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บทคัดย่อ 
 

ง านว ิจ ยั นี เ้ ป็ นการประ เ มินและติดตามผลหลักสูต รการศึกษามหาบัณฑิต                  
สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (แผน ข) ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545) 
โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ได้แก่ การประเมินด้านบริบท  โดยประเมิน
เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และเนือ้หาวิชาในหลกัสตูร  การประเมินด้านปัจจยันําเข้า โดย
ประเมินนิสิตแรกเข้า สื่อ อปุกรณ์การเรียนการสอน และสถานที่จดัการเรียนการสอน   การ
ประเมินด้านกระบวนการ โดยประเมินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  และการวดัและการ
และการประเมินผล   และการประเมินด้านผลผลิต โดยประเมินคณุลกัษณะและความรู้
ความสามารถของมหาบณัฑิต  ประกอบด้วย ความรู้เนือ้หา ความรู้และทกัษะด้านการสอน 
ความรู้และทกัษะด้านวิจยั ความเป็นผู้ นํา  ความสามารถในการพฒันาตนเองและสงัคม และ
เจตคติ คณุธรรม จริยธรรม   

กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ สําเร็จการศึกษา นิสิตที่กําลงัศึกษา และอาจารย์ผู้สอน
หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. 2545)  การเก็บรวบรวบรวมข้อมลูประกอบด้วยการใช้แบบสอบถามและการ
สมัภาษณ์ การ วิเคราะห์ข้อมลูมีทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ ในส่วนของข้อมลูเชิงปริมาณ ได้
ทําการวิเคราะห์โดยการหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับข้อมลู
เชิงคณุภาพ ได้ทําการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา และจดักลุ่ม นําเสนอโดยการ
พรรณนา  

ผลการวิจยัสรุปได้ว่า การประเมินในทุกด้านมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากและ
มากที่สดุ  ในด้านบริบท วตัถปุระสงค์ได้รับการประเมินในระดบัมาก โครงสร้างหลกัสตูรมี
ความเหมาะสม ในทุกหมวดวิชา ส่วนของเนือ้หาทัง้ภาพรวมและรายวิชา ส่วนใหญ่มีการ
ประเมินในระดบัมาก    ในด้านปัจจยันําเข้า ส่วนของนิสิตแรกเข้า ส่วนใหญ่มีพืน้ฐานที่ไม่ใช่
วิทยาศาสตร์ ส่วนของสื่อ ประกอบการเรียนมีความเพียงพอและหมาะสมในระดบัมาก สําหรับ
สถานที่เรียนและห้องปฏิบตัิการมีความเหมาะสมในระดบัมาก  ส่วนของห้องพกันิสิตมีการ
ประเมินในระดบัพอใช้  ในด้านกระบวนการและการวดัและประเมินผลได้รับการประเมิน
ภาพรวมในระดบัมากที่สดุ และแต่ละรายวิชาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  .ในด้านผลผลิต 
บณัฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อตนเองในด้านความรู้ ด้านความสามารถในการสอน ด้าน
ความสามารถในการวิจยั ความเป็นผู้ นํา การพฒันาตนเองและสงัคม ในระดบัมาก สําหรับด้าน
เจตคติ คณุธรรม จริยธรรม ประเมินในระดบัมากท่ีสดุ 
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Abstract 
 

This research is an evaluation and a follow-up of the implementation for the 
master of education degree in science education curriculum (Plan B) of Srinakharinwirot 
University (version B.E. 2545).  The evaluation model used was CIPP model including 
context (objectives, structure, contents), input (students, instructional medias, places for 
learning), process (learning instruction, assessments), and product (knowledge and 
skills of graduated students, i.e, content knowledge, teaching and research skills, 
leaderships, self and social development, and attitude, ethics, and moral).  

The participants were alumnia, students, and teachers for the master of 
education degree in science education curriculum (Plan B) of Srinakharinwirot University 
(version B.E. 2545).  The data collection included a questionnaire and interviews. 
Both quantitative and qualitative data were analyzed. The quantitative data were 
analyzed and reported by frequency, percentage, means, and standard deviation. 
The qualitative data were analyzed by content analysis and group in categories. 
These data were presented by description. 

The results indicated that the participants evaluated all components at the 
high and the highest level for appropriateness. For context, curriculum objectives 
were evaluated at high level, curriculum structure was appropriated in all areas, 
contents both overviews and each subject were evaluated in the high level. For 
input, most of the students did not have background in science; instructional media 
were evaluated at the high level, as well as learning places. For a recreation room, 
students gave its appropriateness at the average level. For process, both learning 
instructions and evaluations were evaluated at high level. For output, alumnia and 
students evaluated their own knowledge and skills in the highest level, i.e. contents, 
teaching, research, leaderships, self and social development, attitude, ethics, and 
molral. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

คณะผู้วิจยัขอขอบคณุมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ นิสติ และมหาบณัฑิต 
สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (แผน ข) ทกุคน ท่ีมีสว่นทําให้งานวิจยัครัง้นีส้มบรูณ์เพ่ือนําข้อมลูจาก
การวิจยัมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูร การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตร
ศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ยงัใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการท่ีอาจารย์ผู้สอนสามารถ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนนิสติให้มีคณุภาพและ
ประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้  
 

 
                                              คณะผู้วิจยั 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหาวจิัย 
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (แผน ข) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

2545 โดยความร่วมมือระหวา่ง ศนูย์วทิยาศาสตรศกึษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการขึน้เพ่ือตอบสนองตอ่เจตนารมภ์ของรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ซึง่ได้กําหนดให้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน โดย
มุง่เน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจดัการศกึษาให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเชิง
นโยบาย และมีการกระจายอํานาจไปสูเ่ขตพืน้ท่ีการศกึษา และสถานศกึษา อยา่งไรก็ตามปัญหา
การขาดแคลนครูตามโรงเรียนตา่ง ๆ โดยเฉพาะในถ่ินทรุกนัดารยงัคงเป็นปัญหาท่ีสําคญั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูวทิยาศาสตร์  ดงันัน้หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร
ศกึษา (แผน ข) จงึได้ปรับปรุงขึน้เพ่ือเป็นหลกัสตูรในระดบับณัฑิตศกึษาระบบทางไกล สําหรับครู
ในถ่ินทรุกนัดาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูในโรงเรียนท่ีขาดแคลนผู้สอนท่ีไมมี่ความรู้พืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์โดยตรง แตต้่องสอนวิชาทางวทิยาศาสตร์ ได้พฒันาความรู้ความสามารถและมี
โอกาสเพิ่มวฒุิทางการศกึษาของตนเองไปพร้อมกนั  

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (แผน ข) มีวตัถปุระสงค์ 3 
ประการ คือ 

1. เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถทางด้านวทิยาศาสตร์ให้ครูในถ่ินทรุกนัดารหรือ
โรงเรียนท่ีขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือผลติบคุลากรครูท่ีมีคณุภาพ ตอบสนองตอ่นโยบายระบบการศกึษาของชาต ิ
3. เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูด้านวิทยาศาสตร์โดยครูสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีใน

งานสอนได้ปกต ิ
 
ในหลกัสตูรนีนิ้สติจะต้องศกึษารายวิชาตา่ง ๆ ในหมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาวิจยั

ทางการศกึษา  และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์  รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่  40 หนว่ยกิต 
นอกจากนีนิ้สติต้องทําสารนิพนธ์อีก 6 หนว่ยกิต โดยระบบการศกึษาแบง่ออกเป็น 3 ภาค
การศกึษาใน 1 ปีการศกึษา คือ ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 ซึง่จดัการเรียนการสอนแบบ
ทางไกล และภาคการศกึษาฤดรู้อนนิสติทําการศกึษา ณ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (แผน ข) ได้เร่ิมเปิดรับนิสติในปี
การศกึษา 2546 ปัจจบุนัมีนิสติท่ีสําเร็จการศกึษา แล้ว 3 รุ่น จํานวน 24 คน และกําลงัศกึษาอยู่
จํานวน 5 คน 

 
ศนูย์วทิยาศาสตรศกึษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการรับผิดชอบหลกัสตูรการศกึษา

มหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (แผน ข) ได้ตระหนกัถงึความสําคญัท่ีจะพฒันามหาบณัฑิต
ให้มีคณุภาพและมีความสามารถตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ในหลกัสตูร และเพ่ือให้ได้บณัฑิต
ท่ีทนัตอ่การเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ทัง้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสงัคม จงึได้จดัให้มี
การประเมนิหลกัสตูร เพ่ือนําผลท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาหลกัสตูรให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล และตรงกบัความต้องการของสงัคมยิ่งขึน้ นอกจากหลกัสตูรนัน้จะ
เป็นเคร่ืองวดัทิศทางการพฒันามนษุย์ให้มีคณุภาพ หลกัสตูรยงัเป็นเคร่ืองมือในการควบคมุ
มาตรฐานการศกึษา (สนีุย์ เหมะประสทิธ์ิ. 2537) ดงันัน้การท่ีเราจะพฒันามนษุย์ให้มีคณุภาพ เรา
จําเป็นต้องมีหลกัสตูรท่ีมีคณุภาพ การประเมินหลกัสตูรเป็นวิธีการหนึง่ในการพฒันาหลกัสตูรให้มี
คณุภาพ เพราะการประเมินเป็นวิธีการตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรเพ่ือนํามาพิจารณา 
ตดัสนิใจ ปรับปรุง แก้ไข หรือพฒันาหลกัสตูรให้มีประสทิธิภาพ (สนัต์ ธรรมบํารุง. 2525) 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ 2 ข้อ คือ  

1. เพ่ือประเมินหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (แผน ข)   
2. เพ่ือติดตามคณุลกัษณะและความรู้ความสามารถของมหาบณัฑิตท่ีสําเร็จหลกัสตูร

การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (แผน ข) ในด้านประสิทธิภาพของ
บณัฑิตด้านวิชาการด้านวิชาชีพ ด้านทกัษะในการทํางาน และด้านเจตคติในการ
ทํางาน 

 
3. ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพ่ือประเมินหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา แผน ข (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) โดยใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจยั
นําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ 
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ด้านบริบท ได้แก่ 
- วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
- โครงสร้างของหลกัสตูร 
- เนือ้หาของหลกัสตูร 

ด้านปัจจยันําเข้า ได้แก่ 
- นิสติท่ีเข้าศกึษา 
- ส่ือ อปุกรณ์ การเรียนการสอน 
- สถานท่ีเรียน 

ด้านกระบวนการ ได้แก่ 
- กระบวนการเรียนการสอน 
- การวดัและประเมินผล 

ด้านผลผลติ ได้แก่    คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา แบง่ออกเป็น 6  ด้าน 

- ด้านความรู้ 

- ด้านการสอน 

- ด้านการวิจยั 

- ด้านการเป็นผู้ นํา 

- ด้านการพฒันาตนเองและสงัคม 

- ด้านเจตคติ คณุธรรม จริยธรรม 

 
ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจยั 1 ปี 
 
กลุม่ตวัอยา่งในการเก็บข้อมลู 3 กลุม่ ได้แก่  
1. กลุ่มที ่1 มหาบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาหลกัสตูร การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยา

ศาสตรศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 12 คน 
2. กลุ่มที ่2 นิสิตท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร

ศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 5 คน 
3. กลุ่มที ่3 อาจารย์ผู้สอนหลกัสตูร การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 3 คน 
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4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) หมายถงึ 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรศกึษา (แผน ข) หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2545 ซึง่ใช้เปิดสอนตัง้แตปี่การศกึษา 2546 จนถงึปัจจบุนั 

การประเมินหลักสูตร หมายถงึ การศกึษาความเหมาะสมหลกัสตูรในภาพรวม ในด้าน
บริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ ตามการประเมินแบบซปิป์ (CIPP)  
ของสตลัเฟิล บีม (Stufflebeam. 2003) โดยทําการประเมินโดยบณัฑิตท่ีจบการศกึษา นิสติท่ีกําลงั
ศกึษา และผู้สอนในหลกัสตูร จากการตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ 

คุณลักษณะและความรู้ความสามารถของบัณฑติ  หมายถงึ การศกึษาคณุภาพของ
ผู้ สําเร็จการศกึษาในด้าน ความก้าวหน้าในการทํางาน การนําความรู้และประสบการณ์ไป
ประยกุต์ใช้ โดยแบง่ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรได้แก่  ความรู้  ความสามารถในการสอน 
ความสามารถในการวิจยั ความเป็นผู้ นํา การพฒันาตนเองและสงัคม และ เจตคต ิ คณุธรรม
จริยธรรม  

 
5. กรอบแนวคดิในการวจิัย 

การประเมนิหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (แผน ข) ใช้รูปแบบ
การประเมนิแบบซปิป์ (CIPP Model) 
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แผนภาพ 1.1   กรอบแนวคดิการวิจยั 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทําให้ทราบลกัษณะของหลกัสตูร ทัง้จดุเดน่ จดุด้อย ซึง่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

หลกัสตูร การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรศกึษาให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการท่ีอาจารย์ผู้สอนสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพฒันาการเรียนการสอนนิสติให้มีคณุภาพและประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 

สมัภาษณ์ 

การประเมิน 

แบบสอบถาม 
และสมัภาษณ์ 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

ผู้สอนในหลกัสตูร 

นิสติท่ีกําลงัศกึษา 

บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา 

ผลการประเมินหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑิต 
สาขาวทิยาศาสตรศกึษา 

C: ด้านบริบท 

I: ด้านปัจจยันําเข้า 

P: กระบวนการ 

P: ผลผลติ 

แบบสอบถาม 
และสมัภาษณ์ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองการประเมินหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (แผน 

ข)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ผู้วิจยัได้ค้นคว้า เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินการศกึษาวิจยั โดยแบง่ออกเป็นหวัข้อ ดงันี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัหลกัสตูร 
2. แนวคดิและรูปแบบการประเมินหลกัสตูร 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคดิเก่ียวกับหลักสูตร 

1.1 ความหมายของหลักสูตร  
หลกัสตูรเป็นตวักําหนดทิศทางของการจดัการศกึษาเพ่ือให้ผู้ เรียนได้บรรลตุาม

วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีน้กัวชิาการได้ให้ความหมายของหลกัสตูรไว้แตกตา่งกนั ซึง่สามารถ
รวบรวมได้เป็น 3 กลุม่ดงัท่ี กู๊ด (Good. 1973: 7) ได้ให้ความหมายไว้ คือ หลกัสตูรคือรายวิชาหรือ
เนือ้หาท่ีจะสอน หลกัสตูรคือการจดัประสบการณ์ให้กบัผู้ เรียน และหลกัสตูรคือเค้าโครงของเนือ้หา
ท่ีจดัเตรียมไว้ให้ผู้ เรียน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 
กลุม่ท่ี 1 หลกัสตูรคือรายวชิาหรือเนือ้หาท่ีจะสอน ตวัอยา่งเช่น หลกัสตูรเคมี หลกัสตูร

สงัคม หลกัสตูรการสอนภาษาไทย เป็นต้น หลกัสตูรในความหมายนี ้คือ ประมวลรายวิชา หรือ ชดุ
วิชา ซึง่ประกอบด้วยเนือ้หาท่ีจะต้องจดัการเรียนการสอน หรือลําดบัวิชาท่ีบงัคบัสําหรับการจบ
การศกึษาในสาขาวิชาหลกันัน้ ๆ (Good. 1973)  

 
กลุม่ท่ี 2 หลกัสตูรคือการจดัมวลประสบการณ์  โดยนกัวิชาการกลุม่นีไ้ด้กลา่ววา่ หลกัสตูร

คือการมวลประสบการณ์หรือกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัให้กบัผู้ เรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงและพฒันาพฤตกิรรมในทกุ ๆ ด้าน ไมว่าจะเป็นด้านความรู้ ด้านทกัษะ และทศันคต ิ
โดยสามารถจดัได้ทัง้ในและนอกชัน้เรียน (ชาญชยั ศรีไสยเพชร. 2528, ธวชัชยั จิรฉายากลุ. 2529, 
บงัอร อนเุมธางกรู. 2532, ถวลัย์ มาศจรัส. 2545) ทัง้นีป้ระสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ี จดัให้กบันกัเรียน
ควรเหมาะสมตามระดบัชัน้ตามวยั ตามความสนใจของนกัเรียน และตามความต้องการของสงัคม 
(ภิญโญ สาธร. 2516: 278) ซึง่สอดคล้องกบัความหมายท่ี วิชยั วงษ์ใหญ่ (2525: 2) ได้กลา่วไว้วา่ 
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หลกัสตูร คือ ประสบการณ์ทัง้หลายท่ีโรงเรียนจดัให้แก่นกัเรียน ให้นกัเรียนได้เรียนรู้ และ
พฒันาตนเองไปในทิศทางท่ีโรงเรียนปรารถนาและหลกัสตูรท่ีดีนัน้ควรจะตอบสนองตอ่
ความต้องการ ความสนใจของผู้ เรียน อนัสอดคล้องกบัความต้องการของชีวิตท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุ 
  
กลุม่ท่ี 3 หลกัสตูรคือเค้าโครงของเนือ้หาท่ีจดัเตรียมไว้ให้ผู้ เรียน กลา่วคือ หลกัสตูรเป็น

โครงการหรือแนวทางในการให้การศกึษา คือ การพฒันาผู้ เรียนในทกุ ๆ ด้านสอดคล้องกบัความ
มุง่หมายทางการศกึษาท่ีกําหนดไว้ (สมุิตร คณุานกุร. 2523) ซึง่สอดคล้องกบัความหมายท่ี 
กาญจนา คณุารักษ์ (2540) และธํารง บวัศรี (2542) ได้กลา่วไว้วา่ หลกัสตูร คือ โครงการ หรือแผน 
ซึง่แสดงให้เห็นถงึ จดุหมาย โครงสร้าง กิจกรรมตา่ง ๆ ในการจดัการเรียนการสอน ท่ีจะพฒันา
ผู้ เรียนให้เกิดความรู้ ความสามารถ ตามท่ีได้กําหนดไว้ 

 
โดยสรุป หลกัสตูร จงึหมายถึง แผนการจดัรายวิชา เนือ้หา หรือมวลประสบการณ์ เพ่ือให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลตุามจดุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ให้กบัผู้ เรียน ซึง่การจดัรายวิชา เนือ้หา 
หรือมวลประสบการณ์ตา่ง ๆ นัน้จะต้องมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล ท่ีมี
เนือ้หาและจดุมุง่หมายท่ีชดัเจน 

 
1.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 

นกัการศกึษาหลาย ๆ ท่าน ได้แสดงความคดิเห็นวา่องค์ประกอบของหลกัสตูรต้อง
ประกอบด้วยองค์ประกอบอยา่งน้อย 4 องค์ประกอบ  ได้แก่ ความมุง่หมาย เนือ้หา การนํา
หลกัสตูรไปใช้ และการประเมินผล (สวุิมล ตัง้สจัจพจน์. 2527, วาสนา คณุาอภิสทิธ์ิ. 2552)  

1) ความมุง่หมายของหลกัสตูร (Curriculum Objective) เป็นการกําหนดจดุมุง่หมาย
หมายของหลกัสตูร วา่เม่ือผู้ เรียนสําเร็จตามหลกัสตูรแล้วจะมีคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ในด้านใด ทัง้นีก้ารกําหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูรควรสอดคล้องและเสริม
ความมุง่หมายทางการศกึษาของชาต ิ

2) เนือ้หา (Content)  คือสาระ ความรู้ และประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีคาดวา่จะช่วยพฒันา
ผู้ เรียนไปตามความมุง่หมายท่ีกําหนดไว้ ทัง้นีเ้นือ้หาท่ีได้ต้องนํามาจดัเรียบเรียงวา่สิง่
ใดควรนําไปสอนก่อน หลงั เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผลสงูสดุ 



ห น้ า  | 8 

 

 

3) การนําหลกัสตูรไปใช้ (Curriculum Implementation) คือการนําหลกัสตูรไปใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาผู้ เรียน ซึง่นอกจากจะหมายถงึการสอนของครูแล้วยงั
รวมถึงการบริหารทางด้านวชิาการของผู้บริหารโรงเรียนด้วย 

4) การประเมนิผลหลกัสตูร (Curriculum Evaluation) เป็นการตรวจสอบเพ่ือหาคณุภาพ
ของหลกัสตูรวา่บรรลตุามความมุง่หมายของหลกัสตูรท่ีได้กําหนดไว้หรือไม ่มีปัญหา
หรืออปุสรรคใดบ้างในการนําหลกัสตูรไปใช้ ซึง่การประเมินผลนัน้ต้องมีการวา
แผนการไว้ลว่งหน้าและกําหนดวิธีพิจารณาอยา่งรอบคอบ  

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมด จะเห็นวา่ทัง้ความมุง่หมาย เนือ้หา การนําหลกัสตูรไปใช้ และการ
ประเมินผลหลกัสตูร ตา่งเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัและมีความตอ่เน่ืองสอดคล้อง สมัพนัธ์ซึง่กนั
และกนั ซึง่จะขาดสิง่ใดสิง่หนึง่ไปไมไ่ด้ เพราะจะทําให้หลกัสตูรนัน้ขาดความสมบรูณ์และไม่
สามารถกําหนดทิศทางของการพฒันาผู้ เรียนได้อยา่งชดัเจนและเป็นระบบ 

 
2. แนวคดิและรูปแบบของการประเมินหลักสูตร 

2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร  
การประเมินหลกัสตูรเป็นกระบวนการที่เป็นหลกัพืน้ฐานที่พ ึงกระทําเมื่อมีการใช้

หลกัสตูร เนื่องจากหลกัสตูรจําเป็นต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกบัผู้ เรียนและสงัคมใน
ปัจจุบนั ดงัมีผู้ ให้ความหมายของการประเมินหลกัสตูรไว้ต่างๆกนั ดงันี ้

การประเมินหลกัสตูร หมายถึง การรวบรวมและศึกษาข้อมลู รวมทัง้การวิเคราะห์
ข้อมลู เพ่ือตรวจสอบว่า มีข้อดี จุดอ่อนในเร่ืองใด รวมทัง้ผลการใช้หลกัสตูร และตดัสินว่า
หลกัสตูรมีคณุค่าบรรลตุามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ (วิชยั วงษ์ใหญ่. 2551; ปทีป เมธา
คณุวฒุิ. 2544) 

การประเมินหลกัสตูร เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูมาใช้ในการตดัสินหา
ข้อบกพร่องหรือปัญหาเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบทุกส่วนของหลกัสตูรให้มีคณุภาพ
ดียิ่งขึน้ หรือตดัสินคณุค่าของหลกัสตูรนัน้ ๆ (ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์. 2539) 

การประเมินหลกัสตูร คือ การหาคณุค่าของหลกัสตูร เพ่ือตดัสินความถกูต้องในการ
วางเค้าโครงและรูปแบบของหลกัสตูร การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านหลกัสตูร และเพ่ือตดัสิน
ผลผลิตท่ีได้ (ทิศนา แขมมณี. 2535) 

การประเมินหลกัสตูร เป็นการพิจารณาคณุค่าของหลกัสตูร โดยการรวบรวมข้อมลูและ
การใช้ข้อมลูจากการวดัในแง่ต่างๆ ของสิ่งท่ีประเมินเพ่ือนํามาพิจารณารวมกนัและสรุปว่า 
หลกัสตูรท่ีสร้างขึน้มานัน้มีคณุค่าเป็นอย่างไร มีคณุภาพดีหรือไม่เพียงใดหรือได้รับผลตาม
จุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้หรือมีส่วนใดจะต้องปรับปรุงต่อไป (สนัต์ ธรรมบํารุง. 2525) 
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การประเมนิหลกัสตูรคือ กระบวนวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจและลงข้อสรุปเก่ียวกบัหลกัสตูรนัน้ๆ (Davis. 1981: 49) 

การประเมนิหลกัสตูรคือ กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึง่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจในทางเลือกตา่งๆท่ีมีอยู ่(Stufflebeam et al. 1971: 43) 

การประเมนิหลกัสตูรคือ การรวบรวมข้อมลูและการใช้ข้อมลูเพ่ือการตดัสนิใจในเร่ืองของ
โปรแกรมหรือหลกัสตูรการศกึษา (Cronbach. 1970: 231) 

โดยสรุปแล้ว การประเมินหลกัสตูรนัน้คือ กระบวนการท่ีได้มาซึ่งข้อมลูท่ีสามารถ
นํามาใช้ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสตูรนัน้ ๆ ทัง้ด้านคณุภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตลอดจนพิจารณาว่าหลกัสตูรนัน้ ๆ มีความเหมาะสมกบัผู้ เรียนและบริบททางสงัคมหรือไม่ 
รวมทัง้ทําให้ทราบว่ามีส่วนใดในหลกัสตูรจะต้องทําการปรับปรุง แก้ไขหรือไม่ อย่างไร 

 
2.2 รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 

การประเมินหลกัสตูรนัน้มีหลากหลายแนวคิด ซึ่งแต่ละแนวคิดมีประเด็นในการ
พิจารณาท่ีแตกต่างกนัไป แต่โดยรวมแล้วก็ไม่แตกต่างกนัมากนกั รูปแบบของการประเมิน
หลกัสตูรสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบด้วยกนั คือ 

1. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรแบบไทเลอร์ 
แนวคิดของไทเลอร์นัน้มองว่าการจดัประสบการณ์เรียนรู้มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิของ

ผู้ เรียน ดงันัน้การประเมินจึงพิจารณาจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนนัน้สอดคล้องกบั
จุดมุ่งหมายท่ีกําหนดหรือไม่  โดยเขาจะพิจารณาองค์ประกอบของการจดัการศึกษา 3 ประการ 
คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และการพิจารณาผลสมัฤทธ์ิ ซึ่ง
อาจเรียกได้ว่า รูปแบบท่ียึดวตัถปุระสงค์ (Objectives Model) โดยวิธีการของไทเลอร์นีจ้ะทํา
การกําหนดวตัถปุระสงค์ออกมาในรูปของพฤติกรรมของผู้ เรียน แล้วทําการพิจารณาข้อมลูว่า
ผู้ เรียนมีพฤติกรรมตรงตามวตัถปุระสงค์มากน้อยอย่างไร ซึ่งถ้าไม่บรรลตุามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข ให้มีความสอดคล้องกบัความต้องการและความเปล่ียนแปลงใน
สงัคม  

2. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรแบบครอนบาค 
แนวคิดของครอนบาคนัน้จะเน้นหารประเมินใน 4 ประการ คือ กระบวนการ 

(Process) เช่น วิธีการสอนของอาจารย์ การทํากิจกรรมของผู้ เรียน เป็นต้น ทกัษะความชํานาญ 
(Proficiency) เช่น การประเมินความสามารถต่างๆของผู้ เรียน เป็นต้น เจตคติ (Attitude) เช่น 
การประเมินความเช่ือเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนไปแล้วของผู้ เรียน เป็นต้น และการติดตามผล (Follow-
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up) เช่น การประเมินผลความสามารถในการทํางานของผู้ เรียนท่ีจบการศึกษาไปแล้ว เป็นต้น 
(Cronbach. 1970) 

3. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรแบบสครีฟเว่น 
แนวคิดของสครีฟเว่นนัน้จะเน้นหารประเมินใน 4 ประการ คือ การประเมินย่อย 

(Formative Evaluation) การประเมินรวม (Summative Evaluation) การประเมินภายใน 
(Intrinsic Evaluation) และการประเมินผลสําเร็จ (Pay-off Evaluation)   

4. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรแบบสเตค 
แนวคิดของสเตคนัน้จะเน้นการประเมินใน 3 ประการ คือ สิ่งท่ีมีอยู่ก่อน

(Antecedent) เช่น ลกัษณะของผู้ เรียน ผู้สอน เนือ้หา ส่ือ วสัด ุอปุกรณ์ เป็นต้น กระบวนการ 
(Process) เช่น การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน การสื่อความหมาย เป็นต้น และผลผลิต 
(Outcome) เช่น ความรู้ เจตคติ ทกัษะ และคณุลกัษณะต่างๆ ของนกัเรียนจากการใช้หลกัสตูร 
รวมถึงผลท่ีเกิดขึน้กบัครู สถาบนัและสงัคม เป็นต้น (Stake. 1967) 

5. รูปแบบของการประเมินหลักสูตรของสตฟัเฟิลบมี (Stufflebeam’s CIPP 
Model) 

แนวคดิการประเมินของสตฟัเฟิลบีม กลา่ววา่ การตดัสนิใจเก่ียวกบัความสําเร็จของ
หลกัสตูรนัน้ ควรทําการประเมินองค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน คือ การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือ
บริบท (Context evaluation: C) การประเมินองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยันําเข้า (Input evaluation: 
I) การประเมินองค์ประกอบท่ีเป็นกระบวนการ (Process evaluation: P) และการประเมินผลผลติ 
(Product evaluation: P) โดยมีรายละเอียดดงันี ้(Stufflebeam. 2003)   

1) การประเมนิบริบท (Context Evaluation: C)  
เป็นการประเมิน เพ่ือพิจารณาหลกัการและเหตผุล ความจําเป็นท่ีต้องดําเนินการ

หลกัสตูร ประเดน็ปัญหา และความเหมาะสมของเป้าหมายหลกัสตูร เชน่ จํานวนนิสติ ความ
ต้องการของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ปัญหาของชมุชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานระดบับนและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2) การประเมนิปัจจยันําเข้า (Input Evaluation: I)  
เป็นการประเมินทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับนํามาใช้ในการดําเนินการหลกัสตูร กําลงั

บคุลากร งบประมาณและแหลง่ทนุสนบัสนนุ วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ อาคารสถานท่ี เวลา รวมทัง้
เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน  การประเมินปัจจยันําเข้าจะช่วยในการพิจารณาวา่หลกัสตูรนัน้ 
ๆ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบตัท่ีิจะทําให้วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรบรรลหุรือไม่ 
และช่วยให้เกิดการวางแผนการจดักิจกรรมของหลกัสตูรได้อยา่งเหมาะสม 
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3) การประเมนิกระบวนการดําเนินงาน (Process Evaluation: P)  
 เป็นการประเมินเก่ียวกบัวิธีการจดักิจกรรมของหลกัสตูร เชน่ การจดัการเรียนการ

สอน การบริหารจดัการ การวดัและการประเมินผล ตลอดจนการนําปัจจยันําเข้ามาใช้เหมาะสม
มากน้อยเพียงไร เป็นไปตามลําดบัขัน้ตอนหรือไม ่ กิจกรรมท่ีจดัขึน้จะทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของ
หลกัสตูรหรือมีอปุสรรค์ใด ๆ เกิดขึน้หรือไม ่การประเมนิกระบวนการนี ้ เป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่
การค้นหาจดุเดน่หรือจดุแข็ง และจดุด้วยของหลกัสตูร เพ่ือจะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานให้รัดกมุ มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

4) การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation: P)  
เป็นการประเมินผลท่ีได้รับจากโครงการ วา่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรท่ี

กําหนดไว้หรือไม ่เช่น คณุภาพของบณัฑิต ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต การประเมินผลผลติจะมี
การนําไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ท่ีจะเป็นตวับง่ชีค้วามสําเร็จหรือล้มเหลวของ
หลกัสตูร การประเมินในสว่นนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือการตดัสนิใจปรับปรุง เพ่ือนําไปใช้ตอ่ไป หรือ 
เพ่ือยกเลกิหลกัสตูร 
 

แม้วา่รูปแบบการประเมินจะมีมากมายหลายแบบ ซึง่แตล่ะแบบก็จะมีจดุเน้นท่ีแตกตา่ง
กนัไป แตโ่ดยภาพรวมแล้วรูปแบบการประเมินก็ไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั ดงันัน้ การใช้รูปแบบ
ประเมินจงึควรขึน้อยูก่บัจดุมุง่หมายของการประเมนิ ความสะดวก รวมไปถึงข้อมลูท่ีสามารถหาได้  

 
สําหรับงานวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้เลือกวิธีการประเมินหลกัสตูรตามรูปแบบของการประเมิน

หลกัสตูรแบบซปิป์ (CIPP-Context, Input, Process and Product) เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีมี
ความครอบคลมุการประเมนิในทกุ ๆ ด้านท่ีสําคญัของหลกัสตูร 

 
3. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

วีณา วโรตมะวิชญ (2546) ประเมินหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาประถมศึกษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ใน 4 ด้าน คือ บริบทของหลกัสตูร ความเหมาะสมของหลกัสตูร การ
บริหารหลกัสตูร และผลผลิตของหลกัสตูร โดยกลุ่มตวัอย่างที่นํามาศึกษา คือ มหาบณัฑิต
สาขาวิชาประถมศึกษา จํานวน 25 คน นกัศึกษาที่กําลงัทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
และนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 8 คน ผู้บงัคบับญัชาของมหาบณัฑิตจํานวน 10 คน โดยผู้วิจยัได้
ใช้รูปแบบซิปในการประเมิน (CIPP Model) เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วยแบบสอบถาม และการ
สนทนากลุ่ม (Focus group interview) ข้อมลูที่ได้นํามาวิเคราะห์โดยการหาความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจยัสรุปได้ว่า วตัถปุระสงค์ของ
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หลกัสตูรมีความสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมปัจจุบนัและสามารถนําไปปฏิบตัิจริงใน
ระดบัมาก เนือ้หาส่วนใหญ่มีความเหมาะสม การจดัแผนการศึกษามีความเหมาะสม และ
ผู้ สําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการศึกษา 2-3 ปี การปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัดี 

 
อภิรักษ์ วงศ์รัตนชยั (2548) ประเมินหลกัสตูรเภสชัศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาเภสชั

ศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลยันเรศวร ผู้วิจยัเน้นพิจารณาคณุลกัษณะของผู้ สําเร็จการศึกษาก่อน
และหลงัสําเร็จการศึกษา โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ สําเร็จการศึกษาจํานวน 28 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ 
คือ แบบสอบถามที่มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดบั ข้อมลูที่ได้นํามา
ว ิเคราะห์โดยการหาความถี ่ ร้อยละ  ฐานนิยม  ค่าเฉลี ่ย  ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลงัสําเร็จการศึกษาและทําการวิเคราะห์เนือ้หา
สําหรับคําถามปลายเปิด ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้ สําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีคณุลกัษณะตาม
จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรอยู่ในระดบัดีมาก โดยผู้ สําเร็จการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควร
ปรับปรุงจุดประสงค์ของหลกัสตูรให้ชดัเจนว่า การวิจยันัน้เป็นจุดประสงค์หลกัหรือรองของ
หลกัสตูร รวมถึงวสัดอุปุกรณ์การเรียนก็ควรให้มีความเพียงพอและเหมาะสม 

 
ปรารถนา โกวิทยางกูร (2543) ประเมินหลกัสตูรศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิจยั

และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2535 โดยผู้วิจยัได้ใช้รูปแบบซิป ในการ
ประเมิน (CIPP Model) พบว่าด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรมี
ความชดัเจนดี มีความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมในปัจจุบนัและสามารถนําไปปฏิบตัิจริงอยู่
ในระดบัดีมาก ในด้านองค์ประกอบที่เป็นปัจจยัเบือ้งต้นนัน้ คณุสมบตัิของอาจารย์และ
นกัศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์และสอดคล้องกบัที่ปฏิบตัิจริง ทรัพยากรในการดําเนินการมีความ
เพียงพอและสะดวก ในด้านองค์ประกอบที่เป็นกระบวนการ อาจารย์มีความเข้าใจในปรัชญา
และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรเป็นอย่างดี แผนการศึกษามีความเหมาะสม การจดัการเรียนการ
สอนและการประเมินผลจดัได้เหมาะสม ในด้านผลผลิต นกัศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการสําเร็จ
การศึกษามากกว่าเกณฑ์ปกติ 1.5 ปี การปฏิบตัิงานทัว่ๆไปและการวิจยัอยู่ในขัน้ดี และการ
ทํางานของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาเป็นท่ีพอใจของผู้บงัคบับญัชา 

 
นิตยา สขุเสรีทรัพย์ (2547) ประเมินและติตตามผลหลกัสตูรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

วิชาเอกภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยประเมินความ
เหมาะสมของวตัถปุระสงค์ โครงสร้าง เนือ้หาวิชา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและ
การและการประเมินผลและคณุลกัษณะและความรู้ความสามารถของมหาบณัฑิต โดยผู้วิจยั
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ศึกษาใน 3 กลุ่มด้วยกนั คือ ผู้ สําเร็จการศึกษา หลกัสตูรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต วิชาเอก
ภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2539-2545 ภาค
ปกติ จํานวน 17 คน อาจารย์ผู้สอน จํานวน 12 คน และผู้บงัคบับญัชาของมหาบณัฑิต จํานวน 
12 คน โดยผู้ว ิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจยั มีแบบสอบถาม 3 ชุด โดยผู้ สําเร็จ
การศึกษา อาจารย์ผู้สอนและผู้บงัคบับญัชาของมหาบณัฑิตเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมลูท่ี
ได้นํามาวิเคราะห์โดยการหาความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั
สรุปได้ว่า ในด้านความเหมาะสมของวตัถปุระสงค์ โครงสร้าง เนือ้หาวิชา การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การวดัและการและการประเมินผลผู้ สําเร็จการศึกษาและอาจารย์ผู้สอนประเมิน
หลกัสตูรโดยรวมว ่าม ีความเหมาะสมอยู ่ในระดบัมาก  ส ่วนคณุลกัษณะและความ รู้
ความสามารถของมหาบณัฑิตนัน้ ผู้บงัคบับญัชาประเมินมหาบณัฑิตว่ามีความรู้พืน้ฐานในวิชา
ภาษาองักฤษ ความรับผิดชอบและความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อื่นอยู่ในระดบัมาก 
นอกจานัน้ ทัง้มหาบณัฑิตและอาจารย์ผู้สอนนัน้เห็นตรงกนัว่าควรเพิ่มรายวิชาทางด้านการวิจยั 
การเขียนวิทยานิพนธ์ และสถิติเบือ้งต้นให้มากขึน้ 

 
ณฐิันี นวลสกลุ (2548) ประเมินหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) หลกัสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. 2535 ของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซปิป์ (CIPP 
Model) โดยประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ด้านปัจจยัเบือ้งต้น 
ได้แก่ คณุสมบตัขิองผู้ เข้าศกึษา โครงสร้างของหลกัสตูรเนือ้หาของหลกัสตูร คณุสมบตัขิอง
อาจารย์ วสัดกุารศกึษา เอกสาร ตําราเรียน และอาคารสถานท่ี ด้านกระบวนการ ได้แก่ การจดัการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล และการบริหารหลกัสตูร ด้านผลผลติของหลกัสตูร ได้แก่ 
ประสทิธิภาพของบณัฑิตด้านวิชาการด้านวิชาชีพ ด้านทกัษะในการทํางาน และด้านเจตคตใินการ
ทํางาน โดยใช้กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 228 คน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน อาจารย์ 
จํานวน 28 คน นกัศกึษา จํานวน 73 คน บณัฑิต จํานวน 86 คน และผู้ใช้บณัฑิต จํานวน 36 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ 
คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉล่ีย คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t- test ) 
ผลการวิจยัสรุปได้ คือ ด้านบริบท วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรทกุข้อสง่เสริมผู้ เรียนด้านพทุธิพิสยั 
และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรมีความเหมาะสมในระดบัมาก ในด้านปัจจยัเบือ้งต้นพบวา่จํานวน
หนว่ยกิตรวมมากเกินความจําเป็นเนือ้หาวิชาสว่นใหญ่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
นอกจากนี ้พบวา่โครงสร้างของหลกัสตูร เนือ้หาของหลกัสตูร คณุลกัษณะอาจารย์ วสัดกุารศกึษา 
ตําราเรียน และอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมในระดบัมาก ในด้านกระบวนการ การจดัการเรียน
การสอน การวดัและประเมินผล และการบริหารหลกัสตูรมีความเหมาะสมในระดบัมาก ในด้าน
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ผลผลติ พบวา่ประสทิธิภาพด้านวิชาการของบณัฑิตมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง สว่นด้าน
วิชาชีพ ด้านทกัษะในการทํางาน และด้านเจตคตใินการทํางานมีความเหมาะสมในระดบัมาก 

 
กรอษุา ศรีสวุรรณ์ (2552) ประเมินหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2542 ของ

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซปิป์ (CIPP Model) โดยประเมนิใน 
4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจยัเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
314 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารและแบบสอบถามมาตราสว่น
ประมาณคา่ 5 ระดบั สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉล่ีย คา่
ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจยัสรุปได้ คือ ด้านบริบท พบวา่ 
วตัถปุระสงค์ทกุข้อของหลกัสตูรสง่เสริมผู้ เรียน ด้านพทุธิพิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะพิสยั 
นอกจากนีว้ตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรมีความเหมาะสมในระดบัมาก ในด้านปัจจยัเบือ้งต้น พบวา่
โครงสร้างหลกัสตูรหนว่ยกิตรวมสงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดและจํานวนหน่วยกิตรวมมากเกิน
ความจําเป็น เนือ้หาวิชาสว่นใหญ่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ทกุข้อ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
เนือ้หาของหลกัสตูร คณุลกัษณะของอาจารย์ คณุสมบตัขิองผู้ เข้ารับการศกึษา อปุกรณ์การเรียน
การสอน ตําราเรียน และสถานท่ีเรียน มีเหมาะสมในระดบัมาก ในด้านกระบวนการพบวา่การจดั
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล และการบริหารหลกัสตูร มีความเหมาะสมในระดบัมาก ใน
ด้านผลผลติ และคณุภาพบณัฑิตด้านพฤตนิิสยั เจตคต ิคณุธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้าน
ทกัษะในการตดิตอ่ส่ือสารและ การสร้างสมัพนัธภาพ ด้านทกัษะทางคลนิิก ด้านทกัษะการตรวจ
โดยใช้เคร่ืองมือพืน้ฐาน การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร การทําหตัถการท่ีจําเป็น และด้านการพฒันา
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง มีความเหมาะสมในระดบัมาก สว่นด้านความรู้
พืน้ฐาน มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง  

 
จากงานวิจยัข้างต้นจะเห็นว่าการประเมินหลกัสตูรนัน้มีความสําคญัอย่างมากในการ

ควบคมุมาตรฐานการศึกษา การจดัการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้ เรียนและสงัคม ดงันัน้หลกัสตูรท่ีดีควรท่ีจะมีการประเมินหลกัสตูรอยู่เสมอ 
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บทที่ 3 
วิธีดาํเนินการวิจัย 

 
การศึกษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินหลกัสตูรวิทยาศาสตรศึกษามหาบณัฑิตของ

ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) รูปแบบ
การวิจยัเป็นแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) โดยการประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท 
ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่ง
ประกอบด้วยด้านยอ่ย ๆ ดงันี ้

ด้านบริบท ได้แก่ 

- วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

- โครงสร้างของหลกัสตูร 

- เนือ้หาของหลกัสตูร 

ด้านปัจจยันําเข้า ได้แก่ 
- นิสติท่ีเข้าศกึษา 
- ส่ือ อปุกรณ์ การเรียนการสอน 
- สถานท่ีเรียน 

ด้านกระบวนการ ได้แก่ 
- กระบวนการเรียนการสอน 
- การวดัและประเมินผล 

ด้านผลผลติ ได้แก่  คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา แบง่ออกเป็น 6 ด้าน 

- ด้านความรู้ 

- ด้านการสอน 

- ด้านการวิจยั 

- ด้านการเป็นผู้ นํา 

- ด้านการพฒันาตนเองและสงัคม 

- ด้านเจตคติ คณุธรรม จริยธรรม 

 
ในบทนีผู้้ วิจยัจะนําเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ของการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มตวัอย่าง  

การออกแบบการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงันี ้
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1. กลุ่มตวัอย่าง 
         กลุม่ตวัอยา่งในการเก็บข้อมลูแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่  

- มหาบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลกัสตูร การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 12 คน  

- นิสิตท่ีกําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 5 คน และ 

- อาจารย์ผู้ สอนหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2545) จํานวน 3 คน   

 
2. การออกแบบการวจิัย 

รูปแบบการวิจยัเป็นรูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ โดยใช้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ เพ่ือ
ประเมินหลกัสตูร ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
ตามรูปแบบซปิป์ (CIPP Model) โดยมีการเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 การอออกแบบการวิจยั 
 
ประเดน็ที่ศกึษา กลุ่มตวัอย่าง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

การประเมินหลักสูตร  

4 ดา่น คือ  
- ด้านบริบท    
- ด้านปัจจยันําเข้า   
- ด้านกระบวนการ   
- ด้านผลผลติ 

1. บัณ ฑิ ต ท่ี สํ า เ ร็ จ
การศกึษา 
 

1.1 แบบสอบถาม 
1.2 สมัภาษณ์ 

1. ข้ อ คําถามแบบมาตร
ประเมินค่าวิเคราะห์โดย
ใช้หาค่ามชัณิมเลขคณิต 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของแต่ละข้อคําถามและ
ภาพรวมในแตล่ะด้าน 

2. ข้ อ คํ า ถ า ม แ บ บ
เลือกตอบและปลายเปิด
แบบสัน้ วิเคราะห์โดยหา
คา่ร้อยละ 

3. ข้อมลูจากการสมัภาษณ์
และแบบปลายเปิด ได้
ทําการวิเคราะห์เนือ้หา
และจดักลุม่ 

 2. นิสติท่ีกําลงัศกึษา 
 
 
 

2.1 แบบสอบถาม 
2.2 ผู้สอน 

 3. ผู้สอน 
 

3.1  สมัภาษณ์ 
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4. เคร่ืองมือวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ซึง่มีรายละเอียด

การพฒันา ดงันี ้
1. แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินหลกัสตูร การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ในด้านตา่ง ๆ ตามรูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) พฒันาขึน้โดย
ผู้วิจยั ใช้สําหรับสอบถามบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และนิสิตท่ีกําลงัศึกษาในหลกัสตูรการศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ซึง่สอบถามในด้านบริบท 
ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ 

แบบสอบถาม ประกอบด้วย ส่วนสําคญั 2 ส่วน คือ ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ซึง่เป็นแบบเลือกตอบและปลายเปิด และความคิดเห็นเก่ียวกบัหลกัสตูรในด้านตา่ง ๆ ซึง่เป็นแบบ
มาตรประมาณคา่ 5 ระดบั พร้อมพืน้ท่ีวา่งสําหรับแสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ (ภาคผนวก) 

แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน  
 

2. แบบสมัภาษณ์ 
แบบสมัภาษณ์  เพ่ือประเมินหลกัสตูร การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ในด้านตา่ง ๆ ตามรูปแบบของซิปป์ (CIPP Model) พฒันาขึน้โดย
ผู้วิจยั โดยแบง่เป็น 2 สว่น 

- แบบสัมภาษณ์บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และ นิสิตท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตร 

การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ซึง่ข้อ

คําถามต่าง ๆ จะสอดคล้องกับคําถามในแบบสอบถาม เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
คําตอบและให้ได้ข้อมลูในเชิงลกึ ในประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีนา่สนใจ 

- แบบสอบถามผู้สอนในหลกัสตูร การศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ซึ่งสอบถามในด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต ซึ่งประกอบด้วยข้อคําถามหลกัจํานวน 7 ข้อ 

(ภาคผนวก) 
 

แบบสมัภาษณ์ผู้สอนได้รับการตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน 
และใช้เวลาในการสมัภาษณ์ 60 นาที 
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5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังบัณฑิต และนิสิตท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษา

มหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ซึง่ได้รับแบบสอบถามคืน
จากบณัฑิต จํานวน 12 คน จากบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาทัง้หมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ
จากนิสิตท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูร จํานวน 5 คน จากนิสิตทัง้หมด   5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
รวมผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 17 คน โดยมีข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไป ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2  ข้อมลูพืน้ฐานของบณัฑิตท่ีจบการศกึษาและนิสิตท่ีกําลงัศกึษาหลกัสตูรการศกึษา

มหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) 
 
ข้อมูล  จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 7 41.2 
 หญิง 10 58.8 
อาย ุ 26 – 30 1 5.9 
 31 – 35 8 47.1 
 36 – 40 3 17.6 
 41 – 50 5 29.4 
ปีการศกึษาท่ีจบ 2549 1 5.9 
 2550 6 35.5 
 2551 4 23.5 
 2552 1 5.9 
 กําลงัศกึษา 5 29.4 
 
  สําหรับการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัได้เดินทางไปสมัภาษณ์บณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ณ อําเภอ
เมือง จงัหวดัน่าน โดยสุ่มจากบณัฑิตท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 5 คน และสมัภาษณ์อาจารย์
ผู้สอนหลกัสตูร การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2545) 
จํานวน 3 ท่าน 
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6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากได้ข้อมลูจากแบบสํารวจ ผู้วิจยัได้ทําการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
 

1. ข้อมลูจากแบบสอบถาม ท่ีเป็นข้อคําถามท่ีเป็นแบบเลือกตอบ ผู้วิจยัได้นบัความถ่ี และ
แสดงผลในรูปร้อยละ 

2. ข้อมลูจากแบบสอบถาม ท่ีเป็นข้อคําถามแบบมาตรประมาณคา่ ผู้วิจยัได้ทําการวิเคราะห์
โดยการหาค่ามชัฌิมเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรายข้อและรายชุด และทําการ
แปลผล  ดงันี ้
 

 คา่เฉลี่ยระหวา่ง     1.00   - 1.50  คะแนน    หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
   1.51  -  2.50   คะแนน หมายถึง น้อย 

2.51  -  3.50   คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
3.51  -  4.50   คะแนน หมายถึง มาก 
4.51  -  5.00   คะแนน หมายถึง มากท่ีสดุ 

 

3. ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายเปืด และสัมภาษณ์  ท่ีเป็นข้อคําถามแบบมาตร
ประมาณค่า ผู้วิจยัใช้หลกัการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา โดยทําการลงรหสั จดักลุ่ม นบัความถ่ี 
หาคา่ร้อยละของความถ่ี และรายงานผลในลกัษณะท่ีเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ 
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บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
การศึกษานําเสนอผลการวิจัย  จะนําเสนอตามประเด็นการประเมิน ตามรูปแบบซิปป์ 

(CIPP Model) คือ ด้านบริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยมี
รายละเอียดของผลการประเมินในแต่ละด้าน ดงันี ้

 
1. ด้านบริบท  (Context) 

การประเมินด้านบริบท แบ่งออกเป็น วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  โครงสร้างของหลกัสตูร 
และเนือ้หาของหลกัสตูร  ซึง่มีรายละเอียดผลการประเมินดงันี ้

 
1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลการประเมินในด้านวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร พบวา่บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาและนิสิตท่ี
กําลังศึกษาในหลักสูตร มีความพึงพอใจต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาพรวมในระดับมาก 
สําหรับความคิดเห็นในแต่ละองค์ประกอบย่อยในด้านความชัดเจนในการส่ือความหมาย  
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน หน่วยงาน และสงัคม  และสง่เสริมความเป็นผู้ นํา มีความ
พงึพอใจในระดบัมาก  สําหรับประเดน็มีความรู้กว้างขวางในวิชาวทิยาศาสตร์ผู้ประเมินมีความพงึ
พอใจในระดบัมากท่ีสุด  ดงัตารางท่ี 4.1 จากการสมัภาษณ์ผู้สอนมีความคิดเห็นตรงกันว่า
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรมีควรมครอบคลมุเหมาะสม 

 
ตารางท่ี  4.1 ความคดิเห็นของมหาบณัฑิตและนิสติเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
 

รายการ  SD การแปลผล 
1. ส่ือความหมายได้ชดัเจน เข้าใจง่าย 4.00 .500 มาก 
2. สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 4.12 .485 มาก 
3. สอดคล้องกบัความต้องการของหน่วยงน 4.38 .500 มาก 
4. สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคม 4.29 .686 มาก 
5. มีความรู้กว้างขวางในวิชาวทิยาศาสตร์ 4.53 .514 มากท่ีสดุ 
6. มีความเป็นผู้ นํา 4.29 .588 มาก 

รวม 4.27 .546 มาก 
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จากการสมัภาษณ์บณัฑิตและนิสติมีความคดิเห็นสอดคล้องวา่วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร
มีความเหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบัความคดิเห็นของผู้สอน 

  

1.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

ในด้านโครงสร้างของหลกัสตูร บณัฑิตและนิสติสว่นใหญ่ได้แสดงความคดิเห็นวา่ โครงสร้าง
ของหลกัสตูรมีความเหมาะสม จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.3 และมีนิสิตและมหาบณัฑิต 
จํานวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 11.8 มีความคดิเห็นวา่โครงสร้างของหลกัสตูรไม่เหมาะสม (ตารางท่ี 
4.2)    

  

ตารางท่ี 4.2 จํานวนความถ่ีและคา่ร้อยละของบณัฑิตและนิสติท่ีมีความคดิเห็นด้านความ
เหมาะสมของโครงสร้างหลกัสตูร 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างหลกัสตูร จํานวน ร้อยละ 

เหมาะสม 
ไมเ่หมาะสม 
ไมต่อบ 

14 
2 
1 

82.3 
11.8 
5.9 

รวม 17 100 
 

สําหรับรายละเอียดของจํานวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร บณัฑิตและนิสิตส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสม จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 และมีความคิดเห็นว่าจํานวน
หน่วยกิตในหลกัสตูรมีจํานวนน้อยเกินไป จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 5.9 (ตารางท่ี 4.3) 

 

ตารางท่ี 4.3 จํานวนความถ่ีและคา่ร้อยละของบณัฑิตและนิสติท่ีมีความคดิเห็นตอ่จํานวนหน่วย
กิตตลอดหลกัสตูร 

 

ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร จํานวน ร้อยละ 
เหมาะสม 
มากไป ควรลด 
น้อยไป ควร เพิ่ม 
ไมต่อบ 

15 
0 
1 
1 

88.2 
0 

5.9 
5.9 

รวม 17 100 
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เม่ือพิจารณาจํานวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา คือ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชา
วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาด้านการศกึษา  และสารนิพนธ์ บณัฑิตและนิสติมีความคดิเห็น ดงันี ้

 
หมวดวิชาพืน้ฐาน บณัฑิตและนิสิตส่วนใหญ่จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 มีความ

คดิเห็นวา่จํานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม แตมี่บณัฑิต/นิสติ จํานวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 5.9 มี
ความคดิเห็นวา่หน่วยกิตในรายวิชาพืน้ฐานมีจํานวนน้อยไป ควรเพิ่ม (ตารางท่ี 4.4)   

 
ตารางท่ี 4.4 จํานวนความถ่ีและคา่ร้อยละของบณัฑิตและนิสติท่ีมีความคดิเห็นตอ่จํานวนหน่วย

กิตหมวดวิชาพืน้ฐาน 
 

ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร จํานวน ร้อยละ 
เหมาะสม 
มากไป ควรลด 
น้อยไป ควร เพิ่ม 
ไมต่อบ 

15 
0 
1 
1 

88.2 
0 

5.9 
5.9 

รวม 17 100 
 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ บณัฑิตและนิสิตส่วนใหญ่จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 มี
ความคดิเห็นวา่จํานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม แตมี่บณัฑิต/นิสิต จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.9 มีความคดิเห็นวา่หน่วยกิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีจํานวนมากไป ควรลด (ตารางท่ี 4.5)   

 
ตารางท่ี 4.5 จํานวนความถ่ีและคา่ร้อยละของบณัฑิตและนิสติท่ีมีความคดิเห็นตอ่จํานวนหน่วย

กิตหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร จํานวน ร้อยละ 
เหมาะสม 
มากไป ควรลด 
น้อยไป ควร เพิ่ม 
ไมต่อบ 

15 
1 
0 
1 

88.2 
5.9 
0 

5.9 
รวม 17 100 
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หมวดวิชาการศกึษา บณัฑิตและนิสิตสว่นใหญ่จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 มีความ
คิดเห็นว่าจํานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม บณัฑิต/นิสิต จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 มี
ความคิดเห็นว่าหน่วยกิตในรายวิชาการศึกษามีจํานวนมากไป ควรลด และมีบณัฑิตและนิสิต 
จํานวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 17.6 มีความคดิเห็นวา่การศกึษา มีจํานวนน้อยไป ควรเพิ่ม (ตารางท่ี 
4.6)   

 
ตารางท่ี 4.6 จํานวนความถ่ีและคา่ร้อยละของบณัฑิตและนิสติท่ีมีความคดิเห็นตอ่จํานวนหน่วย

กิตหมวดวิชาการศกึษา 
 

ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร จํานวน ร้อยละ 
เหมาะสม 
มากไป ควรลด 
น้อยไป ควร เพิ่ม 
ไมต่อบ 

12 
1 
3 
1 

70.6 
5.9 
17.6 
5.9 

รวม 17 100 
 

สําหรับหมวดสารนิพนธ์ บณัฑิตและนิสิตสว่นใหญ่จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 มี
ความคิดเห็นว่าจํานวนหน่วยกิตมีความเหมาะสม บณัฑิต/นิสิต จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 
มีความคดิเห็นวา่หน่วยกิตสารนิพนธ์ มีจํานวนน้อยไป ควรเพิ่ม (ตารางท่ี 4.7)   

 
ตารางท่ี 4.7 จํานวนความถ่ีและคา่ร้อยละของบณัฑิตและนิสติท่ีมีความคดิเห็นตอ่จํานวนหน่วย

กิตสารนิพนธ์ 
 

ความเหมาะสมของหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร จํานวน ร้อยละ 
เหมาะสม 
มากไป ควรลด 
น้อยไป ควร เพิ่ม 
ไมต่อบ 

15 
0 
1 
1 

88.2 
0 

5.9 
5.9 

รวม 17 100 
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จากการสมัภาษณ์บณัฑิตและนิสิตในส่วนท่ีเห็นว่าโครงสร้างของหลกัสตูรไม่เหมาะสม คือ 
เห็นวา่ควรจะเพิ่มและลดหน่วยกิตในบางรายวิชานัน้ บณัฑิตและนิสิตต้องการให้เพิ่มรายวิชาหรือ
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคนิคการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์บรูณการท่ีเก่ียวข้องกบัท้องถ่ิน และการสร้างส่ือการสอนวิทยาศาสตร์ 
เน่ืองจากสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนได้จริง  สําหรับวิชาด้านการศกึษา 
บณัฑิตต้องการให้เพิ่มรายวชิาสถิตพืิน้ฐานสําหรับการวิจยั เพราะจําเป็นต้องใช้ในการทําวิจยัและ
อยูใ่นข้อสอบประมวลความรู้ ซึง่ในหลกัสตูรยงัขาดรายวิชานี ้

 
สําหรับผู้สอน 2 ท่าน เห็นว่า จํานวนหน่วยกิตท่ีเน้นวิทยาศาสตร์มากกว่า สาขาอ่ืน นัน้มี

ความเหมาะสมแล้ว เพราะวัตถุประสงค์ของเราคือ ครูวิทยาศาสตร์ และนิสิตส่วนใหญ่ไม่มี
พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ ดงันัน้จึงควรเน้นรายวิชาวิทยาศาสตร์ อีก 1 ท่านให้ข้อเสนอแนะว่า 
นิสิตส่วนใหญ่เป็นครูอยู่แล้ว ดังนัน้อาจลดวิชากด้านการศึกษาลง และเพิ่มหน่วยกิตทาง
วิทยาศาสตร์ให้มากขึน้ 

 
1.3 เนือ้หาของหลักสูตร 

ในด้านเนือ้หาของหลกัสตูร  บณัฑิตและนิสติมีความคดิเห็นวา่เนือ้หารายวชิาในหลกัสตูรทัง้
ในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และศกึษาศาสตร์มีความเหมาะสมในระดบัมาก   เม่ือพิจารณาในแต่
ละองค์ประกอบย่อยทัง้ในด้านบณัฑิตและนิสิตประเมินในระดบัมากในทุกองค์ประกอบ ทัง้ใน
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พืน้ฐานเดิมและความต้องการของผู้ เรียน การ
นําไปใช้ในการปฏิบตัิงาน การพฒันาตนเองและสงัคม   ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และมีความ
น่าสนใจ (ตารางท่ี 4.8) 
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ตารางท่ี 4.8 คา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการประเมินเนือ้หารายวิชาของหลกัสตูร
โดยภาพรวมทางด้านศกึษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับเนือ้หารายวิชาของหลักสูตร 
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 X  S.D.  X  S.D. 
1. สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 4.24 .664 4.41 .712 
2. นําไปใช้กบังานท่ีปฏิบตัขิองท่านได้ 4.29 .470 4.29 .686 
3. ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้พฒันาตนเองได้ 4.47 .514 4.35 .606 
4. ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้พฒันาสงัคม 4.24 .664 4.24 .664 
5. มีความน่าสนใจ 4.35 .606 4.35 .702 
6. เหมาะสมกบัพืน้ฐานเดมิของผู้ เรียน 4.18 .636 4.00 .791 
7. รายวิชามีความตอ่เน่ืองและสมัพนัธ์กนั 4.06 .748 4.12 .697 
8. เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน 4.29 .686 4.29 .686 
9. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 4.24 .664 4.47 .514 
10. ให้โอกาสในการเลือกวิชาเรียนได้ตามความสนใจและ

ความถนดั 
4.06 .899 4.06 .899 

รวม 4.24 0.655 4.26 0.696 
 

 เม่ือพิจารณาเนือ้หาในแต่ละรายวิชา ทัง้ในด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร  การประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน  ความรู้ท่ีได้รับ  และจํานวนหน่วยกิตเหมาะสมกับ
เนือ้หา พบว่าบณัฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าเนือ้หาในทุกรายวิชามีในทุกด้านมีระดบัความ
เหมาะสมในระดบัมากและมากท่ีสดุทัง้หมดทกุรายวิชาและในทกุองค์ประกอบ (ตารางท่ี 4.9) 
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ตารางท่ี 4.9  คา่เฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการประเมนิเนือ้หาแตล่ะรายวิชาในด้าน
ตา่ง ๆ  

 
รายวชิา สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์
หลักสูตร 

ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิาน

จริง 

ความรู้ที่ได้รับ จาํนวนหน่วย
กิตเหมาะสมกับ

เนือ้หา 
  S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
พฐ 501 4.29 .686 4.24 .664 4.35 .702 4.47 .624 
พฐ 511 4.50 1.080 4.50 .850 4.10 .994 4.47 .624 
พฐ 531 4.29 .686 4.35 .702 4.06 .827 4.50 .850 
วษ 501 4.41 .618 4.41 .712 4.35 .606 4.47 .717 
วษ 502 4.69* .630 4.38 .768 4.62* .650 4.46 .776 
วษ 514 4.29 .588 4.18 .529 4.00 .707 4.31 .704 
วษ 522 4.41 .507 4.47 .717 4.35 .606 4.41 .618 
วษ 533 4.24 .562 4.06 .748 4.12 .781 4.29 .772 
วษ 561 4.65* .493 4.41 .618 4.53* .514 4.65* .493 
วษ 562 4.35 .624 4.41 .712 4.35 .702 4.59* .618 
วษ 563 4.53* .624 4.18 .728 4.18 .809 4.53* .624 
วษ 564 4.47 .624 4.47 .624 4.35 .702 4.59* .618 
วษ 688 4.62* .650 4.46 .660 4.54* .519 4.23 1.166 
กว 511 4.46 .660 4.31 .630 4.08 .641 4.31 .751 
กว 573 4.38 .768 4.38 .650 4.23 .725 4.23 .725 
รวม 4.44 .653 4.35 .687 4.28 .699 4.43 .718 

 
 เม่ือพิจารณารายละเอียดในตารางท่ี 4.9   ผลการประเมินในแตล่ะด้านในแตล่ะรายวิชา 
สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
 ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในหลกัสตูร มี 4 รายวชิาท่ีได้รับการประเมินวา่มีความ
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ คือ วษ 502 (สมัมนา) วษ 561 (ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 1) วษ 563  
(ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 3) และ วษ 688 (สารนิพนธ์) 
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 การประยกุต์สิง่ท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบตังิาน ได้รับการประเมินวา่มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก ในทกุรายวิชา  
 
 ด้านความรู้ท่ีได้รับ บณัฑิตและนิสติประเมินวา่ได้รับความรู้ในระดบัมากท่ีสดุ จํานวน 3 
รายวิชา ได้แก่ วษ 502 (สมัมนา)   วษ 561 (ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 1) และ วษ 688 (สารนิพนธ์) 
 
 ความสอดคล้องของเนือ้หากับจํานวนหน่วยกิต บัณฑิตและนิสิตประเมินว่ามีความ
เหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ จํานวน  4 วิชา ซึง่เป็นรายวิชาปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วษ 561 
561 (ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 1) วษ 562 (ปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 2) วษ 563 (ปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ 3) และ วษ 564 (ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 4) 

 
จากการสมัภาษณ์ในด้านเนือ้หา บณัฑิตให้ข้อเสนอแนะว่า เนือ้หาวิทยาศาสตร์

ค่อนข้างท่ีจะลึก ซึ่งไม่สามารถนํามาสอนได้โดยตรง และเนื่องจากผู้ เรียนส่วนใหญ่ไม่มีพืน้ฐาน
วิทยาศาสตร์ทําให้การรับรู้ เข้าใจ ได้เพียง 50% ของการถ่ายทอดจากผู้สอน และการเรียน
ปฏิบตัิการบางครัง้อปุกรณ์ต่าง ๆ เป็นระดบัสงูเกินไป ไม่พบในโรงเรียนที่สอนอยู่ จึงมาปรับใช้
ในการสอนได้ยาก ซึ่งสอดคล้องกบัผลสมัภาษณ์ของครูผู้สอน ที่กล่าวว่า “นิสิตส่วนใหญ่ไม่มี
พืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ดงันัน้ในการสอนวิทยาศาสตร์ที่เข้มข้นเกินไปนิสิต ที่มีพืน้วิทยาศาสตร์ก็
เรียนรู้ได้มาก แต่คนที่ไม่มีพืน้ฐานก็เรียนรู้ได้น้อย ดงันัน้การสอนควรจะเน้นเนือ้หาท่ีนิสิตนําไป
สอนได้จริง”   

 
บณัฑิตให้สมัภาษณ์ว่า ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เนือ้หาท่ีจดัการเรียนการสอนนัน้น้อยา

เกินไป คือ สอนเพียงโปรแกรมพืน้ฐาน แต่จริง ๆ แล้วครูจะต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือรู้จดั
โปรแกรมมากกว่านัน้ เพราะคอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างมากในการเตรียมสื่อการสอน จึงอยาก
ให้เพิ่มเนือ้หาให้มากขึน้ 

 
2. ด้านปัจจัยนําเข้า  (Input) 

การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า แบ่งออกเป็น นิสิตท่ีเข้ารับการศึกษา  ส่ือและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน และสถานท่ีเรียน  ซึง่มีรายละเอียดผลการประเมินดงันี ้
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2.1 นิสิตที่เข้ารับการศึกษา 

นิสิตท่ีเข้าศึกษาต่อในหลกัสตูร ทัง้หมดเป็นนิสิตในโครงการพฒันาครูในถ่ินทุรกนัดาร คือ 
ครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีจังหวดัน่าน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจาก
สถาบนัส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นิสิตมีพืน้ฐานทางการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั  คือ ส่วนใหญ่จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 มีพืน้ฐานในระดบัปริญญาตรีท่ี
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ และจํานวน 7 คน ร้อยละ 41.2 มีพืน้ฐานระดบัปริญญาตรีในสาขา
วิทยาศาสตร์ ดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางท่ี 4.10 จํานวนความถ่ีและคา่ร้อยละของนิสติและมหาบณัฑิต จําแนกตามวฒุกิารศกึษา

ระดบัปริญญาตรี 
 

วุฒกิารศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน ร้อยละ 
วิทยาศาสตร์ 

ไมใ่ช่วิทยาศาสตร์ 
7 
10 

41.2 
58.8 

รวม 17 100 
 

2.2 ส่ือและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ในด้านส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอนได้ทําการประเมินในด้านความเพียงพอและความ
เหมาะสม แบง่ออกเป็น ส่ือหนงัสือเรียน ส่ืออปุกรณ์ในภาคปฏิบตัิ  และส่ือวารสาร โดยให้บณัฑิต
และนิสติประเมินแยกตามหมวดวิชาศกึษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ดงัตารางท่ี 4.11  

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าบณัฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่ามีส่ือทัง้ 3 ประเภท ในทัง้ 2 

หมวดวิชา มีความเพียงพอและเหมาะสมในระดบัมากและมากท่ีสดุ โดยในการประเมินส่ือท่ีใช้ใน
รายวิชาหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ผู้ประเมินมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสดุในด้าน ความเพียงพอ
ของหนงัสือเรียน ความเพียงพอของอปุกรณ์ภาคปฏิบตั ิและความเหมาะสมของเนือ้หาในวารสาร
กบัวิชาท่ีเรียน    สําหรับรายวิชาในหมวดศึกษาศาสตร์ บณัฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นในระดบั
มากท่ีสดุในด้าน ความเพียงพอของอปุกรณ์ภาคปฏิบตั ิและความเหมาะสมของเนือ้หาในวารสาร
กบัวิชาท่ีเรียน     
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ตารางท่ี 4.11  คา่เฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัอปุกรณ์การเรียนการสอนทางด้าน
ศกึษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 X  S.D.  X  S.D. 
1. ความเพียงพอของหนงัสือเรียนกบัจํานวนผู้ เรียน 4.41 .712 4.53* .717 
2. ความเหมาะสมของเนือ้หาในหนงัสือเรียนกบัรายวชิา

ท่ีเรียน 
4.29 .772 4.47 .800 

3. ความเพียงพอของอปุกรณ์ภาคปฏิบตักิบัจํานวน
ผู้ เรียน 

4.65* .606 4.76* .562 

4. ความเพียงพอของจํานวนวารสารกบัจํานวนผู้ เรียน 4.35 .931 4.41 .939 
5. ความเหมาะสมของเนือ้หาในวารสารกบัรายวิชาท่ี

เรียน 
4.53* .717 4.53* .717 

รวม 4.45 0.748 4.54 0.747 
 

ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัส่ือนัน้ จากการสมัภาษณ์บณัฑิต บณัฑิตกล่าวว่า เน่ืองจากการเรียน
การสอนเป็นระบบทางไกล นิสิตอยู่ท่ี จ. น่าน เอกสาร หนงัสือ ตํารา คอ่นข้างหายาก แตอ่าจารย์
ผู้สอนก็ได้แก้ปัญหาโดยการจดัส่งหนงัสือให้ทางไปรษณีย์ จึงช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนส่ือ
ตา่ง ๆ ได้ 

 
2.3 สถานที่เรียน 

ในด้านสถานท่ีเรียนได้แบง่ออกเป็น ห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร ห้องพกันิสติ และห้องรวบรวม
หนังสือและเอกสาร  ผลการประเมินระบุว่า บัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าห้องเรียนและ
ห้องปฏิบตัิการมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ ทัง้ในรายวิชาศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
และมีความคิดเห็นว่าห้องพกันิสิตและห้องรวบรวมหนงัสือและเอกสารประกอบการเรียนมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สําหรับรายวิชาศกึษาศาสตร์ นิสิตมีความคิดเห็น
ว่าห้องรวบรวมหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสมมาก แต่ห้องพักนิสิตมี
ความเหมาะสมในระดบัพอใช้ ดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12  คา่เฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัสถานท่ีเรียนทางด้านศกึษาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

ความคดิเหน็เก่ียวกับสถานที่เรียน 
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 X  S.D.  X  S.D. 
1. .ความเหมาะสมของห้องเรียน 4.53 .717 4.65 .606 
2. ความเหมาะสมของห้องปฏิบตักิาร 4.59 .618 4.76 .437 
3. ควาเหมาะสมของห้องพกันิสติ 4.00 1.000 4.12 .928 
4. ความเหมาะสมของห้องรวบรวมหนงัสือและ

เอกสารประกอบการเรียน 
4.24 1.033 4.29 1.047 

รวม 4.34 0.842 4.46 0.755 
 

จากการสมัภาษณ์บณัฑิต นิสติ และผู้สอน เก่ียวกบัสถานท่ีจดัการเรียนการสอนนัน้ ทกุสว่น
มีความเห็นพ้องกนัวา่มีความสะดวก เพราะเป็นการเรียนการสอนทางไกล นิสติเรียนท่ีพระตําหนกั
ภูฟ้า จ. น่าน  ไม่ต้องเดินทางมาเรียนในเมือง ซึ่งบณัฑิตคนหนึ่งได้กล่าวว่า  “การเรียนท่ีพระ
ตําหนกั (ภฟู้า) ทําให้รู้สกึภาคภมูิใจ ตัง้ใจเรียน...”  

 
อย่างไรก็ตามการสอนด้วยระบบทางไกล ทําให้เกิดปัญหาด้านการส่งสญัญาณ เช่น ใน

บางครัง้สญัญาณขดัข้อง ทําให้ไมส่ามารถจดัการเรียนการสอนตามเวลาได้   
 
3. ด้านกระบวนการ  (Process) 

การประเมินด้านกระบวนการ แบ่งออกเป็น กระบวนการจดัการเรียนการสอน และการวดั
และประเมินผล ซึง่ได้ประเมินทัง้ภาพรวมและในรายวิชา ซึง่มีรายละเอียดผลการประเมินดงันี ้

 
3.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนการจดัการเรียนการสอน สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ มีการชีแ้จงจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้กับผู้ เรียน มีบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนซกัถาม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และค้นคว้าด้วยตนเอง  มีการเลือกใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนได้
เหมาะสม ช่วยให้เห็นปัญหาและแนวทางในการค้นคว้าวิจัย  การประเมินผลสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ และมีการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสทิธิภาพ ดงัตารางท่ี 4.13 
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 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่นิสติและบณัฑิตสว่นใหญ่ มีความคดิเห็นเก่ียวกบักระบวนการ
เรียนการสอนทัง้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และศกึษาศาสตร์ในภาพรวมทกุองค์ประกอบระดบัมาก
ท่ีสดุ และในแตล่ะองค์ประกอบสว่นใหญ่มีความคดิเห็นวา่มีความพงึพอใจและเหมาะสมในระดบั
มากท่ีสดุ ยกเว้นในด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการเรียนการสอน
ช่วยให้เห็นปัญหาและแนวทางในการศกึษาค้นคว้าวิจยั ซึง่บณัฑิตและนิสติประเมินอยูใ่นระดบั
มาก  
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอนทางด้าน

ศกึษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

ความคดิเหน็เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน 
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

 X  S.D.  X  S.D. 
1. ผู้สอนแจ้งให้ผู้ เรียนทราบถึงวตัถปุระสงค์ของการ

เรียนการสอน 
4.59 .712 4.71 .470 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

4.53 .717 4.59 .618 

3. ผู้สอนเน้นความรู้จะนําไปใช้ 4.59 .618 4.53 .717 
4. มีโอกาสซกัถาม และเปล่ียนความคดิเห็นกนัอยู่

เสมอ 
4.65 .493 4.59 .507 

5. มีโอกาสศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4.47 .514 4.47 .514 
6. การเรียนการสอนช่วยให้เห็นปัญหาและแนว

ทางการค้นคว้าวิจยั 
4.18 .809 4.41 .795 

7. ผู้สอนเลือกใช้อปุกรณ์การสอนและส่ือการเรียนรู้
ได้อยา่งเหมาะสม 

4.53 .624 4.65 .606 

8. การวดัผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของ
หลกัสตูร 

4.53 .624 4.59 .618 

9. ผู้สอนปรับปรุงวิธีสอนเพ่ือให้กระบวนการเรียน
การสอนมีประสทิธิภาพอยูเ่สมอ 

4.53 .514 4.59 .507 

10. บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกนัเอง 4.71 .470 4.53 .624 
รวม 4.53 0.610 4.57 0.598 
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 เม่ือพิจารณาความสอดคล้องของกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชากับ
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรพบว่า  บณัฑิตและนิสิตมีความเห็นว่ามีความสอดคล้องในระดบัมาก 
และมากท่ีสดุ  โดยในรายวิชาท่ีมีความสอดคล้องมากท่ีสดุ มี 2 รายวิชา คือ วษ 502 (สมัมนา) 
และ วษ 561 (ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ 1) ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14  คา่เฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความสอดคล้องของกระบวนการเรียน

การสอนในแตล่ะรายวิชากบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
 

รายวชิา  S.D. การแปลผล 
พฐ 501 4.24 .752 มาก 
พฐ 511 4.30 1.059 มาก 
พฐ 531 4.12 .857 มาก 
วษ 501 4.31 .704 มาก 
วษ 502 4.62 .650 มากท่ีสดุ 
วษ 514 4.06 .659 มาก 
วษ 522 4.35 .702 มาก 
วษ 533 4.06 .748 มาก 
วษ 561 4.65 .493 มากท่ีสดุ 
วษ 562 4.41 .795 มาก 
วษ 563 4.41 .712 มาก 
วษ 564 4.41 .618 มาก 
วษ 688 4.38 .768 มาก 
กว 573 4.38 .650 มาก 
กว 511 4.31 .751 มาก 
รวม 4.33 .728 มาก 

 
สําหรับการจดัการเรียนการสอนรายวิชาบรรยาย ผู้สอนจะใช้การบรรยายด้วยสไลด์ (power 

point) เป็นหลกั โดยได้จดัสง่เอกสารประกอบการเรียนให้กบัผู้ เรียนลว่งหน้า เพ่ือให้มีการเตรียมตวั
มาก่อน เพราะนิสิตมีพืน้ฐานคอ่นข้างน้อย จึงต้องให้เตรียมตวัลว่งหน้า และการสอนต้องไปอย่าง
ช้า ๆ  ผู้สอนท่านหนึง่ กลา่ววา่ “จากเนือ้หาท่ีกําหนดให้ เวลาสอนจริง ๆ ต้องใช้เวลามากกว่าท่ีวาง
ไว้” 
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3.2 การวัดและประเมนิผล 

การวดัและการประเมินผล ได้ทําการประเมินในด้านความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
หลกัสตูรโดยได้ประเมินทัง้ในภาพรวมของหมวดวิชาด้านศกึษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และการ
ประเมินในรายวิชา  

 

ผลการประเมินพบวา่ บณัฑิตและนิสติประเมินวา่การวดัและประเมินผลในหลกัสตูรใน
ภาพรวมทัง้ในด้านศกึษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร
ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณาในแตล่ะรายวิชา ดงัตารางท่ี 4.15 พบวา่บณัฑิตและนิสติประเมิน
ความสอดคล้องของการวดัและประเมินผลในแตล่ะรายวิชากบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรในระดบั
มากและมากท่ีสดุ โดยในรายวิชาท่ีมีการประเมินในระดบัมากท่ีสดุ มีจํานวน 3 ราย วิชาได้แก่ วษ 
502  วษ 561 และ วษ 564 
 

ตารางท่ี 4.15  คา่เฉลี่ยและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความสอดคล้องของการวดัและ
ประเมินผลในแตล่ะรายวิชากบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

 

รายวชิา  S.D. การแปลผล 
พฐ 501 4.24 .752 มาก 
พฐ 511 4.50 .850 มาก 
พฐ 531 4.24 .831 มาก 
วษ 501 4.29 .772 มาก 
วษ 502 4.54 .660 มากท่ีสดุ 
วษ 514 3.87 .719 มาก 
วษ 522 4.29 .588 มาก 
วษ 533 4.12 .697 มาก 
วษ 561 4.53 .624 มากท่ีสดุ 
วษ 562 4.47 .717 มาก 
วษ 563 4.24 .903 มาก 
วษ 564 4.53 .624 มากท่ีสดุ 
วษ 688 4.38 .768 มาก 
กว 573 4.31 .751 มาก 
กว 511 4.38 .650 มาก 
รวม 4.30 .727 มาก 
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วิธีการประเมินผล ผู้สอนทัง้ 3 ท่าน ใช้การประเมิน โดยใช้การทดสอบ การตอบคําถามใน
ชัน้เรียน และงานตา่ง ๆ ท่ีมอบหมาย 

  
4. ผลผลิต  (Product) 

การประเมินด้านผลผลิตเป็นการประเมิน คุณลกัษณะของบณัฑิตตามวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร ซึง่ประกอบด้วย  6 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านการสอน ด้านการวิจยั ด้านการเป็นผู้ นํา 
ด้านการพฒันาตนเองและสงัคม และด้านเจตคต ิคณุธรรม จริยธรรม โดยมีผลการประเมิน ดงันี ้

 
4.1 ด้านความรู้ 

การประเมินผลผลิตในด้านความรู้ พิจารณาในด้านองค์ความรู้และทักษะทัง้ในด้าน
วิทยาศาสตร์ การสอน การวิจยั ทกัษะวิทยาศาสตร์ และทกัษะการสอน  การถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะ ดงัแสดงในตารางท่ี  4.16   

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่าบณัฑิตและนิสิตประเมินในแต่ละประเด็นด้านความรู้ ในระดบั
ปานกลางและมาก โดยส่วนใหญ่จะได้ประเมินในระดบัมาก ยกเว้นประเด็นด้านการเขียนเอกสาร
ประกอบการเรียน ซึง่บณัฑิตและนิสติประเมินในระดบัปานกลาง   
 
ตารางท่ี 4.16 คา่เฉลี่ยคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิต 

ด้านความรู้ 
 

ลักษณะของบัณฑติ   X  S.D. การแปลผล 
1. มีความรู้ความเข้าใจหลกัการและจดุมุง่หมายของ

หลกัสตูรวทิยาศาสตร์ 
3.94 .556 

 
มาก 

2. มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการประเมินผล
การศกึษา 

3.71 .686 มาก 

3. มีความสามารถในการเขียนเอกสารประกอบการ
เรียน 

3.35 .862 ปานกลาง 

4. มีความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ท่ีเพียงพอตอ่การสอน 3.76 .831 มาก 
5. มีความรู้ในด้านการศกึษาท่ีเพียงพอตอ่การสอน 3.76 .752 มาก 
6. มีความรู้ความสามารถทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ี

ทํา 
3.82 .636 มาก 
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ตารางท่ี 4.16 คา่เฉลี่ยคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิต 
ด้านความรู้ (ตอ่) 

 
ลักษณะของบัณฑติ  X  S.D. การแปลผล 

7. มีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 3.71 .849 มาก 
8. คดิสร้างนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้เพ่ือเพิม่

ประสทิธิภาพของการสอน 
3.71 .588 มาก 

9. มีความสามารถในการเป็นวิทยากรทาง
วิชาการ 

3.76 .752 มาก 

10. มีความรู้หรือให้คําแนะนําผู้ อ่ืนในการทําวจิยั 4.00 .730 มาก 
11. มีความรู้หรือให้คําแนะนําผู้ อ่ืนในการทําโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 
4.12 .697 มาก 

12. มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัจิตวิทยาและการ
พฒันาการของผู้ เรียน 

3.94 .659 มาก 

13. เลือกใช้เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้
อยา่งเหมาะสม 

3.76 .752 มาก 

14. มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

3.94 .748 มาก 

รวม 3.81 0.721 มาก 
 

 จากการสมัภาษณ์บณัฑิตและนิสติ นิสติมีความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั สว่นหนึง่เห็นวา่
ตนเองได้รับความรู้เป็นอยา่งมาก สว่นอีกคน กลา่ววา่ นิสติมีพืน้ฐานท่ีตา่งกนั ดงันัน้การรับรู้ของ
แตล่ะคนก็แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัผู้สอนทา่นหนึง่ กลา่ววา่ “ความรู้ท่ีนิสติได้รับนัน้ ไมแ่น่ใจ 
ขึน้กบัพืน้ฐานเดมิของผู้ เรียน เชน่ ในรุ่นท่ี 2 นิสติมีพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์คอ่นข้างมาก ก็เรียนรู้
ได้มากกวา่รุ่นอ่ืน” ทัง้นีผู้้สอนอีกท่าน กลา่ววา่ ถ้าจริง นิสติก็เนือ้หาท่ีสอนนัน้เป็นเนือ้หาท่ีนิสติได้
ใช้ในการสอนจริง นิสติก็เรียนรู้ได้มาก” 
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4.2 ด้านการสอน 

การประเมินผลผลติในด้านการสอน พิจารณาในด้านการเตรียมการและพฒันาปรับปรุงการ
สอน การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น จดัการเรียนรู้สง่เสริมการคิดและสรุปบทเรียน  
มีความสามารถในการจัดการชัน้เรียน และเลือกวิธีการประเมินการเรียนอย่างเหมาะสมและ
หลากหลาย ดงัแสดงในตารางท่ี  4.17   

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าบณัฑิตและนิสิตประเมินในแตล่ะประเด็นด้านการสอน ในระดบั
มากทุกประเด็น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบณัฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถในด้านการ
สอนของตนเองในระดบัมาก 
  
ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉล่ียค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิต 

ด้านการสอน 
 

ลักษณะของบัณฑติ  X  S.D. การแปลผล 
1. มีการวางแผนจดัการเรียนการสอนอยา่ง

สม่ําเสมอ 
4.06 .556 มาก 

2. ปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนการสอน
อยา่งสม่ําเสมอ 

4.24 .664 มาก 

3. เลือกใช้วิธีการสอนตา่งๆได้เหมาะสมกบับทเรียน 4.18 .636 มาก 
4. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคดิเห็น 4.41 .618 มาก 
5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนคดิ 4.35 .606 มาก 
6. มีทกัษะในการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ 4.00 .791 มาก 
7. สามารถจดัการชัน้เรียนได้เป็นอยา่งดี 4.00 .612 มาก 
8. ฝึกให้ผู้ เรียนสรุปบทเรียนและมีสว่นร่วมในการ

เรียนการสอน 
4.00 .707 มาก 

9. ประเมินผลการเรียนรู้หลากหลายและทกุครัง้ท่ี
ทําการสอนหรือทํางาน 

3.94 .659 มาก 

รวม 4.13 .650 มาก 
 

จากการสมัภาษณ์บณัฑิต พบว่าบณัฑิตได้ใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้นทักษะทางวิทยาศาสตร์ บณัฑิตท่านหนึ่ง ได้กล่าวว่า 
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“จากการได้เรียนวิทยาศาสตร์และปฏิบตักิาร ได้นํามาใช้ในการเทรน (ฝึก) ให้เด็กช่วงชัน้ท่ี 2 ได้ทํา
โครงงานวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัสขุภาพ ก็ได้รับการประเมินระดบัดาวทอง จาก สวทช”   ซึง่แสดงให้
เห็นวา่บณัฑิตได้นําความรู้ท่ีได้จากการเรียนมาถ่ายทอดให้กบันกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
4.3 ด้านการวจัิย 

การประเมินผลผลิตในด้านการวิจยั พิจารณาในด้านการเตรียมการและออกแบบการวิจยั 
การลงมือทําวิจยั การพฒันาการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจยั และการเผยแพร่ผลงานวิจยั
ให้กบัผู้ อ่ืน ดงัแสดงในตารางท่ี  4.18   

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่าบณัฑิตและนิสิตประเมินในแตล่ะประเด็นด้านการวิจยั ในระดบั
มากทุกประเด็น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบณัฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อความสามารถในด้านการ
วิจยัของตนเองในระดบัมาก 
 
ตารางท่ี 4.18  คา่เฉลี่ยคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิต 

ด้านการวิจยั 
 

ลักษณะของบัณฑติ  X  S.D. การแปลผล 
1. มีการค้นคว้าและวางแผนวิจยัในชัน้เรียน 3.82 .809 มาก 
2. มีการทําวจิยัในชัน้เรียน 3.71 .772 มาก 

3. มีการนําผลการวิจยัของตนเองมาพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนอยา่งสม่ําเสมอ 

3.59 .870 มาก 

4. มีการนําผลการวิจยัของผู้ อ่ืนมาพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนอยา่งสม่ําเสมอ 

3.76 .752 มาก 

5. มีการเผยแพร่ผลการวิจยัไปยงัผู้ อ่ืน 3.59 .870 มาก 

รวม 3.69 .815 มาก 
  

จากการสมัภาษณ์พบว่าบณัฑิตสทกุคนได้นําความรู้ท่ีได้เรียนไปปรับใช้ในการทําวิจยัใน
ชัน้เรียน เช่น การทําวิจยัในชัน้เรียนเร่ืองการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก โดยใช้องค์ความรู้ท่ีได้
จากการเรียนในวิชาปรัชญาและจิตวิทยา    วิจยัในชัน้เรียน เร่ือง การพฒันากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในชัน้ ป.1 โดยการเข้าคา่ยวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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4.4 ด้านความเป็นผู้นํา 

การประเมินผลผลิตในด้านความเป็นผู้ นํา พิจารณาในด้านความคิดริเร่ิม ความสามารถใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร ความกล้าแสดงออก การยอมรับฟังความ
คดิเห็นผู้ อ่ืน ความยตุธิรรม และความเสียสละ ดงัแสดงในตารางท่ี  4.19  

 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่าบณัฑิตและนิสิตประเมินในแตล่ะประเด็นด้านความเป็นผู้ นํา ใน
ระดบัมากทกุประเด็น ซึง่แสดงให้เห็นว่าบณัฑิตและนิสิตมีความพงึพอใจตอ่ความสามารถในด้าน
ความเป็นผู้ นําของตนเองในระดบัมาก 

 
ตารางท่ี 4.19  คา่เฉลี่ยคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิต 

ด้านการเป็นผู้ นํา 
 

ลักษณะของบัณฑติ  X  S.D. การแปลผล 
1. มีการคดิริเร่ิมโครงการใหม ่ๆ 4.00 .707 มาก 
2. สามารถจดัและดําเนินการโครงการตา่ง ๆ ได้ 4.18 .529 มาก 
3. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งรวดเร็วและ

ถกูต้อง 
3.94 .748 มาก 

4. มีความสามารถในการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้ดี 4.29 .588 มาก 
5. มีความรอบคอบในการทํางาน 4.00 .612 มาก 
6. มีความเช่ือมัน่ในตวัเองกล้าแสดงออกหรือกล้า

แสดงความคดิเห็น 
4.24 .562 

 
มาก 

7. ยอมรับความคดิเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 4.35 .606 มาก 
8. มีความยตุธิรรมเป็นกลาง 4.29 .686 มาก 
9. เสียสละเวลาของตนเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม 4.35 .606 มาก 

รวม 4.18 .627 มาก 
 
 จากการสมัภาษณ์พบวา่บณัฑิตท่ีจบการศกึษาในหลกัสตูรได้ทํางานร่วมกบัอยา่งเข้มแข็ง 
ในการทํางานร่วมกนั โดยได้แตง่ตัง้กลุม่ครูวิทยาศาสตร์ในพืน้ท่ี โดยบณัฑิตของหลกัสตูรได้รับ
บทบาทเป็นประธานกลุม่ครูวิทยาศาสตร์ ในเขตพืน้ท่ี อ. บอ่เกลือ 
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 ผู้สอนมีความเห็นวา่บณัฑิตท่ีจบการศกึษามีความมุง่มัน่ กล้าแสดงออก มีศกัยภาพใน
การเป็นผู้ นํา แตใ่นสว่นของการวิจยันัน้ ผู้สอนยงัไมแ่น่ใจ โดยผู้สอนทา่นหนึง่ กลา่ววา่ บณัฑิตของ
เรามีคณุภาพ แตย่งัไมส่ามารถเป็นผู้ นําด้านการค้นคว้าวจิยัได้ 
 
4.5 ด้านการพัฒนาตนเองและสังคม 

การประเมินผลผลิตในด้านการพฒันาตนเองและสงัคม พิจารณาในด้านการใฝ่รู้และการ
พฒันาตนเอง เช่น การศึกษาค้นคว้า การเข้าร่วมสมัมนาและเปล่ียนความคิดเห็น และด้านการ
เสียสละแก่สังคม เช่น การบริการวิชาการ การแบ่งปันความรู้ และการทํากิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ตอ่สว่นรวม ดงัแสดงในตารางท่ี  4.20 

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่าบณัฑิตและนิสิตประเมินในแตล่ะประเด็นด้านการพฒันาตนเอง
และสังคมในระดับมากทุกประเด็น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในด้านการพฒันาตนเองและสงัคมของตนเองในระดบัมาก 
  
 จากการสัมภาษณ์บัณฑิตทุกคนกล่าวว่า ตนเองพยายามท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่อย่าง
สม่ําเสมอและเข้าร่วมการอบรม สมัมนา ทกุครัง้ท่ีมีโอกาส และต้องการให้หลกัสตูรได้จดักิจกรรม
เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ให้กบับณัฑิตท่ีจบการศกึษาแล้วอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ตารางท่ี 4.20  คา่เฉลี่ยคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิต 

ด้านการพฒันาตนเองและสงัคม 
 

ลักษณะของบัณฑติ  X  S.D. การแปลผล 
1. ค้นหาความรู้ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ 4.35 .606 มาก 
2. ตดิตามขา่วสารทางการศกึษาอยูเ่สมอ 4.29 .686 มาก 
3. เข้าร่วมประชมุ อบรม สมัมนาเพ่ือเพิม่พนูและ

แลกเปล่ียนความรู้อยูเ่สมอ 
4.24 .664 มาก 

4. ให้บริการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ผู้ อ่ืน 4.18 .636 มาก 
5. แบง่ปันความรู้ ประสบการณ์การสอนและการ

ทํางานกบัผู้ อ่ืน 
4.24 .664 มาก 

6. เข้าร่วมช่วยเหลือกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ตอ่สว่นรวม 4.47 .514 มาก 
รวม 4.30 .628 มาก 
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4.6 ด้านเจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม 

การประเมินผลผลิตในด้านเจตคติ คณุธรรม จริยธรรม พิจารณาในด้านความเอาใจใส่และ
รับผิดชอบต่อการทํางาน  ความขยนัหมัน่เพียร สู้งาน  ความมีนํา้ใจและเสียสละ ความมีระบียบ
วินยั ความซื่อสตัย์สจุริต และจริยธรรมในวิชาชีพ ดงัแสดงในตารางท่ี  4.21 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่าบณัฑิตและนิสิตประเมินในแต่ละประเด็นด้านเจตคติ คณุธรรม
จริยธรรม ในระดบัมากท่ีสุดทุกประเด็น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบณัฑิตและนิสิตมีความพึงพอใจต่อ
ความสามารถในด้านเจตคต ิคณุธรรม จริยธรรมในระดบัมากท่ีสดุ 
 
ตารางท่ี 4.21  คา่เฉลี่ยคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิต 

ด้านเจตคต ิคณุธรรม จริยธรรม 
 

ลักษณะของบัณฑติ  X  S.D. การแปรผล 
1. ความเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบในการทํางาน 4.59 .507 มากท่ีสดุ 
2. ความขยนัหมัน่เพียร อดทน สู้งาน 4.59 .507 มากท่ีสดุ 
3. มีนํา้ใจและความเสียสละ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่เพ่ือน

ร่วมงาน 
4.59 .507 มากท่ีสดุ 

4. มีระเบียบวนิยัและปฏิบตัติามระเบียบของโรงเรียน 4.59 .507 มากท่ีสดุ 
5. ความซื่อสตัย์สจุริตในการทํางาน 4.65 .493 มากท่ีสดุ 
6. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.65 .493 มากท่ีสดุ 

รวม 4.61 .502 มากท่ีสดุ 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีมุ้ง่ประเมนิหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (แผน 
ข) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545) ซึง่เปิดทําการจดัการเรียนการสอน 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 รูปแบบท่ีใช้ในการประเมิน คือ รูปแบบการประเมินแบบซปิป์ (CIPP Model) 
คือ ประเมินในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจยันําเข้า (Input) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลติ (Product) โดยมีรายละเอียดในการประเมินแตล่ะด้าน 
ดงันี ้

ด้านบริบท ได้แก่ 

- วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

- โครงสร้างของหลกัสตูร 

- เนือ้หาของหลกัสตูร 

ด้านปัจจยันําเข้า ได้แก่ 
- นิสติท่ีเข้าศกึษา 
- ส่ือ อปุกรณ์ การเรียนการสอน 
- สถานท่ีเรียน 

ด้านกระบวนการ ได้แก่ 
- กระบวนการเรียนการสอน 
- การวดัและประเมินผล 

ด้านผลผลติ ได้แก่  คณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา แบง่ออกเป็น 6 ด้าน 

- ด้านความรู้ 

- ด้านการสอน 

- ด้านการวิจยั 

- ด้านการเป็นผู้ นํา 

- ด้านการพฒันาตนเองและสงัคม 

- ด้านเจตคติ คณุธรรม จริยธรรม 
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กลุม่ตวัอย่างท่ีประเมิน ได้แก่   บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา  นิสิตท่ีกําลงัศกึษา และผู้สอน
ในหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2545)  โดยมีจํานวน ดงันี ้

- บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของบณัฑิตท่ี
จบการศกึษาทัง้หมด    

- นิสิตท่ีกําลงัศึกษา จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ของจํานวนนิสิต
ทัง้หมด 

- ผู้สอนในหลกัสตูร จํานวน 3 คน 
 
การเก็บข้อมลูวิจยั สําหรับนิสิตและบณัฑิตใช้การตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์  

โดยผู้วิจยัได้พฒันาแบบสอบถามเพ่ือประเมินในด้านตา่ง ๆ และทําการสุม่ตวัแทนบณัฑิตและนิสติ 
จํานวน 5 คน เพ่ือสมัภาษณ์ถึงประเดน็ตา่ง ๆ ในแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมลูในเชิงลกึมากยิ่งขึน้  
สําหรับผู้สอน ผู้วิจยัได้พฒันาข้อคําถามเพ่ือใช้ในการสมัภาษณ์ และทําการสมัภาษณ์ผู้สอน โดย
ใช้เวลาในการสมัภาษณ์คนละประมาณ  60 นาที 

 
ข้อมลูท่ีได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมลูเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และข้อมลูเชิงคณุภาพวิเคราะห์โดย การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา โดยการ
การจดักลุม่คําตอบ และรายงานในรูปแบบการพรรณา 
 
1. สรุปผลการวจิัย 
 

จากการวิเคราะห์ผลการวิจยั จากการตอบแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ สามารถ
สรุปผลการประเมินในด้านตา่ง ๆ ตามรูปแบบการประเมนิของซปิป์ ได้ดงันี ้

 
1.1 ด้านบริบท 

ด้านวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร  บณัฑิตและนิสติสว่นใหญ่มีความคดิเห็นตอ่วตัถปุระสงค์
ของหลกัสตูรทัง้ทางด้านความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ความสอดคล้องกบัผู้ เรียนและ
สภาพสงัคมในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัมาก   
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ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร นิสิตและมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสม ทัง้ทางด้านจํานวนหน่วยกิตของวิชาพืน้ฐาน จํานวนหน่วยกิตของวิชา
วิทยาศาสตร์ จํานวนหน่วยกิตของวิชาทางการศกึษา จํานวนหนาวยกิตของสารนิพนธ์ และจํานวน
หน่วยกิต ตลอดหลกัสตูรมีความเหมาะสมแล้ว  

 
ด้านเนือ้หารายวิชา นิสิตและมหาบณัฑิตมีความคิดเห็นว่าเนือ้หารายวิชามีสอดคล้องกบั

จดุประสงค์ของหลกัสตูรอยู่ในระดบัมาก  สามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานในปัจจุบนั
ในระดบัมาก ความรู้ท่ีได้รับมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก การจดักิจกรรมมีความสอดคล้องกบั
ความมุ่งหมายของหลกัสตูรอยู่ในระดบัมาก การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุ่งหมาย
ของหลกัสูตรอยู่ในระดบัมาก และจํานวนหน่วยกิตกับเนือ้หามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
สําหรับเนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรโดยภาพรวมทางด้านศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บณัฑิต
และมีความคิดเห็นต่อเนือ้หารายวิชาของหลักสูตรโดยภาพรวมทางด้านศึกษาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ อยูใ่นระดบัมาก 

 
ในสา่วนของผู้สอนเห็นวา่ วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร โครงสร้าง และเนือ้หาของหลกัสตูรมี

ความเหมาะสม เพราะมุ่งเน้นให้นิสิตมีองค์ความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ ซึ่งสอดรับ
กบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรในการพฒันาครูวิทยาศาสตร์ 

 

1.2 ด้านปัจจัยนําเข้า 

นิสติแรกเข้าสว่นใหญ่ จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 58.8   มีพืน้ฐานในระดบัปริญญาตรี
ท่ีไมใ่ช่วทิยาศาสตร์  

 
ด้านส่ือและอปุกรณ์การเรียนการสอน บณัฑิตและมหาบณัฑิตมีความคิดเห็นต่ออปุกรณ์

การเรียนการสอน ด้านศกึษาศาสตร์ อยู่ในระดบัมาก  สําหรับความคิดเห็นต่อความเพียงพอของ
อปุกรณ์ภาคปฏิบตัิกบัจํานวนผู้ เรียนและความเหมาะสมของเนือ้หาในวารสารกบัรายวิชาท่ีเรียน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  สว่นความคิดเห็นตอ่อปุกรณ์การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ ส่วนความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของเนือ้หาในหนงัสือเรียนกบัรายวิชาท่ีเรียน และ
ความเพียงพอของจํานวนวารสารกบัจํานวนผู้ เรียน อยูใ่นระดบัมาก 
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ด้านสถานท่ีเรียน บณัฑิตและนิสติประเมินเก่ียวกบัสถานท่ีเรียนทางด้านศกึษาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โดยประเมินห้องเรียนและห้องปฏิบตักิารในระดบัมากท่ีสดุ  ห้องเก็บเอกสารและ
ตําราในระดบัมาก  สําหรับห้องพกันิสติ บณัฑิตและนิสติประเมินในระดบัปานกลาง 

 
ทัง้ผู้สอนและนิสติพงึพอใจกบัสถานท่ีจดัการเรียนการสอน แตก็่พบอปุสรรคในการสอนใน

เร่ืองของสญัญาณภาพและเสียงท่ีมีความขดัข้องอยูบ่อ่ยครัง้ 
 

1.3 ด้านกระบวนการ 

นิสติและมหาบณัฑิตมีความคดิเห็นตอ่กระบวนการเรียนการสอนทางด้านศกึษาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ในด้านการแจ้งให้ทราบวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอน 
ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอนกบัวตัถปุระสงค์  การสอนท่ีเน้นการนําความรู้ไปใช้ 
การเปิดโอกาสในการซกัถาม แลกเปล่ียนเรียนรู้ การเลือกอปุกรณ์การสอนและส่ือท่ีเหมาะสม  การ
วดัและประเมินผล และการปรับปรุงวิธีการสอนให้มีประสทิธิภาพอยูเ่สมอ   สว่นด้านผู้ เรียนมี
โอกาสศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และด้านการเรียนการสอนช่วยให้เห็นปัญหาและแนวทางการ
ค้นคว้าวิจยั  บณัฑิตและนิสติมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

 
ด้านการวดัและประเมินผล บณัฑิตและนิสิตประเมินว่าการวดัและประเมินผลในหลกัสตูร

ในภาพรวมทัง้ในด้านศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร ในระดบัมากท่ีสดุ 

 
 

1.4 ด้านผลผลติ 

 
ด้านความรู้  บณัฑิตและนิสติประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิตในด้านความรู้อยูใ่น

ระดบัมากทัง้ในด้านวทิยาศาสตร์และศกึษาศาสตร์  ยกเว้นความคดิเห็นตอ่ความสามารถในการ
เขียนเอกสารประกอบการเรียน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 
ด้านการสอน บณัฑิตและนิสติประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิตในด้านการสอนอยูใ่น

ระดบัมาก ทัง้ในด้านการเตรียมการและพฒันาปรับปรุงการสอน การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดง
ความคดิเห็น การจดัการเรียนรู้สง่เสริมการคดิ   การสรุปบทเรียน  ความสามารถในการจดัการชัน้
เรียน และการเลือกวิธีการประเมินการเรียนอยา่งเหมาะสมและหลากหลาย 
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ด้านการวิจยั บณัฑิตและนิสติประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิตในด้านการวิจยัอยูใ่น
ระดบัมาก ทัง้ในด้านการเตรียมการและออกแบบการวจิยั การลงมือทําวิจยั การพฒันาการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการวจิยั และการเผยแพร่ผลงานวจิยัให้กบัผู้ อ่ืน 

 
ด้านการเป็นผู้ นํา  บณัฑิตและนิสติประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิตในด้านการวิจยั

อยูใ่นระดบัมาก ทัง้ในด้านความคดิริเร่ิม ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ตดิตอ่ส่ือสาร ความกล้าแสดงออก การยอมรับฟังความคดิเห็นผู้ อ่ืน ความยตุธิรรม และความ
เสียสละ 

 
ด้านการพฒันาตนเองและสงัคม บณัฑิตและนิสติประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิตใน

ด้านการวิจยัอยูใ่นระดบัมาก ทัง้ในด้านการใฝ่รู้และการพฒันาตนเอง เช่น การศกึษาค้นคว้า การ
เข้าร่วมสมัมนาและเปล่ียนความคดิเห็น และด้านการเสียสละแก่สงัคม เชน่ การบริการวิชาการ 
การแบง่ปันความรู้ และการทํากิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

 
ด้านเจตคต ิคณุธรรม จริยธรรม บณัฑิตและนิสติประเมินเก่ียวกบัลกัษณะของบณัฑิตใน

ด้านการวิจยัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ทัง้ในด้านความเอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่การทํางาน  ความ
ขยนัหมัน่เพียร สู้งาน  ความมีนํา้ใจและเสียสละ ความมีระเบียบวนิยั ความซื่อสตัย์สจุริต และ
จริยธรรมในวชิาชีพ 

 
ในสว่นของผู้สอนเห็นวา่นิสติท่ีจบการศกึษา เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ พร้อมท่ีจะพฒันา

ตนเอง สามารถเป็นผู้ นําในด้านการเรียนการสอนในท้องถ่ินของตน แตย่งัไมแ่น่ใจในสว่นของการ
เป็นผู้ นําด้านค้นคว้าวิจยั 
 
2. อภปิรายผลการวจิัย 
 

จากการประเมินและติดตามหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
(แผน ข) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ช่วยให้ผู้ วิจัยได้สามารถเห็นประเด็นสําหรับการ
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตรในรายละเอียด ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการพัฒนา
หลกัสตูรได้ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึแบง่ประเดน็สําคญัท่ีนํามาอภิปรายตามองค์ประกอบของซิปป์ คือ ด้าน
บริบท ด้านปัจจยันําเข้า ด้านกระบวนการ ด้านประสทิธิผล สามารถอภิปรายได้ดงันี ้
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1. ด้านบริบท 
- บณัฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าหลกัสตูรมีความสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน

และสภาพสงัคมในปัจจุบนั ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของหลกัสูตร   ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งทิวา 
จกัร์กร (2527: 6-7) ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะของหลกัสตูรท่ีดี ต้องสอดคล้องกับสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ    

- บณัฑิตและนิสติมีความคดิเห็นว่าโครงสร้างของหลกัสตูร จํานวนหน่วยกิต รายวิชาตา่ง ๆ 
มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
ซึง่แสดงว่าโครงสร้างของหลกัสตูรมีความเหมาะสม ดงัท่ีระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2541) 
กล่าวไว้ว่า การจดัทําโครงสร้างหลกัสูตรต้องกําหนดกลุ่มวิชา รายวิชา อตัราเวลาเรียน 
เพ่ือให้สนองความต้องการของผู้ เรียนและสงัคม 

- บณัฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าเนือ้หารายวิชามีสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร
อยู่ในระดับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้ในระดับมาก 
สอดคล้องกบัแนวทางการจดัหลกัสตูรท่ีดี ตามท่ี วิชยั แหวนเพชร (2530: 70-71) ได้กลา่ว
ไว้ว่า เนือ้หาของรายวิชาต่างๆ จะต้องเป็นส่วนท่ีได้เลือกสรร เนือ้หาสาระความรู้ 
ประสบการณ์ มาจดัรวมเรียงลําดบัไว้เพ่ือท่ีวา่เม่ือผู้ เรียนผา่นกิจกรรมตา่งๆ แล้วจะพฒันา
ไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีได้ตัง้ใจไว้  

 

2. ปัจจยันําเข้า 

- นิสิตมีพืน้ฐานประสบการณ์ในการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ทัง้ท่ีมีพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์
และไม่มีพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึง่การจดัหลกัสตูรไม่ได้แบ่งโครงสร้างหรือทางเลือกไว้
สําหรับนิสติท่ีมีพืน้ฐานท่ีแตกตา่งกนั  

- บัณฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่า ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม และสอดคล้องกบัรายวิชาท่ีเรียน ซึง่นบัวา่เป็นข้อดีของหลกัสตูร 

- บณัฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่า สถานท่ีเรียน ทัง้ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ และห้อง
รวบรวมเอกสารและตํารา มีความเหมาะสมเพียงพอ และประเมินในระดบัมาก แตห้่องพกั
นิสิต ได้รับการประเมินในระดบัปานกลาง ซึ่งหลกัสตูรควรจะต้องปรับปรุงในส่วนของ
ห้องพกันิสิต เพราะการจดัสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตเกิดการ
เรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3. ด้านกระบวนการ 
- บณัฑิตและนิสิตมีความคิดเห็นว่าการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูร ส่งเสริมให้ผู้ เรียน

ได้นําความรู้ไปใช้ เปิดโอกาสนในการซกัถาม แลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
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จดัการเรียนรู้ท่ีดี ดงัท่ีสงดั อทุรานนัท์ (2532: 212) กล่าวว่า หลกัสตูรท่ีดีต้องมุ่งเน้นและ
สง่เสริมให้คดิเป็น มีความสนใจ มีความกระตือรือร้น และควรให้ผู้ เรียนได้รับผลประโยชน์   

- บณัฑิตและนิสิตมีความเห็นว่าการวดัและประเมินผลมีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของหลกัสตูร ซึง่เป็นจดุท่ีดีของหลกัสตูร 
 

4. ด้านผลผลติ 
- บณัฑิตและนิสิตประเมินตนเองทัง้ในด้านความรู้ ความสามารถในการสอนและการวิจยั 

การเป็นผู้ นํา และการพฒันาตนเองและสงัคมในระดบัมาก  และมีการประเมินตนเองใน
ด้านเจตคติ คณุธรรม และจริยธรรมในระดบัมากท่ีสดุ ซึง่แสดงให้เห็นว่าบณัฑิตและนิสิต
ในหลกัสตูรมีความพึงพอใจตอ่การเข้าเรียนในหลกัสตูร และเห็นว่าตนเองได้รับประโยชน์
ซึง่เป็นจดุแข็งท่ีสําคญัของหลกัสตูร  สอดคล้องกบัรุ่งทิวา จกัร์กร (2527: 6-7) ท่ีกล่าวว่า 
ลกัษณะของหลกัสตูรท่ีดี จะต้องให้ประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียน สามารถออกไป
เผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสงัคมได้ โดยพฒันาให้ผู้ เรียนเกิด ความคิด 
มีทกัษะในการทํางาน สามารถแก้ปัญหาได้ และดํารงชีวิตในสงัคมได้อยา่งราบร่ืน 

- ในส่วนของด้านความรู้ พบว่าบัณฑิตและนิสิตยังขาดความพึงพอใจในด้านความรู้
เก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยประเมินในระดับปานกลาง ซึ่งการเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ นบัว่าเป็นความรู้และทกัษะท่ีสําคญัอย่างยิ่งของครู ในการจดัการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้หลกัสูตรควรจะเพิ่มรายวิชาหรือเนือ้หาดงั
กล่าง เพ่ือเพิ่มทักษะท่ีจําเป็นและสอดคล้องกับความต้องการ และการนําไปใช้ของ
บณัฑิตเม่ือสําเร็จการศกึษา  
 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 

- บณัฑิต นิสิต และผู้ สอนต่างมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของหลักสูตรซึ่ง มีหน่วยกิต
วิทยาศาสตร์ จํานวน 28 หน่วยกิต และหน่วยกิตพืน้ฐานและการศกึษา 12 หน่วยกิต มี
จํานวนเหมาะสมดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา สําหรับครูผู้ สอน
วิทยาศาสตร์นัน้ ควรมุง่เน้นความรู้และทกัษะวิทยาศาสตร์มากกวา่ด้านการศกึษา 

- เน่ืองจากนิสิตแรกเข้ามีพืน้ฐานท่ีแตกต่างกนั หลกัสตูรควรจดักิจกรรมเพ่ือปรับพืน้ฐาน
ให้กับผู้ เรียน หรือ มีวิชาเลือกท่ีเป็นพืน้ฐานสําหรับนิสิตท่ีมีพืน้ฐานและความสนใจท่ี
แตกตา่งกนั 
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- บณัฑิตและนิสิตต้องการให้เพิ่มรายวิชาหรือเนือ้หาเก่ียวกับการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้และสถิตวิิจยัเพิ่มเตมิ ซึง่เป็นเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์สําหรับการปฏิบตังิานของนิสติ 

- บัณฑิตและนิสิตต้องการให้จัดห้องพักนิสิตให้เพียงพอ ซึ่งจะเป็นสถานท่ีในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งนิสติ 

 
3.2 ข้อเสนอแนะสาํหรับการทาํวิจัย 

- การประเมินหลกัสตูร โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ช่วยให้ผู้ประเมินได้เห็นจุด
แข็งและจดุออ่นของหลกัสตูรในองค์ประกอบตา่ง ๆ ได้ชดัเจน ซึง่เป็นประโยชน์อยา่งมาก
ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร 

- การประเมินหลกัสตูรโดยใช้การสมัภาษณ์ควบคูก่บัการตอบแบบสอบถาม ช่วยให้ผู้วิจยั
ได้ข้อมูลในเชิงลึกและเป็นประโยชน์มากย่ิงขึน้สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลกัสตูร 

- การประเมินหลกัสตูรในด้านผลผลิต ควรจะทําการประเมินโดยการทดสอบความรู้และ
ทกัษะของนิสิตในแตล่ะด้านควบคูก่บัการประเมินตนเอง เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสมบรูณ์มาก
ยิ่งขึน้ 
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แบบสอบถาม เร่ือง การประเมินและตดิตามผลหลักสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  
สาขาวทิยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

******************************** 
คาํชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบับนีจ้ัดทําขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและติดตามผลหลักสูตร
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (แผน ข) ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือ
นําข้อมลูท่ีได้ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข หรือพฒันาหลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพและตรงกบัความ
ต้องการของผู้ เรียนและสงัคม  
  

แบบสอบถามฉบบันีแ้บง่ออกเป็น 4 ตอน คือ  
ตอนท่ี 1:  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2:  ความคดิเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของหลกัสตูร 
ตอนท่ี 3:  ความคดิเห็นเก่ียวกบัประสทิธิภาพการปฏิบตังิานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 4:  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
ตอนที่ 1:   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
คาํชีแ้จง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง      และตอบคําถามตามความเป็นจริง 

1. สถานภาพของทา่น 
เพศ    ชาย                หญิง   
อาย ุ   20 – 25 ปี     26 – 30 ปี     31 – 35 ปี    36 - 40 ปี    41-50 ปี  

2. วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาตรี..............................สาขา........................................ 
สถาบนั.........................................................ปีการศกึษา............................................. 

      วฒุกิารศกึษาระดบัปริญญาโท...........................สาขา.................................................. 
สถาบนั............................................................ปีการศกึษา......................................... 

     วฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอก..............................สาขา.............................................. 
สถาบนั...........................................................ปีการศกึษา......................................... 

3. เข้าศกึษาในสาขาวิทยาศาสตรศกึษา (แผน ข) ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ในปีการศกึษา....................................................................  
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4. สถานภาพการประกอบอาชีพ (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)  
                                   ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์                     หวัหน้าหมวดวชิาวทิยาศาสตร์ 
                                   ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศกึษา              ผู้บริหารสถานศกึษา                   
                                อ่ืน ๆ  โปรดระบ ุ ..............................................................................  

 
5. เป้าหมายในการเข้าศกึษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวทิยาศาสตรศกึษา (ตอบได้

มากกวา่ 1 ข้อ) 
                                   เพ่ือให้ได้ความรู้มากขึน้  
                                   เพ่ือนําไปประยกุต์ใช้จริงในงานท่ีรับผิดชอบ 
                                    เพ่ือมีโอกาสปรับเงินเดือนหรือได้รับการประเมินให้มีตําแหนง่สงูขึน้ 
                                   อ่ืน ๆ  โปรดระบ.ุ....................................................................... 

6. ระยะเวลาท่ีศกึษาจนสําเร็จหลกัสตูร กศ.ม. สาขาวทิยาศาสตรศกึษา 
 กําลงัศกึษาอยูช่ัน้ปีท่ี......     ไมเ่กิน 2 ป        2 - 2 ปี 6 เดือน        
 2 ปี 6 เดือน – 3  ปี    3 ปี  – 3  ปี 6 เดือน         3 ปี  6 เดือน– 4  ปี             
 มากกวา่ 4  ปี              อ่ืน ๆ  โปรดระบ.ุ......................ปี..........เดือน 

        7.  สาเหตสํุาคญัท่ีต้องใช้เวลาศกึษาเกิน 3 ปี คือข้อใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
                         สอบข้อเขียนไมผ่า่น 
                         ทําสารนิพนธ์ไมเ่สร็จ 
                         อ่ืน ๆ  โปรดระบ.ุ................................................................................. 
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ตอนที่ 2: ความคดิเหน็เก่ียวกับองค์ประกอบของหลักสูตร  
2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
              วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรเพ่ือผลติมหาบณัฑิตทางวิทยาศาสตรศกึษา ท่ีมีคณุสมบตัดิงันี ้ 

1. เป็นผู้ นําทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตรศกึษา 
2. เป็นผู้ นําทางการสอนและนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์ 
3. เป็นผู้ นําทางการค้นคว้าวิจยัทางวิทยาศาสตรศกึษา    

 
คาํชีแ้จง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความหมายดงัตอ่ไปนี ้
 

ความคดิเหน็ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ระดบัความคดิเหน็ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

1. ส่ือความหมายได้ชดัเจน เข้าใจงา่ย      
2. มีความสอดคล้องตอ่ความต้องการของผู้ เรียน      
3. มีความสอดคล้องกบัความต้องการของหน่วยงานท่ีท่าน
ปฏิบตังิานอยู ่

     

4. มีความสอดคล้องกบัความต้องการทางสงัคม      
5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้กว้างขวางในสาขาวิชาวทิยาศาสตร
ศกึษา 

     

6. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีลกัษณะการเป็นผู้ นํา      

 
 
2.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
หลักสูตรฉบบัพุทธศักราช 2545 

1. จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต 
                 หมวดวชิาพืน้ฐาน                     8 หนว่ยกิต 
                  หมวดวชิาวทิยาศาสตร์                   28 หนว่ยกิต 
                หมวดวชิาทางการศกึษา                    4 หนว่ยกิต 

2. สารนิพนธ์                                      6 หน่วยกิต 
รวม                                                  46 หน่วยกิต  
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   2.2.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตร     
         จากโครงสร้างของหลกัสตูรด้านบนแบง่เป็น 3 หมวด คือ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชา

วิทยาศาสตร์และหมวดวิชาทางการศกึษา ทา่นคดิวา่โครงสร้างนีมี้ความเหมาะสมหรือไม ่
                                   เหมาะสม  
                                     ไมเ่หมาะสม เพราะ.................................................................. 
 
      2.2.2 ความเหมาะสมของจาํนวนหน่วยกิตในหลักสูตร            
 คาํชีแ้จง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความคดิเห็น 

โครงสร้างของหลักสูตร 

 
ความคดิเหน็เก่ียวกับโครงสร้างของ

หลักสูตร 
 

เหมาะ
สมแล้ว 

มากไป ควร
ลดลงเป็น
................ 

น้อยไปควร
เพิ่ม

เป็น………… 
1. จํานวนหนว่ยกิตตลอดหลกัสตูร (46 หน่วยกิต)    
2. จํานวนหน่วยกิตหมวดวชิาพืน้ฐาน(8 หนว่ยกิต)    
3. จํานวนหน่วยกิตหมวดวชิาวทิยาศาสตร์  
(28 หนว่ยกิต) 

   

4. จํานวนหน่วยกิตหมวดวชิาทางการศกึษา  
(4 หนว่ยกิต) 

   

5. จํานวนหน่วยกิตของสารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)    
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รายวชิาและคาํอธิบายรายวชิา ประเดน็ที่พจิารณา 
เกณฑ์การประเมนิ ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 5 4 3 2 1 

วษ 514 สารและสมบัตขิองสาร (4 หน่วยกิต) 
พฒันาความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ที่เน้น
การศกึษาสมบตัิและประเภทของสาร ความสมัพนัธ์
ระหวา่งโครงสร้างและสมบตัิของสาร แรงยดึเหนี่ยว
ระหวา่งอะตอมและระหวา่งโมเลกลุ การเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
การประยกุต์ใช้ในเกษตรกรรม อตุสาหกรรม และ
ผลกระทบตอ่สภาวะแวดล้อม ด้วยระบบการเรียนการ
สอนแบบ Problem-based learning method 

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตังิานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

     

3. ความรู้ที่ได้รับ      

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม      

วษ 522 สิ่งมีชีวติและการดาํรงชีวติ (4 หน่วยกิต)  
พฒันาความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ที่เน้น
การศกึษาเซลล์ โครงสร้าง และการทํางานของโครงสร้าง
ในระบบตา่งๆ ของสิ่งมีชีวิต กระบวนการถ่ายทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรมและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้วย
ระบบการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning 
method  

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตังิานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

      

3. ความรู้ที่ได้รับ       

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม       
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2.3 เนือ้หารายวชิาของหลักสูตร 
คาํชีแ้จง กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความหมายดงัตอ่ไปนี ้โดยที่ 5 หมายถงึ มากที่สดุ, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถงึ ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 
หมายถงึ น้อยที่สดุ 
 
2.3 เนือ้หารายวชิาของหลักสูตร (ตอ่) 

รายวชิาและคาํอธิบายรายวิชา ประเดน็ที่พจิารณา 
เกณฑ์การ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 
5 4 3 2 1 

วษ 501 ระบบโลกศาสตร์และเอกภพ (4 หน่วยกิต)  
พฒันาความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการศกึษา
วิทยาศาสตร์ที่สมัพนัธ์กนัในระบบโลก ทัง้ธรณีภาค อทุก
ภาค ชีวภาคและบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มี
ผลตอ่สิง่มีชีวิต ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เบือ้งต้น 
กําเนิดเอกภพและดาวฤกษ์ วิวฒันาการของดาวฤกษ์ ดวง
อาทิตย์ เทคนิคและกระบวนการสงัเกตเทหวตัถบุนท้องฟ้า
และปรากฏการณ์ตา่งๆ การสํารวจอวกาศ ด้วยระบบ
กาเรียนการสอนแบบ Problem-based learning method 
 
 

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

     

3. ความรู้ที่ได้รับ      

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม      

4  
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รายวชิาและคาํอธิบายรายวิชา ประเดน็ที่พจิารณา 
เกณฑ์การ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 
5 4 3 2 1 

วษ 533 แรงและพลังงาน (4 หน่วยกิต)  
พฒันาความารู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการศกึษา
ประเภทของแรงและความสมดลุทัง้ในระบบมหภาค และ
ระบบจลุภาค พลงังานรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พลงังานความ
ร้อน พลงังานไฟฟ้า พลงังานนิวเคลียร์ พลงังานใน
ธรรมชาติ ฯลฯ ความสําคญัและประโยชน์ของการเปลี่ยน
รูปพลงังาน ผลการใช้พลงังานตอ่สิง่มีชีวิตและสิง่แวดล้อม 
ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบ Problem-based 
learning method  

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

     

3. ความรู้ที่ได้รับ      

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม      

วษ 561 ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตร์ 1 (1 หน่วยกิต) 
ทดลองปฏิบตัิการให้เกิดทกัษะการใช้เครื่องมือทางด้าน
ชีววิทยาและชีวเคมีในระดบัสงูโดยเป็นการปฏิบตัิที่
สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยงกบัการศกึษาสิง่แวดล้อมใน
ท้องถิ่น 
  

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

      

3. ความรู้ที่ได้รับ       

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม       

5  
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2.3 เนือ้หารายวชิาของหลักสูตร (ตอ่) 

รายวชิาและคาํอธิบายรายวิชา ประเดน็ที่พจิารณา 
เกณฑ์การ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 
5 4 3 2 1 

วษ 562 ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตร์ 2 (1 หน่วยกิต) 
ทดลองปฏิบตัิการให้เกิดทกัษะและกระบวนการทางเคมีใน
ระดบัสงูและเป็นการปฏิบตัิที่สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยง
กบัการศกึษาสิง่แวดล้อมในท้องถิ่น  

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       
2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

     

3. ความรู้ที่ได้รับ      
4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      
5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      
6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม      

วษ 561 ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตร์ 3 (1 หน่วยกิต) 
ทดลองปฏิบตัิการให้เกิดทกัษะการใช้เครื่องมือทางด้าน
ฟิสกิส์ในระดบัสงูโดยเป็นการปฏิบตัิที่สามารถนําความรู้ไป
เชื่อมโยงกบัการศกึษาสิง่แวดล้อมในท้องถิ่น 

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       
2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

      

3. ความรู้ที่ได้รับ       
4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       
5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       
6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม       
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2.3 เนือ้หารายวชิาของหลักสูตร (ตอ่) 

รายวชิาและคาํอธิบายรายวิชา ประเดน็ที่พจิารณา 
เกณฑ์การ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 
5 4 3 2 1 

วษ 562 ปฏบิัตกิารวทิยาศาสตร์ 4 (1 หน่วยกิต)  
ทดลองปฏิบตัิการให้เกิดทกัษะในการใช้เครื่องมือทางด้าน
ธรณีวิทยา และสิง่แวดล้อมที่สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยง
กบัการศกึษาสิง่แวดล้อมในท้องถิ่น  

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

     

3. ความรู้ที่ได้รับ      

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม      

พฐ 501 พืน้ฐานทางปรัชญาของการศกึษา (2 หน่วย
กิต) 
ศกึษาและวิเคราะห์ระบบความคิดและหลกัการทาง
ปรัชญา ความคิด ทางการศกึษาของนกัปรัชญา นกั
การศกึษาและนกัคิดคนสําคญัๆ ของไทย และต่างประเทศ 
รวมถงึแนวคิดใหม่ๆ  ที่เกิดขึน้ในสงัคมปัจจบุนั โดยเน้น
กระบวนการคิดและการนําปรัชญามาประยกุต์ในการจดั
การศกึษาไทย 

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

      

3. ความรู้ที่ได้รับ       

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม       

6  
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2.3 เนือ้หารายวชิาของหลักสูตร (ตอ่) 

รายวชิาและคาํอธิบายรายวิชา ประเดน็ที่พจิารณา 
เกณฑ์การ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 
5 4 3 2 1 

พฐ 511 วิธีการวจิัยทางการศกึษา (3 หน่วยกิต) 
ความรู้เกี่ยวกบัธรรมชาติการวิจยัประเภทตา่งๆ ขัน้ตอนการ
วิจยั การเลือกปัญหาในการวิจยั การค้นคว้าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ตวัแปรและสมมติฐาน เทคนิคการสุม่ตวัอยา่ง การ
รวบรวมและการจดักระทําข้อมลูสถิติเพื่อการทดสอบ
สมมติฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั การหาคณุภาพเครื่องมือ 
การวิเคราะห์ข้อมลู การแปลผลข้อมลู การเขียนเค้าโครงวิจยั
และรายงานการวิจยั  

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

     

3. ความรู้ที่ได้รับ      

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม      

พฐ 531คอมพวิเตอร์สาํหรับการศกึษาและวจิัย(2หน่วย
กิต)   ศกึษาหลกัการทํางานเบือ้งต้นของคอมพิวเตอร์ การใช้
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสทิธิภาพเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การศกึษา ค้นคว้าและวิจยั ฝึกปฏิบตัิการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปตา่งๆ สําหรับการพิมพ์เอกสาร การบนัทกึข้อมลู 
ตลอดจนการสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ เพื่อ
การศกึษาค้นคว้าและวิจยั 

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

      

3. ความรู้ที่ได้รับ       

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม       

7  
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2.3 เนือ้หารายวชิาของหลักสูตร (ตอ่) 

รายวชิาและคาํอธิบายรายวิชา ประเดน็ที่พจิารณา 
เกณฑ์การ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 
5 4 3 2 1 

กว 573 การประเมนิผลการสอนวทิยาศาสตร์ (2 หน่วย
กิต) 
สํารวจและวิเคราะห์จดุประสงค์ของการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ประเภทและชนิดของแบบทดสอบ การสร้าง
และการใช้แบบทดสอบให้สมัพนัธ์จดุประสงค์ของการเรียน
การสอน การใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อสอบ  

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       
2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

     

3. ความรู้ที่ได้รับ      

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม      

กว 511 ทฤษฎีและการปฏิบัตกิารพัฒนาหลักสูตร (2 
หน่วยกิต) 
ศกึษาและวิเคราะห์โครงสร้างมโนมติในวิชาวิทยาศาสตร์ 
แนวทางการพฒันาหลกัสตูรวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจบุนั 
ฝึกปฏิบตัิการพฒันาและประเมินผลหลกัสตูรวิชา
วิทยาศาสตร์   

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       
2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

      

3. ความรู้ที่ได้รับ       
4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       
5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       
6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม       

8  
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2.3 เนือ้หารายวชิาของหลักสูตร (ตอ่) 

รายวชิาและคาํอธิบายรายวิชา ประเดน็ที่พจิารณา 
เกณฑ์การ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิ 
5 4 3 2 1 

วษ 502 สัมมนา (1 หน่วยกิต) 
ทดลองปฏิบตัิการให้เกิดทกัษะในการใช้เครื่องมือทางด้าน
ธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนําความรู้ไปเชื่อมโยง
กบัการศกึษาสิง่แวดล้อมในท้องถิ่น 

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

     

3. ความรู้ที่ได้รับ      

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร      

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม      

วษ 688 สารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) 
เป็นการศกึษาวิจยัทางวิทยาศาสตร์รายบคุคล เพื่อให้
ผู้ เรียนได้พฒันาความรู้และทกัษะทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถนําไปประยกุต์และบรูณาการเพื่อการเรียนการสอน   

1. เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูร       

2. เนือ้หารายวิชาสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานใน
ปัจจบุนัของทา่น 

      

3. ความรู้ที่ได้รับ       

4. การจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

5. การวดัและประเมินผลสอดคล้องกบัความมุง่หมายของหลกัสตูร       

6. จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสม       

9  
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   2.3.1  ท่านอยากให้เพิ่มรายวิชาใดบ้างในหลักสูตร 
 แนวคดิหลกัทางวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์บรูณาการ 
 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสงัคม 
 อ่ืน ๆ  โปรดระบุ

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

2.4  เนือ้หารายวชิาของหลักสูตรโดยภาพรวม 
คาํชีแ้จง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความหมายดงัตอ่ไปนี ้
5 หมายถึง มากท่ีสดุ, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถงึ ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถงึ น้อยท่ีสดุ 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ความคิดเหน็เก่ียวกับเนือ้หารายวิชาของหลักสูตร 

 
ศึกษาศาสตร์ 

 
วิทยาศาสตร์ 

 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร           

2. สามารถนําไปใช้กบังานท่ีท่านปฏิบตัอิยูไ่ด้           

3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้พฒันาตนเองได้           

4. สง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้พฒันาสงัคมได้           

5. มีความน่าสนใจ           

6. เหมาะสมกบัพืน้ฐานเดมิของผู้ เรียน           

7. แตล่ะรายวิชามีความตอ่เน่ืองและสมัพนัธ์กนั           

8. เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ เรียน           

9. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์           

10. ให้โอกาสในการเลือกวชิาเรียนได้ตามความสนใจและ
ความถนดั 

          

10  
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  2.4.1 ท่านคิดเหน็อย่างไรกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวทิยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของ 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
  
2.5 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คาํชีแ้จง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความหมายดงัตอ่ไปนี ้
5 หมายถึง มากท่ีสดุ, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถงึ ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถงึ น้อยท่ีสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความคิดเหน็เก่ียวกับเนือ้หารายวิชาของหลักสูตร 
ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ผู้สอนแจ้งให้ผู้ เรียนทราบถึงวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอน           
2. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของ
หลกัสตูร 

          

3. ผู้สอนเน้นความรู้จะนําไปใช้            
4. ผู้สอนกบัผู้ เรียนมีโอกาสซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยู่
เสมอ 

          

5. ผู้ เรียนมีโอกาสศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง           
6. การเรียนการสอนช่วยให้เห็นปัญหาและแนวทางการค้นคว้าวิจยั           
7. ผู้สอนเลือกใช้อปุกรณ์การสอนและส่ือการเรียนรู้ได้อยา่ง
เหมาะสม 

          

8. การวดัผลสอดคล้องกบัความมุ่งหมายของหลกัสตูร           
9. ผู้สอนปรับปรุงวิธีสอนเพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนมี
ประสทิธิภาพอยูเ่สมอ 

          

10. บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกนัเอง           

12 
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2.6 อุปกรณ์การเรียนการสอน 
คาํชีแ้จง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความหมายดงัตอ่ไปนี ้
5 หมายถึง มากท่ีสดุ, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถงึ ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถงึ น้อยท่ีสดุ 

           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.7 สถานที่เรียน 
คาํชีแ้จง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความหมายดงัตอ่ไปนี ้ 
5 หมายถึง มากท่ีสดุ, 4 หมายถึง มาก, 3 หมายถงึ ปานกลาง, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถงึ น้อยท่ีสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.8 ข้อเสนอแนะอื่นๆเก่ียวกับหลักสูตร 

 
ความคิดเหน็เก่ียวกับเนือ้หารายวิชาของหลักสูตร 

 
ศกึษาศาสตร์ 

 
วิทยาศาสตร์ 

 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความเพียงพอของหนงัสือเรียนกบัจํานวนผู้ เรียน           

2. ความเหมาะสมของเนือ้หาในหนงัสือเรียนกบัรายวชิาท่ี
เรียน 

          

3. ความเพียงพอของอปุกรณ์ภาคปฏิบตัิกบัจํานวนผู้ เรียน           

4. ความเพียงพอของวารสารกบัจํานวนผู้ เรียน           

5. ความเหมาะสมของเนือ้หาในวารสารกบัรายวิชาท่ีเรียน            

 
ความคดิเหน็เก่ียวกับเนือ้หารายวิชาของหลักสูตร 

 
ศึกษาศาสตร์ 

 
วิทยาศาสตร์ 

 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของห้องเรียน           

2. ความเหมาะสมของห้องปฏิบตักิาร           

3. ความเหมาะสมของห้องพกันิสติ           

4. ความเหมาะสมของห้องรวบรวมหนงัสือ เอกสาร
ประกอบการเรียน 
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................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3: ความคดิเหน็เก่ียวกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ในช่องความคดิเห็นท่ีตรงกบัท่านเพียงช่องเดียว ตามคณุลกัษณะ
แตล่ะด้านของท่านท่ีกําหนดให้ตอ่ไปนี ้

ลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัของความพึงพอใจ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

1. ด้านความรู้      
1.1 มีความรู้ความเข้าใจหลกัการและจดุมุ่งหมายของหลกัสตูรวิทยาศาสตร์      
1.2 มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการประเมินผลการศกึษา      
1.3 มีความสามารถในการเขียนเอกสารประกอบการเรียน      
1.4 มีความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ท่ีเพียงพอตอ่การสอน      
1.5 มีความรู้ในด้านศกึษาศาสตร์ท่ีเพียงพอต่อการสอน      
1.6 มีความรู้ความสามารถทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบังานท่ีทํา      
1.7 มีทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์      
1.8 คิด สร้างนวตักรรม/ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการสอน       
1.9 มีความสามารถในการเป็นวทิยากรทางวิชาการ      
1.10 มีความรู้หรือให้คําแนะนําผู้ อ่ืนในการทําวจิยั      
1.11 มีความรู้หรือให้คําแนะนําผู้ อ่ืนในการทําโครงงานวทิยาศาสตร์      
1.12 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัจิตวิทยาและการพฒันาการของผู้ เรียน      
1.13 เลือกใช้เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสม      
1.14 มีความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์      

2. ด้านการสอน      
2.1 มีการวางแผนการจดัการเรียนการสอนอยา่งสม่ําเสมอ      
2.2 ปรับปรุงและพฒันากระบวนการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ      
2.3 เลือกใช้วิธีการสอนต่างๆได้เหมาะสมกบับทเรียน      
2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงคาวมคดิเห็น      
2.5 สง่เสริมให้ผู้ เรียนคดิ      
2.6 มีทกัษะในการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์      
2.7 สามารถจดัการชัน้เรียนได้เป็นอยา่งดี      
2.8 ฝึกให้ผู้ เรียนสรุปบทเรียนและมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน       
2.9 ประเมินผลการเรียนรู้หลากหลายและทกุครัง้ท่ีทําการสอนหรือทํางาน      
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ลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัของความพงึพอใจ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

3. ด้านการวิจัย      
3.1 มีการค้นคว้าและวางแผนการวจิยัในชัน้เรียนหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวกบั
การศกึษา 

     

3.2 มีการทําวิจยัในชัน้เรียนหรือท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา      
3.2 มีการนําผลการวจิยัของตนเองมาพฒันากระบวนการเรียนการสอนอยา่ง
สม่ําเสมอ 

     

3.2 มีการนําผลการวจิยัของผู้อืน่เองมาพฒันากระบวนการเรียนการสอนอยา่ง
สม่ําเสมอ 

     

3.3 มีการเผยแผผ่ลการวิจยัไปยงัผู้ อ่ืน      
4. ด้านการเป็นผู้นํา      
4.1 มีความคิดริเร่ิมโครงการใหม่ๆ      
4.2 สามารถจดัและดําเนินการโครงการตา่งๆได้      
4.3 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยา่งรวดเร็วและถกูต้อง      
4.4 มีความสามารถในการติดตอ่สมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้ดี      
4.5 มีความรอบคอบในการปฏิบตัิงาน      
4.6 มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง กล้าแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็น      
4.7 ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน      
4.8 มีความยตุิธรรม เป็นกลาง      
4.9 เสียสละเวลาของตนเพ่ือประโยชน์ของสว่นรวม      
5. ด้านการพฒันาตนเองและสังคม      
5.1 ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ      
5.2 ติดตามขา่วสารทางด้านการศกึษาอยูเ่สมอ      
5.3 เข้าร่วมประชมุ/อบรม/สมัมนา เพ่ือเพิ่มพนูและแลกเปลี่ยนความรู้อยูเ่สมอ      
5.4 ให้บริการช่วยเหลอืทางด้านวิชาการแก่ผู้อื่น       
5.5 แบง่ปันความรู้ ประสบการณ์การสอนและการทํางานกบัผู้ อ่ืน      
5.6 เข้าร่วม ช่วยเหลือกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสว่นรวม      
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ลักษณะของบัณฑติ 
ระดบัของความพงึพอใจ 

น้อย 
ที่สุด 

น้อย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

6. ด้านเจตคต ิคุณธรรม จริยธรรม      
6.1 ความเอาใจใส ่และรับผิดชอบในการทํางาน      
6.2 ความขยนัหมัน่เพียร อดทน สู้งาน      
6.3 มีนํา้ใจ และความเสียสละ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ตอ่เพ่ือนร่วมงาน      
6.4 มีระเบียบวินยั และปฏิบตัิตามระเบียบของโรงเรียน      
6.5 ความซ่ือสตัย์ สจุริต ในการทํางาน      
6.6 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

 
ตอนที่ 4: ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 

  ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งยิง่ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม     
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เร่ือง การประเมินและตดิตามผลหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ  
สาขาวทิยาศาสตรศึกษา (แผน ข) ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
[ผู้สมัภาษณ์อธิบายเก่ียวกบังานวิจยัครัง้นี ้เก่ียวกบั  
(1) จดุประสงค์ของการสมัภาษณ์ครัง้นี ้ 
(2) ข้อมลูของผู้ให้ข้อมลูและข้อมลูท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์จะเก็บเป็นความลบั  
(3) เวลาท่ีจะใช้ในการสมัภาษณ์ และผู้สมัภาษณ์พดูคยุเร่ืองทัว่ๆไปเพ่ือสร้างความคุ้นเคย] 
 
ข้อคาํถาม 
ข้อ 1. จาก วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรเพ่ือผลติมหาบณัฑิตทางวิทยาศาสตรศกึษา ท่ีมีคณุสมบตัดิงันี ้  

1. เป็นผู้ นําทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตรศกึษา 
2. เป็นผู้ นําทางการสอนและนิเทศการสอนวิทยาศาสตร์ 
3. เป็นผู้ นําทางการค้นคว้าวิจยัทางวิทยาศาสตรศกึษา    

     ท่านคดิวา่หลกัสตูรนีสํ้าเร็จผลมากน้อยเพียงใด อยา่งไร 
 
ข้อ 2. จากโครงสร้างของหลกัสตูรฉบบัพทุธศกัราช 2545 ดงันี ้

1. จํานวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 40 หนว่ยกิต 
                 หมวดวชิาพืน้ฐาน                                 8 หนว่ยกิต 
                  หมวดวชิาวิทยาศาสตร์                 28  หน่วยกิต 
                หมวดวชิาทางการศกึษา                        4 หน่วยกิต 

2. สารนิพนธ์                                             6 หน่วยกิต 
                                      รวม                                    46 หน่วยกติ  
ท่านคดิวา่โครงสร้างของหลกัสตูรด้านบนแบง่เป็น 3 หมวด คือ หมวดวิชาพืน้ฐาน หมวดวิชาวทิยาศาสตร์
และหมวดวิชาทางการศกึษา ท่านคดิว่าโครงสร้างนีมี้ความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 
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ข้อ 3. ท่านคดิวา่โครงสร้างของหลกัสตูรด้านบน จํานวนหน่วยกิตในแตล่ะหมวดวชิาและรวม เหมาะสม
หรือไมอ่ยา่งไร 
 
ข้อ 4. ในรายวิชาท่ีทา่นเป็นผู้สอน  
4.1 ทา่นคดิวา่เนือ้หารายวิชาสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของหลกัสตูรหรือไมอ่ยา่งไร 
4.2 ทา่นจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งไร 
4.3 ทา่นวดัและประเมินผลอยา่งไร 
4.4 ทา่นคดิวา่จํานวนหน่วยกิตกบัเนือ้หามีความเหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร 
4.5 ทา่นคดิวา่นิสติความรู้ท่ีได้รับมากน้อยเพียงใด 
4.6 เนือ้หารายวิชา นิสติสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัการปฏิบตังิานหรือไมอ่ยา่งไร 
 
ข้อ 5. ปัญหาหรือความไมส่ะดวกในการจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยา
ศาสตรศกึษา (แผน ข) ของ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีทา่นพบเจอมีอะไรบ้าง อยา่งไร 
 
ข้อ 6. จากปัญหา ความไมส่ะดวกท่ีพบ ท่านคดิวา่ควรจะมีแนวทางแก้ไขอยา่งไรบ้าง 
 
ข้อ 7. ท่านคดิเห็นอยา่งไรกบัหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรศกึษา (แผน ข) ของ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
ประวัตผู้ิวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 77 

 

 

หวัหน้าโครงการ 
 
1. ช่ือ-นามสกุล  นางสาวจรรยา  ดาสา 
2. วัน/เดอืน/ปีเกิด  23 ตลุาคม พ.ศ. 2521 
3. ที่อยู่ ปัจจุบัน  36/371 พฤกษา 12/1 ม.3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 
     e-mail: chan_yah@yahoo.com 
4. ประวัตกิารทาํงาน 
 

ปี พ.ศ. ตาํแหน่ง สถานที่ทาํงาน 
2552 – 
ปัจจบุนั 

อาจารย์ ศนูย์วทิยาศาสตรศกึษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

2550-2552 อาจารย์ สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 
2544-2545 ฝึกสอน โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ นครปฐม 
2544-2545 นกัปฏิบตักิารเคมี 

(ฝึกประสบการณ์) 
โรงแยกแก๊สธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) 

 
5. ประวัตกิารศึกษา 
 
ปี พ.ศ. การศึกษา/วุฒกิารศึกษา สถาบัน (ผู้ให้ทุนการศกึษา) 
2545 - 2550 ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 

(ปร.ด.) (วิทยาศาสตร์
ศกึษา)  
วิชาเอกเคมี 
(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ (ทนุโครงการผลตินกัวิจยัพฒันาด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วพว.) สถาบนัสง่เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)) 
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2544 - 2545 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา นครปฐม 
(ทนุโครงการสง่เสริมการผลติครูผู้ มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

2540 - 2544 วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(วท.บ.)  
สาขาเคมี  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 
(ทนุโครงการสง่เสริมการผลติครูผู้ มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

2537 – 2540 มธัยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพฯ 

6. หวัข้อปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 

       Teaching and Learning Using Conceptual Change to Promote Grade 10 Student 
Understanding and Numerical Problem Solving Skills in Stoichiometry 
 

 
7. งานวิจัยที่สนใจ 

       1. การพฒันาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) โดยบรูณาการความรู้ในเนือ้หาเคมีผนวกวธีิสอน 
(Pedagogical Chemistry Knowledge; PChK) 
       2. การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ บทปฏิบตักิาร สง่เสริมความเข้าใจและทกัษะการแก้โจทย์
ปัญหาเคมี สําหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา 
       3. การพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผา่นกระบวนการวิจยั 

8. งานวิจัยตพีมิพ์ 
   งานวิจยัตพีมิพ์ใน Journal 

 8.1 Dahsah, C, and Kruatong, T.  (2010).  Quantitative Chemistry Teaching and 
Learning at the High School Level: A Case Study in Thailand.  The International Journal of 
Learning,  17(9), 45-59. 
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 8.2 Coll, R.K, Dahsah, C., and Faikamta, C.  (2010).  The Influence of Educational 
Context on Science Learning: A Cross-National Analysis of PISA.  Research in Science and 
Technological Education,  28(1), 3–24. 
 8.3 Kruatong, T, Dahsah, C., and Panijpan, B.  (2009).  A Hand - Held 
Spectrofluorometer to Help Students Understand Excitation and Emission of Fluorescing 
Solutions.  The Chemical Educator,  15, 5-9. 
 8.4 Dahsah, C, Coll, R.K., Cowie, B., Sung-ong, S., Yutakom, N., Sanguanruang, S.  
(2008).  “Enhancing Grade 10 Thai Students’ Stoichiometry Understanding and Ability to 
Solve the Problems via a Conceptual Change Perspectives.”  Journal of Science and 
Mathematics Education in Southeast Asia,  31(1), 1-43. 
 8.5 Dahsah, C. and Coll, R.K.  (2008). Thai Grade 10 and 11 Students’ Understanding of 
Stoichiometry and Related Concepts.  International Journal of Science and Mathematics 
Education,  6, 573- 600. 
 8.6 Dahsah, C. and Coll, R.K.  (2007).  Thai Grade 10 and 11 Students’ Conceptual 
Understanding and Problem- Solving Ability in Stoichiometry.  Research in Science and 
Technological Education,  25(2), 227-241. 
 8.7 จรรยา ดาสา, สดุจิต สงวนเรือง, สนุนัท์ สงัข์ออ่ง, และนฤมล ยตุาคม.  (2549).  แนวคดิ
เก่ียวกบัปริมาณสมัพนัธ์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และ 5.  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา
สงัคมศาสตร์,  27(2), 225-233. 
 

     
9. บทความวชิาการตพีมิพ์ 
    9.1 หนังสือ 

 9.1.1 Coll, R.K, Jansoon, N., Dahsah, C., and Chairam, S.  (2010).  Fostering Teacher 
Innovation in Chemistry Teaching in Thailand: Helping Thai Science Teachers Move Towards a 
Learner-Centered Student Classroom. In M.V. Zuljan & Vogrinc, J. (Eds.), Faculitating Effective 
Student Learning through Teacher Research and Innovation (pp. 193-224). Ljubljana: Littera 
picta d.o.o.   



ห น้ า  | 80 

 

 

 9.1.2 Dahsah, C., & Kruatong, T.  (2009).  Development of Environmental Education in 
Thailand under the Philosophy of a Sufficiency Economy.  In  N. Taylor, et. al.  (Eds.), 
Environmental Education in context: An International perspective on the development of 
environmental education (pp. 289 - 298). Rotterdam: Sense. 
 9.1.3 Dahsah, C., & Faikhamta, C.  (2008).  Science education in Thailand: Science 
curriculum reform in transition. In R.K. Coll & N. Taylor (Eds.), Science education in context: 
An international examination of the influence of context on science curricula development 
and implementation (pp. 291-300). Rotterdam: Sense. 
 

 
    9.2 วารสาร/นิตยสาร วิชาการ 

 9.2.1 จรรยา ดาสา. (2553).เทคนิคการจดัการเรียนรู้สําหรับการแก้ปัญหาเคมีคํานวณ.  นิตยสาร 
สสวท., 38 (167), 44 - 48. 
 9.2.2 จรรยา ดาสา. (2553). หลกัการออกข้อสอบแบบวินจัฉยัตวัเลือก 2 ระดบั เพ่ือประเมิน
แนวคดิของผู้ เรียน (Two-Tier Diagnostic Test). นิตยสาร สสวท., 38 (164), 64-66. 
 9.2.3 จรรยา ดาสา. (2553). รูปแบบการเรียนรู้แบบ 7E (7E Learning Cycle). วารสารวทิยาลยั
การฝึกหดัครู., 2 (1), 87-91. 
 9.2.4 จรรยา ดาสา. (2552). 15 เทคนิคในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนเชิงรุก (15 Techniques 
in Active Learning). นิตยสาร สสวท., 38 (163), 72 - 76. 

 
 
 
10. ทุนวจิัยที่ได้รับ 
2546 – 2551 

ผู้วิจยั 
-  ทนุอดุหนนุและสง่เสริมปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท-เอก  
   จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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2552 - 2254 
หวัหน้า
โครงการ 

-  ทนุพฒันาศกัยภาพในการทํางานวิจยัของอาจารย์รุ่นใหม ่จากสํานกังาน 
   คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 
   (สกว.) โครงการวิจยั 2 ปี เร่ือง “การพฒันาความรู้บรูณาการวิธีการสอนของ 
   ครูผู้สอนวิชาเคมี เร่ือง การจดัการเรียนรู้เคมีคํานวณ ระดบัมธัยมศกึษาตอน 
   ปลาย” 

 
11. รางวัลที่เคยได้รับ 

       1 รางวลัต้นกล้าท่ีงอกงามแห่งการวิจยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2554 
       2 Young Scholar’s Traveling Awards from International Conference of East-Asian 
Science Education, Taipei, Taiwan, 2009 
       3 รางวลัปริญญานิพนธ์ชมเชย ระดบัปริญญาเอก โดยบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ประจําปีการศกึษา 2550 
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นักวิจยัคนที่ 1 
 
1. ช่ือ-นามสกุล  นายณสรรค์  ผลโภค 
2. วัน/เดอืน/ปีเกิด  17  สงิหาคม  2496 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน  675/4 ถนนพระราม 4 รองเมือง ปทมุวนั 10330 
4. ประวัตกิารทาํงาน 
 
ปี พ.ศ. ตาํแหน่ง สถานที่ทาํงาน 
2551 - ปัจจบุนั ผู้ อํานวยการศนูย์วทิยาศาสตรศกึษา 

มศว 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

2547 - 2551 หวัหน้าภาควิชาฟิสกิส์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
2547 - 2551 รองประธานกรรมการศนูย์วทิยา-

ศาสตรศกึษา 
มหาวิ ยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
กรุงเทพฯ 

2537 - 2540 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

2552 - ปัจจบุนั ผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก คณะกรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ รฒ 
กรุงเทพฯ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการสํานกัคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

2550 - 2553 ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร 
ปร.ด. สาขาฟิสกิส์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

2551 - 2553 ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร 
กศ.ด. สาขาวิทยาศาสตรศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

2540 - 2550 ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูร 
วท.ม. สาขาฟิสกิส์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 

 ประธานกรรมการร่างหลกัสตูร  
ปร.ด. สาขาฟิสกิส์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 
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5. ประวัตกิารศึกษา 
 

ปี พ.ศ. การศึกษา/วุฒกิารศกึษา สถาบัน (ผู้ให้ทุนการศกึษา) 
2531 Ph.D.(Physics : NMR), Kent State University, U.S.A. 
2527 M.A.(Physics), Kent State University,  U.S.A. 
2521 วท.ม.(ฟิสกิส์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2517 วท.บ.(ฟิสกิส์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

6. หวัข้อปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 

       Phonphok, N. (1988). Effects of Anesthetic Membrane Solutions on Orientational Order in 
Lecithin Bilayer Membranes: A Deuterium NMR Study. Doctoral Dissertation, Kent State 
University, Ohio, USA. 
       Phonphok, N. (1978). Measurement of Dielectric Constant of some Nematic Liquid 
Crystal at Various Frequencies in Magnetic Field. Master’s Thesis, Chulalongkorn university. 

 
7. งานวิจัย 

 7.1 Chaninan Pruekpramool, Orvil L. White, Kusalin Musikul and Nason Phonphok. (2010).  
Student Attitudes toward Science: The Case of Thai Upper Secondary School Non-science 
Students , 17th Learning Conference on Learning, Hong Kong Institute of Education, 6-9 July. 
 7.2 S. Khongpugdee, J. Sukonthachat, N. Phonphok, and S. Sowathanapibul.  (2008).  A 
Study of Conceptual Understanding in Basic Astronomy of Grade 9 and 10 Students in Rural 
Areas of Thailand”,  Thai Journal of Physics Series 4. 
 7.3 Chade Sirisawat, Nason Phonphok, Somchit Sawathanapaibul, and Rachun Boontima.  
(2007).  A Study of 3rd Level Students’ Learning Outcome From Robot Construction Activity by 
Analysis of Student’s Picture Drawings. 1st International Conference on Science Education in the 
Asia-Pacific, Thailand. 
 7.4 Suppadate Sujinnapram, Buncha Silskulsuk, and Nason Phonphok.  (2006).  Design and 
Construction of a Device for Measuring Rotational Motion. 32nd Congress on Science and 
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Technology of Thailand. 
 7.5 Jiraporn Pongsopa, Buncha Silskulsuk, and Nason Phonphok.  (2004).  A Design and 
Construction of Flash Evaporation Apparatus.  30th Congress on Science and Technology of 
Thailand. 
 7.6 ณสรรค์ ผลโภค กาญจนา ชคูรุวงศ์ มนสั บญุประกอบ และพรรณี บญุประกอบ.  (2543, 
พฤศจิกายน).  การปฏิรูปการศกึษาของประเทศองักฤษ ส่ิงพิมพ์เผยแพร่ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ISBN: 974-241-149-2. 
 7.7 Buncha Silskulsuk, and Nason Phonphok. (2000). A Study of the RLC Circuit Through a 
Differential Amplifier.  26th Congress on Science and Technology of Thailand. 
 
 7.8 Phonphok, N., Chidichimo, G., and Westerman; P.  (1996).  Deposition of Chloroform in 
Phosphatidylcholine Membranes: a 2H – AND 31p – NMR Study, Chemistry and Physics of Lipids.  
83: 25-37. 
 7.9 สมพนู ใจเข็มแข็ง บญัชา ศลิป์สกลุสขุ และ ณสรรค์ ผลโภค. (2538).  ผลของอตัราสว่นของรัศมี
ของขัว้ไฟฟ้าและของความดนัแก๊สท่ีมีตอ่ลกัษณะเฉพาะของหลอดไกเกอร์มลึเลอร์ การประชมุวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คร้ังที ่21. 
 7.10 ณสรรค์ ผลโภค นิรมล ปีตะนีละผลนิ และบญัชา ศลิป์สกลุสขุ.  (2536, กรกฎาคม).  
พฤตกิรรมเคออสของเพนดลูมับดิ. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 9(2).  
 7.11 ณสรรค์ ผลโภค และกาญจนา พนัธุมะผล.  (2536, พฤศจิกายน-ธนัวาคม).  การจําลองการ
สลายตวัของสารรังสีด้วยคอมพิวเตอร์.  วารสารวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ.  
47(6). 
 7.12 โช สาลีฉนั ณสรรค์ ผลโภค บญัชา ศลิป์สกลุสขุ และสวสัดิ ์ปานเนาว์.(2535).  การออกแบบ
และส ร้างเคร่ืองเคลือบระบบสญุญากาศ การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครัง้ที ่18. 
 7.13 N.Phonphok, P.W.Westerman, L.J.Lis, and P.J. Quinn.  (1989, February).  Kinematics of 
the Main Phase Transition in Lipid Bilayer Membranes Containing n-Alkanols: A Time-Resolved X-
Ray Diffraction Study. Journal of Colloid and Interface Science.  127(2). 
 7.14 P.W.Westerman, J.M.Pope, N.Phonphok, J.W.Doane, and D.W.Dubro.  (1988).  The 
interaction on  n-Alkanols with lipid bilayer membranes: a 2H-NMR study, Biochimica et 
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Biophysica Acta. 939. 
 7.15 P.W.Westerman, J.M.Pope, N.Phonphok, J.W.Doane, and D.W.Dubro.  (1988).  The 
interaction on  n-Alkanols with lipid bilayer membranes: a 2H-NMR study, Biochimica et 
Biophysica Acta. 939. 
 7.16 N.Phonphok, P.W.Westerman, J.M.Pope, J.W.Doane, and D.W.Dobro. (1988).  The 
interaction of alchohlos with lipid bilayers membranes Biophysical Journals. 53(498a). 
 7.17 P.W.Westerman, J.M.Pope, J.W.Doane and N.Phonphok.  (1987).  The interaction of 
structurally related long-chain alcohols with phospholipids bilayers membranes.  Biophysical 
Journals.  51(154a) 
 7.18 N.Phonphok, S.Horvath, J.W.Doane, and P.W.Westerman.  (1986).  Anesthetics 
interactions with bound water in model bilayer membranes.  Biophysical Journals.  49(511a) 
  7.19 N.Phonphok, J.W.Doane, and P.W.Westerman 2H-NMR Studies of the action of 
benzylalchohol on model lecitin and gramicidine/lecitin bilayer membranes. Biophysical Journals. 
47(113a). 
 7.20 ณสรรค์ ผลโภค อนนัตสนิ เตชะกําพชุ และเรืองศกัดิ ์แก้วหาญ.  (2522).   การวดัคา่คงท่ีฉนวน
ของผลกึเหลวบางตวัด้วยไมโครเวฟท่ีความถ่ีตา่ง ๆ.  การประชมุวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ครัง้ที ่2. 

 
8. ทุนวิจัยที่ได้รับ 
2552 – 2553 -  ประสทิธิผลของโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและประสบการณ์การสอน  

   วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย (The Effectiveness of a Cross-cultural  
   Experience  in Science Teaching in Thailand: An Internship  
   Program) จากศนูย์วทิยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทริวโิรฒ 

2552 - 2253 
หวัหน้าโครงการ 

-  นวตักรรมการศกึษาจากพ่ีสู ่น้องและท้องถ่ิน (Science Project:  
   Educational Innovation from School to Local Community) 
   จากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2551-2552
หวัหน้าโครงการ 

-  การศกึษาโครงสร้างผลกึและองค์ประกอบของพลอยมกุดาหาร 
   จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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2542 
หวัหน้าโครงการ 

-  การศกึษาการปฏิรูปการศกึษาของประเทศองักฤษ   
   จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ

2535 
หวัหน้าโครงการ 

-  การศกึษาพฤตกิรรมเคออส ของเพนดลูมับดิ 
   จากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

2533 
 

-  การสร้างเคร่ืองเคลือบระบบสญุญากาศ  
   จากคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ

 
9. ตาํรา/เอกสารประกอบการสอน/บทความ 
 9.1  กลศาสตร์ 1 (ระดบับณัฑิตศกึษา), สํานกัพิมพ์ SCIENCE CENTER, 2538 
 9.2  กลศาสตร์ 2 (ระดบับณัฑิตศกึษา), สํานกัพิมพ์ SCIENCE CENTER, 2538 

 9.3  Nuclear Magnetic Resonance of Deuterium,วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว. 2532 
 9.4  คณิตศาสตร์สําหรับฟิสกิส์, ศนูย์เอกสาร มศว.บางเขน 2526 
 9.5  แมเ่หลก็ไฟฟ้าและฟิสกิส์ยคุใหม่, ศนูย์เอกสาร มศว.บางเขน 2526 
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นักวิจยัคนที่ 2 
 
1. ช่ือ-นามสกุล  นายธีรพงษ์  แสงประดษิฐ์   
2. วัน/เดอืน/ปีเกิด  3 พฤษภาคม พ.ศ.2523 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน  34 หมู ่3 ต.บางคู้ อ.วุ้ง จ.ลพบรีุ 15150  e-mail:  theerapong@swu.ac.th 
4. ประวัตกิารทาํงาน 
 

ปี พ.ศ. ตาํแหน่ง สถานที่ทาํงาน 

2552 - ปัจจบุนั อาจารย์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพฯ 

2546-2547 ฝึกสอน โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ นครปฐม 
 
5. ประวัตกิารศึกษา 
 
ปี พ.ศ. การศึกษา/วุฒกิารศึกษา สถาบัน (ผู้ให้ทุนการศกึษา) 
2547 - 2552 ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 

(วิทยาศาสตร์ศกึษา)  
วิชาเอกฟิสกิส์ 

(หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ 
(ทนุโครงการผลตินกัวิจยัพฒันาด้านการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร์ (วพว.) สถาบนัสง่เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)) 

2546 - 2547 ประกาศนียบตัรบณัฑิตการสอน
วิทยาศาสตร์ 

คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา นครปฐม 
(ทนุโครงการสง่เสริมการผลติครูผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) สถาบนัสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)) 

2542 - 2546 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.)  
สาขาฟิสกิส์  

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 
(ทนุโครงการสง่เสริมการผลติครูผู้ มี
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ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) สถาบนัสง่เสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)) 

2539 – 2542 มธัยมศกึษาตอนปลาย  โรงเรียนพิบลูวิทยาลยั  ลพบรีุ 

6. หวัข้อปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 

       Enhancing Lower Secondary School Thai Students’ Understanding of Light: The Social 
Constructivist Approach. 

 
7. การศึกษาดงูาน การเข้าร่วมสัมมนา และการนําเสนอผลงานวจิัย 
    7.1 การศึกษา/ดงูาน 

       ศกึษาและวิจยัด้านวิทยาศาสตร์ศกึษา ปีการศกึษา 2549 ณ College of Education, The 
University of Georgia, USA. 

    7.2 การเข้าอบรม/สัมมนา/นําเสนอผลงาน 
 7.2.1   เข้าร่วมสมัมนาในงานประชมุวิชาการ Southeastern Association for Science Teacher 
Education (SASTE) 2006, Macon, Georgia, USA 
 7.2.2 เข้าร่วมสมัมนาในงานประชมุวิชาการ Georgia Science Teachers Association Annual 
Conference (GSTA) 2007, Athens, Georgia, USA 
 7.2.3 เข้าร่วมสมัมนาในงานประชมุวิชาการ National Science Teachers Association National 
Conference on Science Education (NSTA) 2007, St. Louis, Missouri, USA 
 7.2.4 เข้าร่วมสมัมนาในงานประชมุวิชาการ The 33rd Congress on Science and Technology of 
Thailand (STT.33) 2007, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand. 
 7.2.5 เข้าร่วมสมัมนาในงานประชมุวิชาการ The Australasian Science Education Research 
Association (ASERA) 2008, Brisbane, Australia 
 7.2.5 เข้าร่วมสมัมนาในงานประชมุวิชาการ The Asian Conference on Education (ACE)  
2010, Osaka, Japan 
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8. งานวิจัยที่สนใจ 
 1. การพฒันาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โดยบรูณาการความรู้ในเนือ้หาเคมีผนวกวิธีสอน (Pedagogical 
Content Knowledge) 

 2. การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองแสง ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 3. การพฒันาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผา่นกระบวนการวิจยั 
 
 
9. งานวิจัยตีพมิพ์ 
    9.1 งานวจิัยตพีมิพ์ใน Journal 

 9.1.1 ธีรพงษ์ แสงประดษิฐ์ และ วรรณทิพา รอดแรงค้า.  (2552).  การศกึษาสภาพการเรียนการสอน
แนวคดิเร่ือง แสง ของครูวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร. วารสาร
วิจยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบัมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์. 14 (4): 297-309. 
 9.1.2 ธีรพงษ์ แสงประดษิฐ์ และ วรรณทิพา รอดแรงค้า.  (2552).  การสํารวจมโนมตเิร่ืองแสงของ
นกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร. วารสารวิจยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฉบบั
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  14 (4): 310-322. 

 
10. บทความวิชาการตีพมิพ์ 
    10.1 วารสาร/นิตยสาร วิชาการ 
       ธีรพงษ์ แสงประดษิฐ์. (2553).เร่ืองของสี., 39 (169), 42 - 44. 
 
 
11. ทุนวจิัยที่ได้รับ 

2548 – 2552 
ผู้วิจยั 

-  ทนุอดุหนนุและสง่เสริมปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาโท-เอก  
จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

2552 - 2253 
หวัหน้า
โครงการ 

- ทนุวิจยัเงินรายได้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง “การสํารวจความต้องการ
ศกึษา ตอ่ในสาขา การส่ือสารวิทยาศาสตร์” 
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นักวิจยัคนที่ 3 
 
1. ช่ือ-นามสกุล    นางสาวสมปรารถนา  วงศ์บญุหนกั 
2. วัน/เดอืน/ปีเกิด   29  ธนัวาคม  2506 
3. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 201/182 ต.ท้ายบ้านใหม ่ อ.เมือง  จ.สมทุรปราการ 
4. ประวัตกิารทาํงาน 
 
ปี พ.ศ. ตาํแหน่ง สถานที่ทาํงาน 
2550 - ปัจจบุนั ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือขา่ยการ

เรียนรู้ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ ฯ 

2543 ผู้ ช่วยคณบดคีณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ ฯ 
2541 อาจารย์ประจําภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพ ฯ 

2530 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/ 
ผู้ ช่วยฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนเซนโยเซฟ บางนา 

2529 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  โรงเรียนซางตาครูสคอนเวนท์  กรุงเทพ ฯ 
 
5.   ประวัตกิารศึกษา 
 
ปี พ.ศ. การศึกษา/วุฒกิารศกึษา สถาบัน (ผู้ให้ทุนการศกึษา) 
2541 กศ.ด. (วิทยาศาสตรศกึษา)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2537 กศ.ม. (การสอนวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2529 ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทัว่ไป) วิทยาลยัครูบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

6. หวัข้อปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 

       การพฒันนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองปรากฎการณ์คล่ืน สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลาย 
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7. การศึกษาดงูาน การเข้าร่วมสัมมนา และการนําเสนอผลงานวจิัย 
    7.1 การศึกษา/ดงูาน 

 7.1.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิารการสร้างส่ือ Multimedia ปีการศกึษา 2543 ณ มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 7.1.2 ฝึกอบรมการประเมนิคณุภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2545 ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 7.1.3 เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ปีการศกึษา 2547 ณ National Institute 
of Education,  Nanyang Technological University ประเทศสงิคโปร์ 
 7.1.4 เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนการสอน 2550 วทิยาศาสตร์ ปีการศกึษา 2550  
ณ INDIANA UNIVERSITY, และ WISCONSIN University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 7.1.5 เสริมสร้างประสบการณ์การจดัการศกึษา ปีการศกึษา 2552 ณ ประเทสสวิสเซอแลนด์ 
 7.1.6 การศกึษาดงูานการจดัการทางวฒันธรรมภาคปฏิบติัการ ปีการศกึษา 2553 ประเทศญ่ีปุ่ น 
 

    7.2 การเข้าอบรม/สัมมนา/นําเสนอผลงาน 
       การเข้ารับการอบรมผู้บริหารระดบัสงูของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  
(นบม รุ่นท่ี 20)  ศกึาดงูานการจดัการศกึษาประเทสสวิสเซอร์แลนด์ 
 

 
8. งานวิจัยที่สนใจ 

       งานวิจยัด้านการพฒันาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  / กิจกรรมวิทยาศาสตร์สง่เสริมการเรียนรู้
สําหรับผู้ เรียน  
 

9. งานวิจัย 
 9.1 สมจิต สวธนไพบลูย์; ละเอียด รักเผา่; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; และอาภาพร  สงิหราช.  
(2550)  การวดัและประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั. ชดุโครงการวิจยัและพฒันา
หลกัสตูรและการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ ศนูย์วทิยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 9.2 สมจิต สวธนไพบลูย์; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; ละเอียด รักเผา่; และอาภาพร  สงิหราช.  
(2550)  การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง. ชดุโครงการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ: ศนูย์วทิยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 9.3 สมจิต สวธนไพบลูย์; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; และอาภาพร  สงิหราช.  (2550).  การวิจยัและ
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พฒันาหลกัสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ.  ชดุโครงการวิจยัและพฒัาหลกัสตูรและการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: ศนูย์วิทยาศาสตรศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
 9.4 สมจิต สวธนไพบลูย์; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; สรุชาต  ทินานนท์; นนทภทัร  ทินานนท์; พงษ์
ศกัด์ิ แพงคําอ้วน; และพิสทิธ์ิ โพธิสทุธ์ิ.  (2550). การวิจยัและพฒันารูปแบบการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
แบบเครือข่ายสถานศึกษา   สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ. 
 9.5 ทิพวรรณ เดชสงค์; ยงยทุธ ตณัฑลุเวสส; และสมปรารถนา วงศ์บุญหนัก.  (2551). การพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เร่ือง โครงสร้างอะตอมสําหรบันกัเรียนช่วงชัน้ที4่.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(เคมี).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 9.4 อรอนงค์ ฟ้าคนอง; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; และธานินทร์  ปัญญาวฒันากลุ.  (2549).  การ
พฒันาชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้มสําหรบันกัเรียนช่วงชัน้ที ่3.  ปริญญานิพนธ์ 
กศ.ม.(วิทยาศาสตรศกึษา).  กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
 9.5 อ่ิมทอง ปัญญา; ณฐัษพงษ์ เจิญพิทย์; และสมปรารถนา วงศ์บุญหนัก.  (2549).  การพฒันา
แผนการจดัการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ชมุชนของเรา สําหรบันกัเรียนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรียนจฬุาภรณราช
วิทยาลยั.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม (การมธัยมศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ. 
 9.6 ประภาพร แก้วสกุใส; สภุาภรณ์  ศริิโสภณา; และสมปรารถนา วงศ์บุญหนัก.  (2549).  การศึกษาเพือ่หา
แนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์.  ปริญญานิพนธ์ วท.ม (วิทยา
ศาสตรสิง่แวดล้อม).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 9.7 สมุาลี วิณวนัก์; ณฐัษพงษ์ เจิญพทิย์; และสมปรารถนา วงศ์บุญหนัก.  (2548).  การสร้างหนงสือ
อ่านเพ่ิมเติมวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พืชสมนุไพรทีน่่ารู้. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (วทิยาศาสตรศกึษา).  
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 9.8 ศริินภา อิฐสวุรรณศลิป์; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; และทรรศนียา ศกัดิดี์.  (2548). การพฒันา
ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบของร่างกาย สําหรบันกัเรียนช่วงชัน้ที ่2.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(วทิยา
ศาสตรศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
 9.9 อมัพร กรุดวงษ์; ณฐัษพงษ์ เจิญพทิย์; และสมปรารถนา วงศ์บุญหนัก.  (2548).  การพฒันาบท
ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ เร่ือง พลงังานความร้อน สําหรบันกัเรียนช่วงชัน้ที ่4 จงัหวดันครปฐม.  ปริญญา
นิพนธ์ กศ.ม.(วิทยาศาสตรศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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 9.10 ศศธิร บญุภาพ; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; และณฐัษพงษ์ เจิญพิทย์.  (2548).  การพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองแสงเชิงฟิสิกส์ สําหรบันกัเรียนช่วงชัน้ที ่4.  
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม(วิทยาศาสตรศกึษา)  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 9.11 นพพร เสนีย์คปุต์; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; และสนอง ทองปาน.  (2547).  การพฒันาชดุทดลอง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง โมเมนตมัและการชนใน 1มิติ สําหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย.  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(วิทยาศาสตรศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 9.12 สดีุ คมประพนัธ์; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; และธานินทร์  ปัญญาวฒันากลุ.  (2547).  การ
พฒันาชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาระที ่1 เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต สําหรบันกัเรียนช่วงชัน้ที ่
3.  ปริญญานิพนธ์  กศ.ม (วทิยาศาสตรศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 
 9.13 พรยมล บวัคีรี; สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก; และกลัยา เลก็สกลุ.  (2546).  การพฒันาบท
ปฏิบตักิารวิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและสมบตัขิองสาร สําหรับนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.
(วิทยาศาสตรศกึษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

 
 
10. ทุนวจิัยที่ได้รับ 

2547 -  การวิจยัและพฒันาชดุฝึกอบรมการวิเคราะห์หลกัสตูรท่ีใช้โรงเรียนเป็นฐาน   
 ทนุสนบัสนนุการวิจยั จากสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)   

2547 
 

-  การวิจยัและพฒันานวตักรรมชดุฝึกทกัษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์แบบ
หลากหลายภาษาสูเ่ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT/IT)  
ทนุสนบัสนนุการวิจยั จากสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) 

2548 
 

-  การศกึษาผลสมัฤทธ์ิกระบวนการเรียนรู้ของหลกัสตูร กศ.ม สาขาวทิยา
ศาสตรศกึษา แผน ข  ทนุงบเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มศว   

 
11. ตาํรา/เอกสารประกอบการสอน/บทความ 
 11.1 หนังสือตาํรา 

       11.1.1 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบัสิง่แวดล้อม (2543) 
       11.1.2 คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (2543) 
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       11.1.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมทางการสอนวิทยาศาสตร์ : การสอนแบบบรูณการ 
(2546) 
       11.1.4 การพฒันาทกัษะการสร้างเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(2546) 
 

 11.2 บทความ 
       11.2.1 การสร้างแบบประเมินเคร่ืองมือ/ ตรวจสอบคณุภาพส่ือการเรียนการสอนและการหา
ประสทิธิภาพส่ือ   การเรียนการสอน (2544) 

       11.2.2 ท่ีมาของปัญหา :โครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (2544) 
       11.2.3 โครงงานวทิยาศาสตร์ “ เทคนิควิธีในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์”(2545) 
       11.2.4 กิจกรรมเยาวชนในโรงเรียน : ชมุนมุนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์(2545) 
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