้หนุน 
1.  ควรมีการจัดอาคารสถานที่สําหรับการเรียน 
    ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติทีเ่พียงพอ 

      

2.  ควรมีการจัดบรรยากาศของหองเรียน 
     ใหผูเรียนสนใจอยากเรยีนรู เชน แสงสวาง     
     ที่เพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก   
     ไมมีเสียงรบกวนจากภายนอก  เปนตน 

      

3.  ควรมีการจัดบรรยากาศหองทํางาน 
    ของอาจารยใหเปนสัดสวนและเอ้ือตอการคิด  
     สรางสรรคเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

      

4.  อุปกรณโสตทศันูปกรณที่ใชในการจัด 
    การเรียนการสอนควรมคีวามทันสมัย 

      

5.  อุปกรณการเรียนการสอนสําหรับฝก 
    ปฏิบัติวชิาเฉพาะทางศิลปะควรมีเพียงพอกับ 
    จํานวนนักศึกษา  เชน  วิทยุเทป เปนตน  

      

6.  เครื่องมือการรักษาพยาบาลในหองพยาบาล 
     ควรมีจํานวนเพียงพอและทันสมัย  เชน   
     เครื่องมือวัดความดัน  เตียงนอน  เปนตน 

      

7.  สนามกีฬาที่ใชในการเรยีนการสอนควรม ี
     ขนาดที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอที่ 
     นักศึกษาสามารถใชเลนและเรยีนไดอยาง 
     ตอเน่ือง 

      

8.  ควรสงเสรมิใหนักศึกษาดูแลเอาใจใสดาน 
     สุขภาพตนเอง  เชน  สถานที่สําหรับ 
     น่ังพักผอนการจัดสถานที่ออกกําลังกายฯลฯ 

      

9.  ควรจัดบรรยากาศของหองสมุดใหเอ้ือตอ 
     การศึกษาคนควาของนักศึกษา  เชน   
     มุมอาน หนังสือ  หองคนควา  เปนตน 
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติมดานปจจัยเกื้อหนุน 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ง 
 
1. คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีของสถาบนัอุดมศึกษาสงักัดกรมศิลปากร 
 
2. คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความเหมาะสมการจัดการเรียน 
การสอนระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกดักรมศิลปากร 
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2.1 คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดกรมศิลปากร 
 
ขอ คาอํานาจจําแนก  ขอ คาอํานาจจําแนก  ขอ คาอํานาจจําแนก  
1 3.67 26 1.71 51 4.08 
2 4.32 27 4.14 52 5.03 
3 2.75 28 5.07 53 2.97 
4 4.18 29 3.88 54 3.72 
5 4.49 30 2.67 55 2.69 
6 3.21 31 5.20 56 3.41 
7 3.33 32 3.87 57 3.54 
8 3.77 33 4.02 58 3.27 
9 3.76 34 4.07 59 4.37 
10 4.84 35 3.28 60 4.96 
11 4.98 36 4.76 61 4.07 
12 4.45 37 3.05 62 4.53 
13 4.66 38 3.45 63 4.60 
14 4.66 39 3.74 64 4.45 
15 2.01 40 3.53 65 3.40 
16 3.56 41 3.87 66 3.88 
17 3.17 42 2.59 67 4.38 
18 1.73 43 2.55 68 3.80 
19 3.07 44 4.26 69 3.34 
20 3.52 45 3.57 70 4.49 
21 5.26 46 3.89 71 3.98 
22 5.16 47 4.14 72 4.26 
23 4.84 48 3.81 73 2.46 
24 4.03 49 4.34   
25 1.75 50 2.85   

 
2.2 คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ  0.931 
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ภาคผนวก จ 
 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี

ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศลิปากร 
   



รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรขีองสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศลิปากร 
 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ของสถาบันอุดมศึกษาสังกดักรมศิลปากร 

ดานอาจารย 
- การสรรหาอาจารย 
- การกําหนดภารกิจของอาจารย 
- การพัฒนาอาจารย 

ดานปจจัยเกื้อหนุน 
- อาคารสถานที่ 
- หองสมุด 
- อุปกรณการสอน 
- หองพยาบาล 

ดานหลักสูตร 
- การพัฒนาหลักสูตร 
- การประเมินหลักสูตร 
- การบริหารหลกัสูตร 

ดานนักศึกษา 
- การคัดเลือกนกัศึกษา 
- การพัฒนานักศึกษา 
- คุณภาพบัณฑิต 

ดานกระบวนการเรียนการสอน 
- การทําแผนการสอน 
- การจัดทําประมวลการสอน 
- การจัดตารางสอน 
- การจัดอาจารยเขาสอน 
- วิธีการสอน 
- การสอนซอมเสริม 

ดานการวัดและประเมินผล 
- หลักเกณฑการวัดและประเมินผล 
- ความรับผิดชอบในการวัดและ

ประเมินผล 



1.1 คาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกรมศิลปากร 
 
 

ขอ คาอํานาจจําแนก  ขอ คาอํานาจจําแนก  
1 3.007 28 2.090 
2 3.377 29 2.959 
3 2.485 30 2.160 
4 2.083 31 2.252 
5 3.238 32 2.477 
6 2.551 33 2.410 
7 3.415 34 2.782 
8 3.323 35 2.188 
9 3.323 36 2.296 
10 3.954 37 3.177 
11 3.448 38 2.264 
12 3.202 39 1.857 
13 3.952 40 2.164 
14 2.155 41 1.944 
15 2.962 42 3.846 
16 2.193 43 3.498 
17 3.084 44 3.125 
18 4.054 45 4.111 
19 4.026 46 3.329 
20 3.560 47 2.951 
21 4.000 48 2.991 
22 3.283 49 3.663 
23 2.058 50 2.873 
24 2.007 51 3.312 
25 2.458 52 3.220 
26 2.491 53 3.61 
27 2.758   

 
 



1.2  คาความเชื่อม่ันทั้งฉบบัเทากับ  0.928 
 

ขอ คาอํานาจจําแนก t ขอ คาอํานาจจําแนก t 
1 1.814 16 2.63 
2 1.945 17 1.737 
3 2.120 18 2.507 
4 1.901 19 1.745 
5 1.765 20 2.257 
6 1.767 21 1.793 
7 2.141 22 1.737 
8 2.242 23 2.030 
9 2.129 24 1.809 
10 1.785 25 1.969 
11 1.794 26 2.725 
12 2.073 27 2.124 
13 1.842 28 2.189 
14 2.022 29 2.965 
15 1.907 30 2.965 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัิยอผูวิจัย 
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ประวตัิยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล   วาที่รอยตรี  ธวัช   เติมญวน 
วันเดือนปเกิด   25  กันยายน  2503 
สถานที่เกิด   อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน 88/1084 การเคหะธนบุรี ซอย 44 ถนนพระราม 2 ตําบลแสมดํา  

อําเภอบางขุนเทียน  จังหวดักรุงเทพฯ  10150 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน อาจารย 2 ระดับ 7  
สถานที่ทํางานปจจุบัน  วิทยาลัยนาฎศิลป  ถนนราชินี  พระนคร  กรุงเทพฯ 10200 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2548  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  (การอุดมศึกษา) 
    คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ.2540  การศึกษามหาบัณฑิต  (พลศึกษา) 
    คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ.2535  นิติศาสตรบัณฑิต 
    คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ.2526  การศึกษาบณัฑิต (พลศึกษา) 
    คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน 
 พ.ศ.2524  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (พลศึกษา) 
    วิทยาลัยครูเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
 พ.ศ.2522  ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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