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บทคัดยอ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร ดานกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับ

การนําหลักสูตรไปใช และดานผลผลิตของหลักสูตร เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสําเร็จการศึกษา 

102 คน นักศึกษา 124 คน อาจารย 16 คน ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา 69 คน และผูทรงคุณวุฒิภายนอก

ที่เกี่ยวของกับหลักสูตร 5 คน โดยใชเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น คือ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบเอกสาร และแบบ

สัมภาษณ  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณซึ่งไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหโดยสถิติเชิงบรรยาย 

ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา  สําหรับขอมูล

ที่ไดจากแบบตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหเปนรายขอ โดยประเมินตามเกณฑที่กําหนด  ผลจากการประเมินหลักสูตร 

พบวา คุณภาพหลักสูตรดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร ดานกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช   

และดานผลผลิตของหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 
 

คําสําคัญ : การประเมินหลักสูตร  การศึกษาทางไกล 

 

ABSTRACT  

              The purpose of this research was to evaluate the Business Administration Master’s Degree 

Program, School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University. The samples of  

102 graduates, 124 students, 16 instructors, 69 graduates’ supervisors and also 5 specialists were used 

for collecting data. The instruments were composed of questionnaires, document checklist, and 

interview. The data analysis was frequency, percentage, mean, standard deviation and rubric scoring.  

The results revealed that the input, process and output of the evaluated curriculum were appropriate at 

the medium level. 

 
Keywords : Curriculum Evaluation, Distance Education 
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คํานํา 
การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพื่อเปนพลังในการพัฒนาประเทศใหสามารถ

แขงขันกับประเทศอื่นได และหลักสูตรเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญยิ่งตอคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพการผลิต

บัณฑิต การประเมินหลักสูตรเปนการศึกษาหาหลักฐาน ขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งอาจจะเปนการ

พัฒนาหรือการใชหลักสูตร เพื่อนําผลการศึกษามาใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร     

อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพการผลิตบัณฑิตใหดียิ่งขึ้น  เปนการสรางความมั่นใจใน

คุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสังคมในระดับประเทศได   
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
ประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

3 ดาน ไดแก ดานปจจยันําเขาของหลักสูตร ดานกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช  และดาน

ผลผลิตของหลักสูตร 
 

ระเบียบวธิวีจิัยและเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 

               การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยมีประชากร  กลุมตัวอยาง/กลุมผูใหขอมูล  การเก็บรวบรวม

ขอมูล  การวิเคราะหและแปลผลขอมูล  ดังนี้ 

              1. ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยกลุมใหขอมูล 5  กลุม ไดแก (1) ผูสําเร็จการศึกษา จากหลักสูตร

ตั้งแตปการศึกษา 2545-2546 จํานวน  251 คน  (2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 

2546 (เฉพาะชั้นปที่ 2 ขึ้นไป) จํานวน  264  คน (3)  อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 28  คน (4) ผูบังคับบัญชาของ

ผูสําเร็จการศึกษา จํานวนเทากับผูสําเร็จการศึกษา คือ 251 คน  และ (5) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวของกับ

หลักสูตร จํานวน 5 คน 

               2. กลุมตัวอยาง/กลุมผูใหขอมูล ประกอบดวย (1) ผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร ใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบงายในอัตรา 1 : 2 ไดกลุมตัวอยาง 125  คน (2) นักศึกษา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงายในอัตรา 1 : 2 คน      

ไดกลุมตัวอยาง  132  คน (3) อาจารย ใชประชากร คือ อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน  28  คน เปนกลุมผูให

ขอมูล (4) ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา ผูใหขอมูลกลุมนี้พิจารณาตามขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน

ผูสําเร็จการศึกษา จํานวน  125  คน (5) ผูทรงคุณวุฒิภายนอกใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการเรียนการสอนในหลักหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน       

5 คน  

               3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น จํานวน  6  ฉบับ โดยมี

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับ ดังปรากฏในตารางที่  1 
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ตารางที่ 1  ตารางสรุปเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การสงกลับ 
กลุมตัวอยาง/           
กลุมผูใหขอมูล 

เครื่องมือ วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
จํานวนกลุม
ตัวอยาง/กลุม
ผูใหขอมูล 

จํานวน 
(ชุด) 

รอยละ 

1. ผูสําเร็จการศึกษา แบบสอบถาม สงแบบสอบถามและรับคืนทาง

ไปรษณีย 

125 102 81.60 

2.  นักศึกษา แบบสอบถาม สงแบบสอบถามและรับคืนทาง

ไปรษณีย 

132 124 93.90 

3. อาจารย แบบสอบถาม ผูวิจัยสงแบบสอบถามและ  รับ

คืนดวยตนเอง 

28 16 57.14 

4. ผูบังคับบัญชาของ         

    ผูสําเร็จการศึกษา 

แบบสอบถาม สงแบบสอบถามและรับคืนทาง

ไปรษณีย 

125 * 69 55.20 

5. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก แบบสัมภาษณ ผูวิจัยสัมภาษณดวยตนเอง 5 - - 

หมายเหตุ  *  เนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาจํานวน  11  คน เปนเจาของธุรกิจ/ผูประกอบการจึงไมมีผูบังคับบัญชา 

 

สําหรับเครื่องมือที่เปนแบบตรวจสอบเอกสาร ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบดวยตนเอง  ตามรายการ   

ในแบบตรวจสอบเอกสาร 

               4. การวิเคราะหและแปลผลขอมูล  ดําเนินการดังนี้ (1) ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ

จัดแบงเปนขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ  ขอมูลเชิงปริมาณ  วิเคราะหโดยใชคาสถิติเชิงบรรยาย ไดแก  

ความถี่  รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (2) ขอมูลที่

ไดจากแบบตรวจสอบเอกสาร วิเคราะหเปนรายขอ  โดยประเมินตามเกณฑที่กําหนด (3) เกณฑการประเมิน จําแนก

เปน 2 ประเภท  ไดแก                                   

               1) เกณฑการประเมินรายขอ/ตัวชี้วัด ใชเกณฑขอใดขอหนึ่งตามความเหมาะสม ดังนี้                                           

                    ก. ประเมินโดยใชระดับคะแนน และมีการแปลความหมายของแตละระดับ  ดังนี้ 

                         5    หมายถึง     ดีมาก/มากที่สุด                         4    หมายถึง     ดี/มาก 

                         3    หมายถึง     ปานกลาง                                 2    หมายถึง     นอย 

                         1    หมายถึง     นอยที่สุด 

                   ข. ใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ โดยมีการแปลความหมายคาเฉลี่ยคะแนน  ดังนี้ 

                        4.50 - 5.00    หมายถึง     มากที่สุด                      3.50 - 4.49    หมายถึง    มาก 

                        2.50 - 3.49    หมายถึง    ปานกลาง                      1.50 - 2.49    หมายถึง    นอย 

                        1.00 - 1.49    หมายถึง    นอยที่สุด 

                  ค. ใชคาความถี่ 

                  ง. ใชคารอยละ 
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                2)  เกณฑการตัดสินคุณภาพ  เปนการพิจารณาตามตัวชี้วัด ซึ่งพิจารณาทั้งรายดาน/องคประกอบ หรือ

พิจารณาในภาพรวม โดยจําแนกเปน 5 ระดับ เรียกวา “ระดับคุณภาพ”  โดยมีการแปลความหมายของแตละระดับ  

ดังนี้ 

                      A (5)    หมายถึง    ดีมาก                                   B (4)    หมายถึง    ดี 

                      C (3)    หมายถึง    ปานกลาง                             D (2)    หมายถึง    ต่ํา 

                      E (1)    หมายถึง    ไมมีคุณภาพ/ตองปรับปรุง 
 

ผลกาวิจัยและวิจารณ 
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ และแบบตรวจสอบเอกสาร ผลการประเมิน

หลักสูตรดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร ดานกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช  และดานผลผลิต

ของหลักสูตร  โดยใชแนวทางการประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) สรุปไดดังนี้ 

ในภาพรวม พบวา คุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตอยูในระดับปานกลาง (C) เมื่อพิจารณา     

รายดาน พบวา ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร องคประกอบที่มีคุณภาพในระดับดี (B) มี 3 องคประกอบ ไดแก

องคประกอบที่ 1 ระบบบริการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล  องคประกอบที่ 2 โครงสรางพื้นฐาน 

เทคโนโลยี และสารสนเทศ  และองคประกอบ ที่ 5  การใชบริการจากระบบเครือขายคอมพิวเตอร องคประกอบที่มี

คุณภาพในระดับปานกลาง (C) มี 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3 คุณภาพของสื่อ/วัสดุที่ใชในการเรียนรู

และวัตถุประสงคของหลักสูตร องคประกอบที่ 4  หลักสูตร การพัฒนา และประเมินหลักสูตร และองคประกอบที่ 6 

การผลิตและพัฒนาสื่อ/วัสดุที่ใชในการเรียนรู (รวมทั้งซอฟตแวร) 

  ดานกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช พบวา องคประกอบที่มีคุณภาพในระดับดีมาก 

(A) ไดแก องคประกอบที่ 3 การใหคําปรึกษาทางวิชาการ  วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ องคประกอบที่มีคุณภาพ

ระดับต่ํา (D) มี 3 องคประกอบ ไดแก    องคประกอบที่ 1 การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 

องคประกอบที่ 2 การพัฒนา/การสนับสนุน/การประเมินอาจารย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน

ความรู/ทักษะแกนักศึกษา และองคประกอบที่ 4  การประเมินผลการเรียนรู 

ดานผลผลิตของหลักสูตร องคประกอบทีม่ีคุณภาพในระดับดี (B) ไดแก องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะ/

คุณสมบัติที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา องคประกอบที่มีคณุภาพในระดับปานกลาง (C) ไดแก องคประกอบ 

ที่ 1 งาน/การไดงานทํา สวนองคประกอบที่มีคุณภาพระดบัต่ํา (D) คือ องคประกอบ ที่ 3 ประสิทธิภาพในการผลิต

บัณฑิต  

จากผลการวิจยัที่ได มีประเด็นที่นํามาอภิปรายของแตละดาน คือ ดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร   

ดานกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช  และดานผลผลิตของหลักสูตร ดังนี้          

1 . ดานปจจัยนําเขาของหลกัสตูร   มปีระเด็นที่นํามาอภปิรายดังนี้ 

1.1 คุณภาพของสื่อ/วัสดุการเรียนรูประเภทสิ่งพิมพซึ่งเปนส่ือหลักของหลักสูตรและมีความสําคัญ 

สําหรับการเรียนรูดวยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล ไดรับการประเมินจากผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษา 

และอาจารยในระดับนอยถึงปานกลาง โดยเฉพาะความเหมาะสมของเนื้อหาไดรับการ ประเมินจากผูใหขอมูลทั้ง  

3 กลุม ในระดับนอย ซึ่งประเด็นดังกลาวนี้มีผูสําเร็จและนักศึกษาบางสวน ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง 
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เนื้อหาวิชา/ชุดวิชา  โดยรวมชุดวิชาที่มีเนื้อหาใกลเคียงกันเขาไวดวยกัน เชน ชุดวิชาการวิเคราะห  วางแผน 

และการควบคุมทางการตลาด รวมกับชุดวิชาการวางแผนกลยุทธและการควบคุม ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะ 

ของอาจารยบางสวน ซึ่งเสนอแนะใหรวมทั้ง 2 ชุดวิชาดังกลาวเขาดวยกัน  นอกจากนี้ ผูสําเร็จการศึกษาและ 

นักศึกษาบางสวนยังไดใหขอเสนอแนะวา ไมควรจะรวมกลุมเนื้อหาที่คอนขางยาก  และตองใชเวลาในการ 

ทำความเขาใจไวดวยกัน เชน   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน  ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะ 

ของผูทรงคุณวุฒิภายนอกบางสวนที่เสนอใหแยกเนื้อหาทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อการจัดการออกจากการจัดการ 

ทางการเงิน  นอกจากนี้ อาจารยบางสวนยังไดใหขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการ 

และการวางแผนภาษีอากรดวย  เนื่องจากเนื้อหายังไมเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะของผูสําเร็จ 

การศึกษาและนักศึกษาบางสวนซึ่งระบุวา  ชุดวิชานี้มีเนื้อหาซ้ําซอน ไมกระชับ/เยิ่นเยอ เชนเดียวกับชุดวิชา 

การวิเคราะหเชิงปริมาณและการจัดการดําเนินงาน   และชุดวิชาการวิเคราะห   การวางแผนและการควบคุม 

ทางการตลาด  นอกจากนี้ ผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา ยังเสนอแนะใหมีการตรวจแกไขคําผิดในประมวล 

สาระชุดวิชากอนตีพิมพเผยแพร  เพราะพบขอผิดพลาดในแตละ ชุดวิชามากนอยแตกตางกันไป  โดยชุดวิชาที่พบ 

คําผิดมาก ไดแก ชุดวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ และการจัดการ การเงิน  และชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

และการจัดการดําเนินงาน 

จากขอคนพบขางตน  ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรจะไดพิจารณาขอเสนอแนะตาง ๆ ดังกลาว  เพื่อการ 

ปรับปรุงเนื้อหาชุดวิชาตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  ในประเด็นเกี่ยวกับความชัดเจน ความสอดคลองกับภารกิจของ 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน  ความสอดคลองกับเนื้อหาวิชา การตอบสนองความตองการของนักศึกษา และการ 

ตอบสนองความตองการของสังคม  จากการประเมินของผูใหขอมูลทั้ง 4 กลุม ไดแก ผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษา 

อาจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ พบวาไดรับการประเมินในระดับมาก อยางไรก็ดี 

มีขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิในประเด็นเกี่ยวกับ การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค ของหลักสูตร ดังนี้ 

(1) ควรระบุวัตถุประสงคใหชัดเจน/เจาะจงมากกวาที่จะเขียนไวกวาง ๆ  ดังเชน วัตถุประสงคขอที่ 1  “ เพื่อพัฒนา 

บุคลากรใหมีความรูดานการบริหารและการประยุกตทฤษฎีเพื่อนําความรูไปใช ในการปฏิบัติ”  ควรระบุใหชัดเจน 

หรือเจาะจงวา เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานการบริหารดานใด และ  ขอที่ 3  "เพื่อสนองความตองการของ 

ธุรกิจ และสังคม"  ควรระบุใหชัดเจนหรือเจาะจงวา เพื่อตอบสนองความตองการ ดานใดของธุรกิจและสังคม และ 

(2) ควรเพิ่มวัตถุประสงคของหลักสูตรดังนี้ “เพื่อใหมหาบัณฑิตสามารถ พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา มีความรู 

ความสามารถที่จะทํางานใหเกิดประโยชนแกธุรกิจและสังคม”  “เพื่อใหสามารถปรับกลยุทธทางการบริหารใหเขากับ 

สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลาได” 

1.3 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางของหลักสูตร  จากการประเมินของผูสําเร็จการศึกษา 

นักศึกษา และอาจารย พบวา มีความสอดคลองกัน  กลาวคือ ไดรับการประเมิน ในระดับมากทั้งแผน ก และแผน ข   

โดยอาจารยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอบรมเสริมประสบการณ มหาบัณฑิตวา ควรลดระยะเวลาที่ใช ในการจดัจาก 

4 วัน เปน 3 วัน  หรือจาก 4 วัน เปน 2 วัน  สําหรับผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาบางสวน มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 

หลักสูตรแผน ก วาควรลดจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธลง ในขณะเดียวกันควรเพิ่มชุดวิชาหรือจํานวนหนวยกิต 

ในหมวดวิชาเฉพาะใหมากขึ้น เพื่อทดแทนจํานวนหนวยกิตวิทยานิพนธที่ลดลง และระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 
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ชุดวิชาวิทยานิพนธควรลดเปน 2 ภาคการศึกษา  สําหรับหลักสูตรแผน ข มีขอเสนอแนะวาหมวดวิชาเฉพาะ 

ควรลดจํานวนหนวยกิตเปน 30 หนวยกิต ( 6 ชุดวิชา) โดยมีการรวมชุดวิชาที่มีเนื้อหาคลายคลึงกันเขาไวใน 1 

ชุดวิชา  หมวดวิชาการศึกษาคนควาอิสระ ควรเพิ่มจํานวนหนวยกิตเปน 10 หนวยกิต 

1.4 การประเมินผลการเรียนรู  อาจารยประเมินตัวชี้วัดเกี่ยวกับ มีมาตรฐานของการประเมินผลการเรียน 

ในระดับนอย เปนประเด็นที่สาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรควรรับไปพิจารณา  สําหรับตัวชี้วัเกี่ยวกับการใชวิธี 

การวัดประเมินผลหลายวิธีสําหรับการเรียนการสอนในชุดวิชา ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาประเมิน 

ในระดับนอยที่สุดนั้น ผลการประเมินแตกตางจากการประเมินของอาจารย  ซึ่งพบวามีอาจารยจํานวนรอยละ 93.75 

ที่ใชวิธีการทดสอบ  รองลงมาคือ รอยละ 62.5 ที่ใชวิธีการประเมินจากผลงาน/ โครงการ  ซึ่งผลจากการประเมิน 

ของอาจารยนี้สอดคลองกับแนวทางการวัดและประเมินผลชุดวิชา  ซึ่งตรวจสอบจากเอกสารหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต  สรุปไดวามีการวัดและประเมินผลภาคทฤษฎี จากการสอบโดยใชขอสอบ  และประเมินผลภาคปฏิบัติ

จากการทํารายงานและภาคนิพนธหรืองานเรียบเรียง นอกจากนี้ อาจารยยังใชวิธีการสังเกต การสอบถาม/ 

สัมภาษณ และ การประเมินตนเอง/รายงานตนเอง จากขอคนพบดังกลาว อาจารยที่รับผิดชอบในการจัดการเรียน 

การสอนในแตละชุดวิชา หรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบ หลักสูตรควรมีการแจงวิธีการวัดและประเมินผลใหนักศึกษา 

ทราบตั้งแตตน โดยเฉพาะในชวงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม เพื่อใหนักศึกษาไดรับรูรวมกัน และจะเปนประโยชน 

ตอการจัดการเรียนการสอนในแตละชุดวิชา และในภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนแนวทาง 

ที่มีความสอดคลองกับกรอบหลักในการทํารายงาน ประเมินคุณภาพสําหรับหลักสูตรสาขาวิชาตาง ๆ 

ในสถาบันอุดมศึกษาของสกอตแลนด ซึ่งนําเสนอโดย Donalson (1994 อางถึงใน อมรวิชช  นาครทรรพ, 2540)  

กลาวคือ ภายใตกรอบหลักดังกลาว มีองคประกอบยอยของ องคประกอบดานการบริหารหลักสูตรประการหนึ่ง คือ 

ชี้แจงวิธีการวัดและประเมินผลรายวิชาใหผูเรียนทราบ 

อยางไรก็ดี ภายใตองคประกอบดานการประเมินผลการเรียนรู ไมไดใชตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัดในการ  

ประเมินครั้งนี้  ไดแก (1) มีหลักเกณฑและวิธีการเฉพาะสําหรับวิธีการทดสอบ/การวัดและประเมินผล 

ทางระบบออนไลน  และ (2) การตรวจและสงคืนงานที่มอบหมายผานทางสื่อและ เทคโนโลยี สามารถดําเนินการ 

ไดตรงเวลาที่กํ าหนด   ทั้ งนี้  เนื่ องจากการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้  ไมมี รายวิชาใดที่ จัดการเรียน 

การสอนโดยใชส่ืออินเทอรเน็ตหรือเว็บเปนหลัก หรือส่ือเสริม  นอกจากนี้ตัวชี้วัดในขอ (1) ยังเกี่ยวของกับแนวทาง 

หรือนโยบายการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในอันที่จะกําหนดหลักเกณฑ  

และวิธีการเฉพาะดังกลาว 

1.5 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญภายนอกมีสวนรวมในคณะกรรมการผลิตส่ือ/  

วัสดุการเรียนรูทางไกล  ซึ่งได รับการประเมินในระดับมากที่ สุด  แตเมื่อพิจารณาตัวชี้วัด  มีการประเมิน 

หรือตรวจสอบคุณภาพสื่อ /วัสดุการเรียนรูทางไกลโดยผูทรงคุณวุฒิ /ผู เชี่ยวชาญกอนนําไปใชในการจัด 

การเรียนการสอน พบวา ไดรับการประเมินอยูในระดับนอยที่สุด/ไมมี  ซึ่งผลการประเมินดังกลาวเปนไป 

ในทิศทางตรงขามกัน อาจพิจารณาไดวาในกระบวนการผลิต องคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิหรือผู เชี่ยวชาญทั้งภายในภายนอก  ยอมเปนหลักประกันดานคุณภาพสื่อ /วัสดุการเรียนรู 

ไดในระดับหนึ่ง  อยางไรก็ตาม หากไดมีการตรวจสอบคุณภาพกอนนําไปใชอีกขั้นตอนหนึ่ง  ยอมเปนหลัก 

ประกันคุณภาพที่ดี 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1209 

2. ดานกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการนําหลักสตูรไปใช  ม ีประเด็นที่นํามาอภปิราย  ดังนี้ 

 2.1 เมื่อพิจารณาดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบวา ในภาพรวม ตัวชี้วัด

เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร และการสรรหา/คัดเลือก ไดรับการประเมินจากอาจารยในระดับนอย  

ซึ่งเปนประเด็นที่ควรไดรับการพิจารณาจากสาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตร  อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาตัวชี้วัด 

การสรรหา/การคัดเลือกอาจารย จากการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารยจากกองการเจาหนาที่ 

ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการสรรหา/คัดเลือกอาจารยของมหาวิทยาลัย พบวา มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 

คัดเลือกอาจารยทุกครั้ ง   โดยมีการระบุคุณวุฒิของอาจารยที่ตองการอยางชัดเจน  และมีการกําหนด 

เกณฑในการคัดเลือกอยางชัดเจน  กลาวคือ ในกระบวนการคัดเลือก มีการแบงกลุมผูสมัครออกเปน 2 กลุม คือ  

กลุมที่ 1 สําหรับผูที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท ที่มีประสบการณและผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรแลว  

และกลุมที่ 2 สําหรับผูที่มิไดจัดอยูในกลุมที่ 1  โดยการดําเนินการคัดเลือกกลุมที่ 1 แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ (1) 

ประเมินคุณสมบัติ ประสบการณ ผลงาน  และ (2) สัมภาษณ  สําหรับกลุมที่ 2  ดําเนินการคัดเลือกโดยแบงเปน 3  

ขั้นตอน คือ (1) ประเมินคุณสมบัติ ประสบการณ และผลงาน  (2) สัมภาษณ และ (3) ผูผานการสัมภาษณ 

ตองเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดสอบความสามารถในการผลิตส่ือ ส่ิงพิมพ  และ/หรือ ส่ือการสอนอื่น ๆ 

จะเห็นไดวา  แมมิไดกําหนดคุณสมบัติ เฉพาะของผูที่จะเปนอาจารย  ในระบบการเรียนการสอน 

ทางไกลไวอยางชัดเจน  แตในกระบวนการคัดเลือกไดมีการกําหนดใหผูสมัครกลุมที่ 2 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อทดสอบความสามารถในการผลิตสื่อส่ิงพิมพ ซึ่งเปนสื่อหลักในการจัดการเรียนการสอน  และ/หรือส่ือการสอน 

อื่น ๆ ดวย  ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะทําใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะเปนอาจารย 

ในระบบการศึกษาทางไกล    

2.2 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ มีการจัดการเรียนการสอนตามประมวลการสอน/แนวการจัดการเรียนการสอน 

ไดรับการประเมินจากผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาในระดับนอยที่สุด ซึ่งแตกตางจากการประเมินของอาจารย 

ที่พบวา อาจารยสวนใหญ (รอยละ 56.3) ประเมินวา มีการจัดการเรียนการสอนตามประมวลการสอน 

หรือแนวการจัดการเรียนการสอน รอยละ 80 - 99  ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจาก  ในระบบการศึกษาทางไกลมีการ 

ออกแบบชุดวิชาตาง ๆ  โดยมีแนวการจัดการเรียนการสอนไวอยางชัดเจน โดยอาจารยจะตองดําเนินการตาม 

แนวการจัดการเรียนการสอนดังกลาว  แตจากการรับรูของนักศึกษา ประเมินเรื่องดังกลาวไวในระดับต่ํา  

ซึ่งจากการศึกษาของ ชากอน-ดูเก (1985) พบวา ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงเสริมความมานะพยายาม 

ของนักศึกษาในอันที่จะสําเร็จการศึกษาในระบบทางไกล นอกจากคุณภาพที่ดีของตําราแลว คือ การมี 

แนวการศึกษา   ดังนั้น  ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามประมวลการสอน /แนวการสอน  

จึงเปนประเด็นที่สาขาวิชาที่ รับผิดชอบหลักสูตรควรจะไดมีการสรางความเขาใจแกนักศึกษาตั้งแตในระยะ 

เ ร่ิมแรกกอนที่นักศึกษาจะเขาศึกษาในหลักสูตร  โดยเฉพาะในการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมวามีแนว 

การจัดการเรียนการสอนของแตละชุดวิชาในหลักสูตรอยางไร และนักศึกษาจะตองวางแผนการเรียนอยางไร 

และเตรียมความพรอมในเรื่องการเรียนอยางไร เพื่อเปนการสรางความเขาใจ และเตรียมความพรอมของนักศึกษา 

สําหรับการศึกษาในแตละชุดวิชาในระบบการเรียนการสอนทางไกลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ  ผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาไดประเมินไวในระดับนอยที่สุด 

จนถึงระดับนอย อาจสืบเนื่องมาจากในระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัย ไดมีการออกแบบ 
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หลักสูตรไวโดยเนนการศึกษาดวยตนเองจากประมวลสาระชุดวิชา  สําหรับการพบปะระหวางอาจารยกับนักศึกษา  

ไดกําหนดใหมีการพบปะในหลักสูตรแผน ก และ แผน ข  ไวดังนี้ คือ จากจํานวนหนวยกิตของหลักสูตรระดับ 

ปริญญาโทโดยภาพรวม มีจํานวนประมาณ 40 หนวยกิต  ใชเวลาศึกษา รวมประมาณ 600 ชั่วโมง  ไดมีการกําหนด 

ชั่วโมงพบปะในแผน ก ไวประมาณ 219  ชั่วโมง หรือประมาณรอยละ 36.50  และแผน ข กําหนดไวประมาณ 211 

ชั่วโมง ประมาณรอยละ 35.17  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ม.ป.ป.: 29)  จะเห็นไดวา การออกแบบหลักสูตร 

ในลักษณะดังกลาว  มีการกําหนดชั่วโมงพบปะระหวาง อาจารยกับนักศึกษาไวในสัดสวนที่ไมมาก  ดังนั้น 

จากการรับรูของผูเรียนจึงประเมินเรื่องดังกลาวไวคอนขางต่ํา  อยางไรก็ดี จากการประเมินของอาจารยพบวา 

อาจารยสวนใหญ (รอยละ 93.75) ไดมีการบูรณาการเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับนักศึกษา และระหวาง 

นักศึกษาดวยกันเขาไวในกระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งแตกตางจากการประเมินของฝายผู เ รียน  ดังนั้น 

ในกระบวนการเรียนการสอน หากอาจารยไดมีการบูรณาการเกี่ยวกับปฏิสัมพันธเขาไวอยางเหมาะสม โดย 

ดําเนินการผานสื่อหรือชองทางตางๆ โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยี ประเภทสื่ออินเทอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร ฯลฯ  

จะทําใหการศึกษาดวยตนเองจากประมวลสาระชุดวิชาของ นักศึกษาเปนไปอยางมีทิศทาง  เขาใจเนื้อหาสาระได 

ลึกซึ้งมากขึ้น  อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนโดยระบบทางไกล 

2.4 การพัฒนา/สนับสนุน/การประเมินอาจารย  พบวามีตัวชี้วัดหลายตัวชี้วัดที่ไดรับการประเมินในระดับ 

นอยที่สุดถึงระดับนอย  ไดแก นโยบายและแผนในการพัฒนาอาจารย (นอยที่สุดถึงนอย)  มีการใหความชวยเหลือ 

เชิงเทคนิคในการพัฒนารายวิชาสําหรับการเรียนการสอนทางไกลแกอาจารย (นอย)  มีระบบการประเมินอาจารย 

ที่ดี (นอย) มีมาตรฐานการประเมินอาจารยดานความสามารถ ในการประยุกตใชเทคโนโลยีการเร ีนการสอนทางไกล 

อยางมีประสิทธิภาพ (นอยที่สุด) และรอยละของอาจารยที่ไดรับการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการเรียน 

การสอนทางไกล ในชวง 3 ปที่ผานมา (นอย) ซึ่งเปนประเด็นที่สาขาวิชาที่รับผิดชอบควรรับไปพิจารณา  อยางไรก็ดี 

มีบางประเด็นที่ เกี่ยวของในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย  อันไดแก มีการใหความชวยเหลือเชิงเทคนิค 

ในการพัฒนารายวิชาสําหรับการเรียนการสอนทางไกลแกอาจารย  และมีมาตรฐานการประเมินอาจารย 

ดานความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนทางไกลอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากขณะนี้ 

มหาวิทยาลัยยังมิไดมีการเปดสอนรายวิชาใดโดยใชระบบออนไลนโดยตรง  อยางไรก็ดี จากแนวโนมการจัด 

การเรียนการสอนทางไกลในอนาคตที่พบวา  สถาบันการศึกษาทางไกลทุกระบบใช ส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส 

โทรคมนาคมมากขึ้น เพื่อใชเปนสื่อหลักและสื่อเสริม (นิคม ทาแดง และคณะ, 2547)  ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจมีการใช 

ส่ือดังกลาวเปนสื่อเสริมในการเรียนการสอน ดังนั้น ควรจะมีการใหความชวยเหลือเชิงเทคนิคในการพัฒนา 

รายวิชาสําหรับการเรียนการสอนทางไกลมากขึ้น และมีมาตรฐานการประเมินอาจารยดานความสามารถในการ 

ประยุกตใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนทางไกลอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อเปนบรรทัดฐานในการประเมินอาจารย 

ในระบบทางไกล  และเพื่อเปนแนวทางที่สอดคลองกับเกณฑเทียบเคียง (Benchmark) ซึ่งนําเสนอตอสถาบัน         

นโยบายการอุดมศึกษาในป 2000  

2.5 ตัวชี้วัดเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอนเสริม/สัมมนาเสริม/การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 

เพื่อสงเสริมความรูและทักษะ  แมวาผูสําเร็จการศึกษา นักศึกษา และอาจารยจะมีความพึงพอใจในระดบัมาก      

แตมีขอเสนอแนะจากผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษาบางสวนใหเพิ่มเวลาพบปะระหวางอาจารยกับนักศึกษา 

ใหมากกวาเดิม คือ จาก 2 ครั้งตอชุดวิชา หรือ 4 วัน  เปน 3 คร้ัง ตอชุดวิชา หรือ 6 วัน  ซึ่งประเด็นนี้มีความ 
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สอดคลองกับขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เสนอเแนะวา การสัมมนาเสริม ควรใหนักศึกษาไดรับ 

การสัมมนาเสริมมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะการใหขอแนะน ำหรือมีการแนะแนว หรือสอนเสริม กอนการศึกษา 

ดวยตนเอง  เพื่อใหนักศึกษาใชเวลาในการศึกษาอยางมีทิศทางและเกิดประโยชนสูงสุด  ซึ่งการขาดการแนะนํา 

ชี้แนะแนวทางในการเรียนจากตํารา/เอกสารอยางเพียงพอและเหมาะสม ทําใหความรูความเขาใจของนักศึกษา 

ในแตละวิชาไมลึกซึ้งพอ  นอกจากนี้ ผู สําเร็จการศึกษาและนักศึกษาบางสวนยังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การทํากรณีศึกษา ดังนี้  (1)  ควรจัดใหมีการสัมมนาใหขอแนะนํา หรือแนะแนว กอนทํากรณีศึกษา   เนื่องจาก 

การศึกษาจากเอกสาร คูมือที่มหาวิทยาลัยจัดให นักศึกษายังไมคอยเขาใจคําส่ัง หรือ ส่ิงที่ตองการใหทํา (2) 

วิทยากรที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการทํากรณีศึกษา  ควรเปนวิทยากรที่มีประสบการณสูง มีความรูที่ทันสมัยกวา 

ที่เปนอยูในปจจุบัน (3) กรณีศึกษาควรใชกรณีศึกษาของไทยที่ประสบปญหามาเปนกรณีศึกษา  และ (4) ควรใหมี

การทํากรณีศึกษาเปนกลุม เชน กลุมละ 3 – 4  คน  โดยทําใหเสร็จภายใน 1 วัน เพื่อสงอาจารย และใหอาจารย 

มีขอมูลปอนกลับในวันตอไป  ขอเสนอแนะดังกลาวขางตนควรไดรับการพิจารณาจากสาขาวิชา  เพื่อประโยชน 

ในการพัฒนาแนวทางการจัดสัมมนาเสริมใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ดานผลผลติของหลักสูตร  มีประเด็นที่นํามาอภปิรายดังนี้ 

 ในภาพรวมของการประเมินดานปจจัยนําเขาและกระบวนการดําเนินการเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช  

แมจะพบวาไดรับการประเมินในระดับที่ไมสูง แตจากการประเมินของผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่ง

ประเมินดานผลผลิต โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับมอบหมายงานสําคัญเพิ่มขึ้น 

ภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา  (โดยที่ผูสําเร็จการศึกษา ทั้งหมดเปนผูมีงานทํากอนที่จะเขาศึกษา)  พบวา 

ไดรับการประเมินในระดับมาก ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการประเมินจากตัวชี้วัดที่ระบุเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ 

ของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูบังคับบัญชาหรือมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้นไป ซึ่งพบวา ผูบังคับ- 

บัญชาของผูสําเร็จการศึกษาประเมินในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจาก 

หลักสูตรดังกลาว  และการไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาหรือผูใชบัณฑิตในระดับสูงสุด 

เมื่อพจิารณาตัวชี้วัดเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงคของหลักสูตร/ คุณสมบัติ 

ที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา พบวา ผูสําเร็จการศึกษา อาจารย และ ผูบังคับบัญชา ประเมินคุณลักษณะ 

ดังกลาว ไปในทิศทางเดียวกัน คือ ระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นยอยของคุณลักษณะ ดังกลาว พบวา ประเด็นที่ 

ผูบังคับบัญชาประเมินในระดับมากที่สุด ไดแก การเปนผูมีความใฝรู ซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีความสอดคลองกับ 

แนวคิดพื้นฐานของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ดังที่ ไพฑูรย  สินลารัตน (2543 : 7-9) ไดกลาวไววา การศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเนนหนักที่การแสวงหาความรู และพัฒนา 

ความรูขึ้นใหมเปนหลักสําคัญ  และสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) ซึ่งเปน 

แนวคิดสําคัญของการจัดการศึกษาในระบบทางไกล  นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาดา  

มุมบานเซา (2546) ที่พบวา ความสามารถในการแสวงหาความรู ใฝรู พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เรียนรูดวยตนเอง 

และรักการเรียนรูตลอดชีวิต  เปน 1 ใน 5 ของสมรรถนะดานทักษะ  คุณลักษณะและ บุคลิกภาพทางวิชาการของ

มหาบัณฑิตวิชาเอกการประเมินการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ในสวนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัด  รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จ 

การศึกษาตามกําหนดเวลาขั้นต่ําของหลักสูตร ไดรับการประเมินในระดับนอย  ซึ่งเปนประเด็นที่จะตองกลับไป 
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พิจารณาดานปจจัยนําเขาและดานกระบวนการของหลักสูตร  ซึ่งจากผลการศึกษาของ ชากอน-ดูเก (1985) พบวา 

ตัวแปรสําคัญ 2 ตัวแปร ที่เกี่ยวของกับความสำเร็จในรายวิชาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนทางไกล ไดแก 

ความยากของรายวิชาและความมานะพยายามในอันที่จะสําเร็จการศึกษา  และจากการศึกษาของ ประยูร  

ศรีประศาธน และคณะ (2542) พบวา เหตุผลสําคัญ ของการออกกลางคันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลังจากไดลงทะเบียนเรียนแลว คือ การมีภารกิจและความรับผิดชอบ 

ในตําแหนงหนาที่การงานมาก และมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายในการเรียน เมื่อพิจารณาดานปจจัยนําเขา 

ซึ่งพบวาผูเรียนทั้งหมดเปนผูที่มีงานทําแลว  จากภาระงานในหนาที่ของผูเรียน หากไมมีการจัดสรรเวลา  

ที่ดีพอและไมมุงมั่นอยางแทจริง  อาจสงผลตอการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

ซึ่งประเด็นนี้ผูทรงคุณวุฒิภายนอกไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับจุดดอยของหลักสูตรวา การศึกษาระบบเปดถานักศึกษา 

ไมกระตือรือรน ประกอบกับการมีภาระหนาที่ในการประกอบอาชีพ ทําใหไมสามารถเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จําเปนจะตองมีอาจารยที่ใหเวลาเพื่อสงเสริม ชี้แนะ นอกจากนี้ ปจจัยนําเขาในสวนที่เกี่ยวกับความยาก 

ของรายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จากขอเสนอแนะของผูสําเร็จการศึกษาและนักศึกษา พบวา 

มีชุดวิชาที่จัดกลุมเนื้อหาที่มีความยากเขาไวดวยกัน 2 กลุม ใน 1 ชุดวิชา เชน ชุดวิชาเศรษฐศาสตร 

เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน   ชุดวิชาการบัญชี เพื่อการจัดการและการวางแผนภาษีอากร  

ชุดวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณและการจัดการดําเนินงาน เปนตน  ซึ่งทั้ง 2 ปจจัย หรือตัวแปรดังกลาว อาจสงผล 

ตอการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

นอกจากปจจัยขางตนแลว ปจจัยดานกระบวนซึ่งไดรับการประเมินในระดับนอย  ดังเชน ประสิทธิภาพ 

ในการบริหารหลักสูตร งานที่มอบหมายในรายวิชา เปนตน  นอกจากนี้ การมีปฏิสัมพันธระหวางอาจารยกับ 

นักศึกษา ยังไดรับการประเมินในระดับนอยที่สุด/ไมมีถึงระดับนอย ซึ่งปจจัยดานกระบวนการดังกลาวอาจสงผลตอ 

ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตได 

อยางไรก็ดี ในองคประกอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต  ยังไมสามารถใชตัวชี้วัด อีก 2 ตัวชี้วัด 

สําหรับการประเมินในครั้งนี้  อันไดแก อัตราสวนระหวางผูสําเร็จการศึกษาตอจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษา 

ในแตละรุน  และรอยละของนักศึกษาที่ออกกลางคัน  เนื่องจาก ยังไมครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาสูงสุด 

ที่กําหนดใหนักศึกษาแตละรุนศึกษาได จึงไมมีขอมูลสําหรับการประเมินในครั้งนี้ ผลของการศึกษาภายใต 

องคประกอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตจึงอยูภายใตขอจํากัดดังกลาว 

 

เอกสารอางอิง  
ญาดา  มุมบานเซา.  การพฒันาระบบควบคุมคุณภาพมหาบัณฑิต วิชาเอกการประเมินการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  วิทยานิพนธปริญญาศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา สาขาวชิาศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 2546. 

ไพฑูรย  สินลารัตน.  การพัฒนากระบวนการเรียนรูระดบับัณฑิตศึกษา  : รายงานการวิจัยเอกสาร.  

กรุงเทพมหานคร : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543. 

เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศร.ี การประเมนิโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัต.ิ กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2542. 
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ศิริชัย  กาญจนวาสี.  ทฤษฎีการประเมนิ.  พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2545. 

วิชัย  วงษใหญ.  การประเมินหลักสูตร.  ใน ประมวลสาระชุดวิชาการพฒันาหลักสูตรและวิทยวิธีทางการสอน 

หนวยที่  8-15. บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี :  

โรงพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.  

นิคม  ทาแดง และคณะ.  รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อปฎิรูปการเรียนรู เรื่อง การจัดการเรยีนการ

สอนทางไกลและระบบเปด (Distance and Open Learning), 2547. ( เอกสารอัดสําเนา )  
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