กาหนดการแปลผล
สิ่งที่จะประเมิน

ตัวบ่งชี้

1. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง ความชัดเจน
หลักสูตร

วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันมากน้อย
เพียงใด

แหล่งข้อมูล

เครื่องมือ

การวิเคราะห์

เกณฑ์และการแปลความหมาย

- ผู้ใช้บัณฑิต

- แบบสอบถาม
ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

- วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00 ถือว่ามีความชัดเจนมากที่สุด
และแปลผลตามเกณฑ์ 3.50 – 4.49 ถือว่ามีความชัดเจนมาก
2.50 – 3.49 ถือว่ามีความชัดเจนปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่ามีความชัดเจนน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่ามีความชัดเจนน้อยที่สุด

- ผู้ใช้บัณฑิต

- แบบสอบถาม
ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์

- วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00 ถือว่าสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากที่สุด
และแปลผลตามเกณฑ์ 3.50 – 4.49 ถือว่าสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมาก
2.50 – 3.49 ถือว่าสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่าสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่าสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันน้อยที่สุด
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ความ
สอดคล้อง

คาถามในการ
ประเมิน
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความ
ชัดเจนเพียงใด

การแปลผล(ต่อ)
สิ่งที่จะประเมิน

ตัวบ่งชี้

1. วัตถุประสงค์ของ ความ
หลักสูตร (ต่อ)
สอดคล้อง
(ต่อ)

คาถามในการ
แหล่งข้อมูล
ประเมิน
วัตถุประสงค์ของหลัก - ผู้ใช้บัณฑิต
สู๖รมีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนา
ประเทศมากน้อย
เพียงใด
- ผู้ใช้บัณฑิต

การวิเคราะห์

เกณฑ์และการแปลความหมาย

- แบบสอบถาม
ความสอดคล้อง

- วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00 ถือว่าสอดคล้องในระดับมากที่สุด
และแปลผลตามเกณฑ์ 3.50 – 4.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับมาก
2.50 – 3.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด

- แบบสอบถาม
ความสอดคล้อง

- วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00 ถือว่าสอดคล้องในระดับมากที่สุด
และแปลผลตามเกณฑ์ 3.50 – 4.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับมาก
2.50 – 3.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
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วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
มากน้อยเพียงใด

เครื่องมือ

การแปลผล(ต่อ)
สิ่งที่จะประเมิน

ตัวบ่งชี้
การนาไป
ปฏิบัติได้จริง

2. โครงสร้างและ
เนื้อหาวิชาของ
หลักสูตร

การจัด
กระบวนวิชา

การจัดกระบวนวิชามี -- ผู้ใช้บัณฑิต
ความเหมาะสมหรือไม่

- แบบสอบถาม
-สนทนากลุ่ม

- วิเคราะห์ค่าร้อย
ละและแปลผลตาม
เกณฑ์

การจัดกระบวนวิชามี
ความสมบูรณ์/
ครอบคลุมมากน้อย
เพียงใด

- แบบสอบถาม
ความสมบูรณ์/
ครอบคลุมเนื้อหา
ของหลักสูตร
- สนทนากลุ่ม

- วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และแปลผลตาม
เกณฑ์

- ผู้ใช้บัณฑิต

เครื่องมือ

การวิเคราะห์

- แบบสอบถาม
- วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
การนาไปใช้ได้จริง และแปลผลตาม
ของหลักสูตร
เกณฑ์
-สนทนากลุ่ม

เกณฑ์และการแปลความหมาย
4.50 – 5.00 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับมาก
2.50 – 3.49 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับน้อยที่สุด
ร้อยละ 80-100 ถือว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ
ร้อยละ 70-79 ถือว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
ร้อยละ 60-69 ถือว่ามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ร้อยละ 50-59 ถือว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อย
ต่ากว่าร้อยละ 50 ถือว่ามีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สดุ
4.50 – 5.00 ถือว่ามีความสมบูรณ์/ครอบคลุมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด
3.50 – 4.49 ถือว่ามีความสมบูรณ์/ครอบคลุมอยู่ในระดับมาก
2.50 – 3.49 ถือว่ามีความสมบูรณ์/ครอบคลุมในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่ามีความสมบูรณ์/ครอบคลุมในระดับน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่ามีความสมบูรณ์/ครอบคลุมในระดับน้อยที่สุด
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1. วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร (ต่อ)

คาถามในการ
แหล่งข้อมูล
ประเมิน
วัตถุประสงค์ของ
- ผู้ใช้บัณฑิต
หลักสูตรสามารถนาไป
ปฏิบัติจริงได้มากน้อย
เพียงใด

การแปลผล(ต่อ)
สิ่งที่จะประเมิน
2. โครงสร้างและ
เนื้อหาวิชาของ
หลักสูตร (ต่อ)

ตัวบ่งชี้
การจัด
กระบวนวิชา
(ต่อ)

เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร

คาถามในการ
แหล่งข้อมูล
ประเมิน
ควรจัดกระบวนวิชาใด - ผู้ใช้บัณฑิต
เพิ่มเติมในหลักสูตร

เนื้อหาวิชาในหลักสูตร - ผู้ใช้บัณฑิต
มีความสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันมาก
น้อยเพียงใด

- แบบสอบถาม
การเพามกระบวน
การวิชาใน
หลักสูตร
- สนทนากลุ่ม
- แบบสอบถาม
ความครอบคลุม
ในการจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้
- สนทนากลุ่ม
- แบบสอบถาม
ความสอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน
ของเนื้อหาวิชา
- สนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์

บรรยายตามสภาพจริง

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
แปลผลตามเกณฑ์

เกณฑ์และการแปลความหมาย

บรรยายตามสภาพจริง

4.50 – 5.00 ถือว่าครอบคลุมในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 ถือว่าครอบคลุมในระดับมาก
2.50 – 3.49 ถือว่าครอบคลุมในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่าครอบคลุมในระดับน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่าครอบคลุมในระดับน้อยที่สุด

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแปล 4.50 – 5.00 ถือว่าสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ผลตามเกณฑ์
3.50 – 4.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับมาก
2.50 – 3.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
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เนื้อหาวิชาในหลักสูตร - ผู้ใช้บัณฑิต
มีความครอบคลุมใน
การจัดประสบการณ์
เรียนรูม้ ากน้อย
เพียงใด

เครื่องมือ

การแปลผล(ต่อ)
สิ่งที่จะประเมิน
2. โครงสร้างและ
เนื้อหาวิชาของ
หลักสูตร (ต่อ)

ตัวบ่งชี้
เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร

เนื้อหาวิชาในหลักสูตร - ผู้ใช้บัณฑิต
สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริงในการทางาน
และชีวิตประจาวัน
เพียงใด

เครื่องมือ

การวิเคราะห์

แบบสอบถาม
ความสอดคล้อง
ของเนื้อหาวิชากับ
ความต้องการของ
ผู้เรียน
แบบสอบถาม
ความเป็นสากล/
ยั่งยืนของ
เนื้อหาวิชาสนทนา
กลุ่ม
แบบสอบถาม
นาไปปฏิบตั ิได้จริง
ในการทางานและ
ชีวิตประจาวันของ
เนื้อหาวิชาสนทนา
กลุ่ม

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
แปลผลตามเกณฑ์

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
แปลผลตามเกณฑ์

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
แปลผลตามเกณฑ์

เกณฑ์และการแปลความหมาย
4.50 – 5.00 ถือว่าสอดคล้องในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับมาก
2.50 – 3.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่าสอดคล้องในระดับน้อยที่สดุ
4.50 – 5.00 ถือว่ายั่งยืนและเป็นสากลในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 ถือว่ายั่งยืนและเป็นสากลในระดับมาก
2.50 – 3.49 ถือว่ายั่งยืนและเป็นสากลในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่ายั่งยืนและเป็นสากลในระดับน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่ายั่งยืนและเป็นสากลในระดับน้อยที่สุด
4.50 – 5.00 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับมาก
2.50 – 3.49 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับน้อย
1.00 – 1.49 ถือว่านาไปปฏิบัติได้จริงในระดับน้อยที่สุด
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คาถามในการ
แหล่งข้อมูล
ประเมิน
เนื้อหาวิชาในหลักสูตร - ผู้ใช้บัณฑิต
มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้เรียนมากน้อย
เพียงใด
เนื้อหาวิชาในหลักสูตร - ผู้ใช้บัณฑิต
มีความเป็นสากล/ยัง
ยืนมากน้อยเพียงใด

