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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ 

คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม โดยใช้รูปแบบกำรประเมิน CIPPIETS กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 

อำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อำจำรย์ผูส้อน จสำนวน 9 คน นกัศกึษำปัจจบุนั จสำนวน 36 คน มหำบณัฑติทีส่สำเรจ็กำรศกึษำ 

จสำนวน 22 คน และผู้ใช้บัณฑิต จสำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 87 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถำม

ปลำยปิดและปลำยเปิดเกี่ยวกับหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ กำรวิเครำะห์

ข้อมูลใช้สถิติควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ผลกำรประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ โดย

ภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด 2) ด้ำนบริบท โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีเน้ือหำท่ีมีควำมสสำคัญสำมำรถนสำไปใช้ได้จริง โครงสร้ำงของหลักสูตรสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ แต่ควรแยกออกเป็น 2 หลักสูตรคือหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรที่มีใบประกอบวิชำชีพครู 3) ด้ำนปัจจัย 

นสำเข้ำ โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ อำจำรย์ผูส้อนมคีณุสมบตัติรงตำมเกณฑ์ สกอ. มสีิง่สนบัสนนุ 

กำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสมและได้รบักำรสนบัสนนุส่งเสรมิจำกคณะกรรมกำรบรหิำรหลกัสตูรอย่ำงต่อเนือ่ง 4) ด้ำนกระบวนกำร 

โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรมีควำมเหมำะสม กระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง มีกระบวนกำรวัดและประเมินผลและ

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

An Curriculum Evaluation on Master of Education Program 
in Educational Research and Evaluation, Faculty of Education 

Rajabhat Mahasarakham University

อรัญ ซุยกระเดื่อง1* กิตติพงษ์ ธารเอี่ยม2 และ จุลจีรา จันทะมุงคุณ3

Arun Suikraduang1*, Kittipong Tarn-iam2 and Jungera  Janthamunhkhun3

1สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
2สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
3สาขาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000

1Department of  Research and Evaluation, Faculty of  Education Rajabhat Mahasarakham University,
MahaSarakham 44000

2Department of Industrail Technology, Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology 
Isan Khon Kaen Campus, KhonKaen 40000

3Department of Nursing, Faculty of  Nursing, Chaiyaphum Rajabhat University, Chaiyaphum 36000

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: arun.suikraduang@gmail.com

Received:14 February 2019, Revised: 11March 2019, Accepted: 19 April 2019



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

182 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 181-193 (2019)  Vol.9 No.1

กำรทสำวิทยำนิพนธ์ที่เหมำะสม 5) ด้ำนผลผลิตโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ผู้สสำเร็จกำรศึกษำมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

แต่ควรมีกำรสอบประมวลควำมรู้ นักศึกษำก่อนจบกำรศึกษำ 6) ด้ำนผลกระทบโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ใน

ระดบัมำกทีส่ดุ ผูส้สำเรจ็กำรศกึษำมคีวำมสำมำรถในกำรประยกุต์ใช้ควำมรูแ้ละมคีวำมเป็นผูน้สำทำงกำรวจิยัและประเมนิ

ผลกำรศกึษำ 7) ด้ำนประสทิธผิล โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก ผลกำรปฏบิตังิำนของบณัฑติส่งผลต่อ

ประสทิธภิำพด้ำนวชิำกำรภำยในหน่วยงำน 8) ด้ำนควำมยัง่ยนืโดยภำพรวมหลกัสตูรควรมกีำรปรบัปรงุและพฒันำอย่ำง

ต่อเนือ่ง ให้ทันสมยัและนกัศกึษำมคีวำมต้องกำรในกำรเรยีนทำงด้ำนวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ และ 9) ด้ำนถ่ำยทอด

ส่งต่อ โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ มกีำรประชำสมัพนัธ์หลกัสตูรอย่ำงหลำกหลำยและหลกัสตูร

สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กับสถำบันอื่น ๆ ได้

ค�าส�าคัญ: กำรประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ

Abstract

 The purpose of this research were to study the curriculum evaluation in educational research and evaluation by 

using the evaluation method; the CIPPIETS model. There sample of this research were 9 administrators and instructors, 

36 students, 22 graduates and 20 educates’ employers. The research instruments included the close–end and open–end 

form questionnaire about the opinions master of education program in educational research and evaluation. The collect 

data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

 The results of the study were as follows: 1) The result of the curriculum evaluation in educational research 

and evaluation, faculty of education rajabhat mahasarakham university showed their opinions appropriate at the 

highest level. 2) The results of the context evaluation found that the curriculum was appropriate at the highest level. 

The course/objectives structure is in line with the objectives and course objectives are important content that can be 

used but should be separated into 2 courses, which are general courses and courses that are licensed to teach teachers. 

3) The results of the input found that the curriculum appropriate was at the highest level. The instructors meet the 

criteria of office of the board higher education has appropriate support for learning and is continuously supported by 

the program  management committee. 4) The results of the process as found that the curriculum was appropriate at 

the highest level. The course management is appropriate and learning process teaching by emphasizing that students 

can practice in real continuous supervision, there is a proper measurement and evaluation process and thesis. 5) The 

results of the product aspect found that the appropriateness of the curriculum was at the highest level. The graduates 

have knowledge and understanding in the measurement and evaluation of education with morality, ethics and academic 

and professional ethics, but should have comphehensive examination students before graduation. 6) The results of the 

impact aspect found that the curriculum was appropriate at thehighest level. The graduates have the ability to apply 

knowledge and have leadership in research and educational evaluation. 7) The result in the effectiveness aspect found 

that the curriculum was appropriate at the high level. The graduate performance affects academic performance within 

the department. 8) The results of the sustainable aspect found that the curriculum should be continuously improved 

and developed and to be  up-to-date and students have the need to study in the research and evaluation of education.  
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9) The results of the transportability found that the curriculum was appropriate at the highest level. There are a variety 

of public relations courses and courses can be a model for other institutions.

Keywords: Curriculum Evaluation Master of Education Program in Educational Research and Evaluation

บทน�า   

 จำกกระแสโลกำภิวัตน์ที่ทสำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและครอบคลุมไปในหลำยประเทศทั่วโลก 

ทสำให้กำรติดต่อระหว่ำงประเทศสำมำรถทสำได้ตลอดเวลำ ส่งผลถึงกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง

ต่อเนื่องกันไปเป็นบริเวณกว้ำง จนทสำให้หลำยประเทศในเอเชียตะวันออก เอเชีย แปซิฟิก รวมถึงประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนต้องมีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและมีศักยภำพเพียงพอสสำหรับกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค

และระดับนำนำชำติได้ [1] แนวทำงหนึ่งในกำรพัฒนำที่สำมำรถให้ผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คือ  

กำรพฒันำคน เพือ่ให้เป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และคณุลกัษณะทีเ่หมำะสมต่อกำรรองรบักำรเปลีย่นแปลง ซึง่จะเป็น

พืน้ฐำนและเงือ่นไขสสำคญัทีท่สำให้สงัคมทกุระดบัเกดิควำมเข้มแขง็ และนสำไปสูก่ำรพฒันำตำมทีต้่องกำร กำรพฒันำคน

จึงเป็นยุทธศำสตร์หลักของทุกหน่วยงำนที่จะต้องเน้นให้เกิดขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชำต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึง่เน้นกำรพฒันำคณุภำพคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภมูปัิญญำและกำรเรยีนรู้  

[2] และเพื่อให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2548 

ที่กสำหนดให้มีกำรส่งเสริมระบบกระบวนกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และมำตรฐำนที่เหมำะสมกับ 

กำรเป็นวชิำชพีชัน้สงู โดยกำรกสำกบัและประสำนให้สถำบนัทีท่สำหน้ำทีผ่ลติและพฒันำคร ูรวมทัง้บคุลำกรทำงกำรศกึษำ

ให้มคีวำมพร้อมและมคีวำมเข้มแขง็ในกำรเตรยีมบคุลำกรใหม่และพฒันำบคุลำกรประจสำกำรอย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนัน้ 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2548 ยังกสำหนดจุดเน้นที่ต้อง

ให้ควำมสสำคัญอยู่อย่ำงน้อย 2 ประกำร คือ กำรให้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนกำรสอน และระบบ 

กำรประเมินซึ่งสถำนศึกษำต้องได้รับกำรประเมินทั้งกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก จำกควำมสอดคล้องกัน

ของนโยบำยหลำย ๆ ระดับ จึงทสำให้มีควำมจสำเป็นที่จะต้องปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำขึ้น [3] โดยสถำบันรำชภัฏที่ปรับ

เปลี่ยนมำเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พุทธศักรำช 2547 ซึ่งกสำหนดไว้ในมำตรำ 

7 เพือ่ให้มภีำรกจิในกำรเป็นสถำบนัระดบัอดุมศกึษำเพือ่พฒันำท้องถิน่ในกำรให้กำรศกึษำ ส่งเสรมิวชิำกำรและวชิำชีพ

ชั้นสูง ทสำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ำยทอดและพัฒนำเทคโนโลยี ทะนุบสำรุงศิลปะและ

วฒันธรรม ผลติครแูละส่งเสรมิวทิยฐำนะคร ูทัง้นีเ้พือ่ให้ผลผลติทีเ่ป็นผูส้สำเรจ็กำรศกึษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ระดบับณัฑติ

ศึกษำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับสูง มีทักษะวิชำชีพ เป็นผู้มีอุดมกำรณ์ คุณธรรม จริยธรรม ที่สำมำรถเป็น

แบบอย่ำง ที่ดีในสังคมปัจจุบัน [4]

 จำกสำเหตุข้ำงต้น ประกอบกับกำรเป็นสถำบันระดับอุดมศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคณะครุศำสตร์ ซึ่งทสำหน้ำที่

ผลิตครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จสำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรผลิต แผนกำรพัฒนำตลอดจนแผนด้ำนหลักสูตรให้

สำมำรถผลิตครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำหรือฝึกอบรมครูให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

เพื่อพัฒนำคนตำมแนวทำงกำรพัฒนำสังคมต่อไป จึงได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำขึ้นเพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้เรียน สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ จึงได้พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
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ตำมประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร  ซึง่กสำหนดให้ทกุหลกัสตูรมกีำรพฒันำหลกัสตูรให้ทนัสมยั โดยแสดงกำรปรบัปรงุดชันี

ด้ำนมำตรฐำนและคณุภำพกำรศกึษำเป็นระยะอย่ำงน้อยทกุ ๆ  5 ปี และมกีำรประเมนิเพือ่พฒันำหลกัสตูรอย่ำงน้อยทกุ ๆ  

5 ปี [5] สอดคล้องกบัพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 ทีไ่ด้กสำหนดไว้ในมำตรำ 47 ให้มกีำรประกนัคณุภำพ

กำรศกึษำเพือ่พฒันำคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำในทกุระดบั ประกอบด้วย ระบบประกนัคณุภำพภำยในและระบบ

กำรประกันคุณภำพภำยนอกและมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ 

ภำยในสถำนศกึษำและให้ถอืว่ำกำรประกนัคณุภำพภำยในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนกำรบรหิำรกำรศกึษำ ทีต้่องดสำเนนิกำร

อย่ำงต่อเนื่องโดยกำรจัดทสำรำยงำนประจสำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด [6] ทั้งนี้สำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ  

ได้นสำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำแล้ว 4 ปี จึงมีควำมจสำเป็นที่จะทสำกำรประเมินหลักสูตร

 รูปแบบกำรประเมินหลักสูตรมีหลำยรูปแบบ แต่รูปแบบที่นิยมใช้ ได้แก่ CIPP Model แบ่งออกเป็น 4 ด้ำน 

คือ บริบท (Context) ปัจจัยนสำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) และผลผลิต (Product) โดยนสำมำประเมินโครงกำร  

แผนงำนหรือหลักสูตร เพื่อท่ีจะสรุปภำพรวม ซ่ึงไม่ครอบคลุมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกกำรประเมิน จึงได้มีกำรพัฒนำ 

รูปแบบกำรประเมิน CIPP เป็น CIPPIEST [8] ท้ังน้ีรูปแบบกำรประเมิน CIPPIEST ที่ปรับใหม่มีมโนทัศน์และ

แนวทำงกำรนสำไปใช้ที่แตกต่ำงจำกรูปแบบกำรประเมิน CIPP โดยปรับขยำยกำรประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

ออกเป็นกำรประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) กำรประเมนิประสทิธผิล (Effectiveness Evaluation) กำรประเมนิ

ควำมยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และกำรประเมินกำรถ่ำยทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) ของส่ิงที ่

ได้รับโดยที่ส่วนขยำยของมิติกำรประเมินท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี มีควำมหมำยครอบคลุมรวมถึงกำรประเมินผลผลิตเดิมและ 

กำรประเมินผลลัพธ์ [7]

 สำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม จงึได้ทสำกำรประเมนิผล 

หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) [5] โดยใช้รูป

แบบกำรประเมนิ CIPPIETS [8] เพือ่เป็นแนวทำงในกำรปรบัปรงุและพฒันำหลกัสตูรให้มคีณุภำพและได้มำตรฐำน ทัง้นี้

เพื่อผลิตครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ส่งผลให้สังคมเกิดควำมเข้มแข็ง ควำมเพียงพอ สอดคล้องกับทรัพยำกร

ท้องถิ่น เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีก้ำวหน้ำทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนช่วยให้กำรช้ีนสำ

กำรขับเคลื่อนที่สอดคล้องกันและเหมำะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย สังคมปัจจุบันเป็นสังคมฐำนควำมรู้ อำศัยกำร

เรยีนรู้ของบุคคลในสงัคมเพือ่สร้ำงควำมเข้มแขง็ของชมุชนสงัคม เป็นกสำลงัสสำคญัในกำรพฒันำกำรศกึษำของชำตต่ิอไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพือ่ประเมนิหลกัสตูรครศุำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยั

รำชภัฏมหำสำรคำม โดยใช้รูปแบบกำรประเมิน CIPPIETS 

วิธีการศึกษา  

 แหล่งข้อมูล กำรวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัได้กสำหนดแหล่งข้อมลู ดงันี ้1. อำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรและอำจำรย์ผูส้อน 

จสำนวน 9 คน  2. นักศึกษำระดับปริญญำโท จสำนวน 36 คน 3. มหำบัณฑิตที่สสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรครุศำสตร- 

มหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) จสำนวน 22 คน 4. ผู้ใช้บัณฑิต 

จสำนวน 20 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือแบบสอบถำม ที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ้น โดยกำรรวบรวมเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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กับหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ตสำรำและ

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินหลักสูตรโดยจสำแนกตำมกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จสำนวน 4 ชุด ดังนี้

  ชุดที่ 1 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม สสำหรับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน

เป็นแบบสอบถำมปลำยเปิด ใช้สอบถำมเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและ

ประเมนิผลกำรศกึษำ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) [6] ใน 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบรบิท ด้ำนปัจจยันสำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร 

ด้ำนผลผลิต ด้ำนผลกระทบ ด้ำนควำมยั่งยืนและด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ

  ชุดที่ 2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม สสำหรับนักศึกษำเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด ที่ผู้วิจัยสร้ำง 

ขึ้น ใช้สสำหรับสอบถำมเก่ียวกับควำมเหมำะสมของหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล 

กำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ใน 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ และด้ำนกระบวนกำร

  ชุดที่ 3 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม สสำหรับมหำบัณฑิตเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด ที่ผู้วิจัย

สร้ำงขึ้น ใช้สสำหรับสอบถำมเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ใน 7 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ ด้ำนกระบวนกำร ด้ำนผลผลิต 

ด้ำนประสิทธิผล ด้ำนควำมยั่งยืนและด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ

  ชุดที่ 4 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผล 

กำรศกึษำ คณะครศุำสตร์ มหำวทิยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม สสำหรบัผูใ้ช้บณัฑติเป็นแบบสอบถำมปลำยปิด ทีผู่ว้จิยัสร้ำงขึน้ 

ใช้สสำหรบัสอบถำมเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของหลกัสตูรครศุำสตรมหำบณัฑติ สำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ใน 3 ด้ำนผลผลิตด้ำนกระทบและด้ำนประสิทธิผล

 2. การพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตร- 

มหำบณัฑติ สำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) สสำหรบัอำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร

และอำจำรย์ผู้สอน นักศึกษำ มหำบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมีขั้นตอนในกำรพัฒนำและหำคุณภำพเครื่องมือ ดังนี้

  ขั้นที่ 1 ศึกษำค้นคว้ำเอกสำรหลักสูตรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินหลักสูตรหลักสูตรและ 

กำรสร้ำงแบบสอบถำมเพื่อกสำหนดนิยำมตัวแปรและพฤติกรรมบ่งชี้

  ขั้นที่ 2 นสำพฤติกรรมบ่งชี้ในนิยำมตัวแปรมำสร้ำงเป็นประเด็นคสำถำม

  ขัน้ที ่3 นสำประเดน็คสำถำมให้ผูเ้ชีย่วชำญ จสำนวน 3 ท่ำน สำขำกำรวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ ตรวจสอบ 

ควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) โดยกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Congruence: IOC) ทั้งนี้ใน

กำรหำคุณภำพเคร่ืองมือ พิจำรณำจำกกำรตรวจสอบด้ำนควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำโดยผู้เช่ียวชำญและหำค่ำดัชนีควำม

สอดคล้อง ระหว่ำงข้อคสำถำมกบันยิำมประเดน็ทีส่อบถำม ได้ค่ำดชันคีวำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคสำถำมกบันยิำมประเดน็

ที่สอบถำม มำกกว่ำ 0.5 ทุกข้อ และผู้เชี่ยวชำญได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับข้อควำมให้เหมำะสม

  ขั้นที่ 4 นสำแบบสอบถำมมำจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1) กำรตดิต่อประสำนงำน ผูว้จิยัตดิต่อขอควำมร่วมมอืจำกอำจำรย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร/อำจำรย์ผูส้อน นกัศกึษำ 

มหำบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถำม

 2) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
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  2.1 สสำหรับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำ เก็บข้อมูลด้วยตนเอง

  2.2 สสำหรบัมหำบณัฑติและผูใ้ช้บณัฑติ เกบ็ข้อมลูโดยทำงอเีมลและสือ่อเิลก็ทรอนกิส์และมกีำรตดิตำม

เป็นระยะจนได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยดสำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลและใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้

 1)  วิเครำะห์สถำนภำพและข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ค่ำควำมถี่และร้อยละ(%)

 2) วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและ

ประเมนิผลกำรศกึษำ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ด้วยกำรหำค่ำเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน แล้วเทยีบกบัเกณฑ์ 

ที่กสำหนดไว้ [9], [10] ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์กำรประเมินค่ำเฉลี่ยของควำมคิดเห็นต่อหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต 

สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ ดังนี้ 

  ค่ำเฉลี่ย 4.51-5.00 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ มำกที่สุด

  ค่ำเฉลี่ย 3.51-4.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ มำก

  ค่ำเฉลี่ย 2.51-3.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ ปำนกลำง

  ค่ำเฉลี่ย 1.51-2.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย

  ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสม/ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

 3) วิเครำะห์ข้อคสำถำมปลำยเปิด (Open-end Questions) ผู้วิจัยได้นสำมำจัดหมวดหมู่และลสำดับคสำตอบเพื่อนสำไป

วิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) และนสำเสนอผลกำรวิเครำะห์

ตารางที่ 1 สรุปกำรวำงแผนกำรดสำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่ ประเด็นที่ศึกษา

ผู้ให้ข้อมูล
ระยะเวลาการเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร/ผู้สอน

มหา

บัณฑิต

ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา

1 ด้ำนบริบท √ √ - √ 1 ธันวำคม 2560

ถึง

31 มกรำคม 2561

2 ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ √ √ - √
3 ด้ำนกระบวนกำร √ √ - √
4 ด้ำนผลผลิต √ √ √ -

5 ด้ำนผลกระทบ √ √ √ -

6 ด้ำนประสิทธิผล - √ √ -

7 ด้ำนควำมยั่งยืน √ - - -

8 ด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ √ √ - -

ผลการศึกษา  

 1. ผลกำรประเมนิหลกัสตูรครศุำสตรมหำบณัฑติ สำขำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสม 

อยู่ในระดบัมำกทีส่ดุ (  = 4.59, S.D.=0.42) โดยด้ำนทีม่คีวำมคดิเหน็ในระดบัมำกทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก คอื ด้ำนกำรถ่ำยทอด

ส่งต่อ ( =4.77, S.D. = 0.46) ด้ำนบริบท ( =4.69, S.D.=0.40) และด้ำนกระบวนกำร ( =4.58, S.D.=0.39) ตำมลสำดับ 

ส่วนด้ำนที่มีควำมคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด คือ ด้ำนประสิทธิผล ( =4.46, S.D.=0.54)
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 2. ด้ำนบริบท โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.69, S.D.=0.40) เม่ือพิจำรณำเป็น 

รำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ โครงสร้ำงของหลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

( =4.74, S.D.=0.48) ส่วนข้อท่ีมีควำมคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด คือ หน่วยกิตของแต่ละรำยวิชำมีควำมเหมำะสม  

( =4.57, S.D.=0.62) โดยผู้ให้ข้อมูลมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีเนื้อหำที่มีควำมสสำคัญ

สำมำรถนสำไปใช้ได้จริงในกำรปฏิบัติงำนโครงสร้ำงของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แต่ควรแยกออกเป็น  

2 หลักสูตร คือ หลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรท่ีมีใบประกอบวิชำชีพครู รำยวิชำที่จัดในหลักสูตรมีควำมหลำกหลำย 

และครอบคลมุเนือ้หำทีต้่องเรยีน หน่วยกติของแต่ละรำยวชิำมคีวำมเหมำะสมต่อกำรจดักำรเรยีน กำรสอนและระยะเวลำ 

ที่ใช้หลักสูตรกับเนื้อหำรำยวิชำมีควำมสอดคล้องกัน 

 3. ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำควำมคิดเห็นโดยภำพรวม มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.53, S.D.=0.38) เมื่อ

พิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ อำจำรย์ประจสำหลักสูตรมีตสำแหน่งทำงวิชำกำร 

( =4.83, S.D.=0.43) ส่วนข้อทีม่คีวำมคดิเหน็ในระดบัน้อยทีส่ดุ คอื มแีหล่งสบืค้นและแสวงหำควำมรูท้ีต่อบสนองต่อ

กำรสบืค้นหำควำมรู ้( =4.33, S.D.=0.74) และมบีคุลำกรภำยนอก (วทิยำกร ผูท้รงคณุวฒุ)ิ เข้ำมำร่วมในระบบกำรเรยีน

รู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ (  =4.33, S.D. = 0.71)โดยผู้ให้ข้อมูลมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คือ อำจำรย์ผู้สอนมีคุณสมบัติและ

จสำนวนเหมำะสมกับรำยวิชำที่สอนมีประสบกำรณ์และตรงกับเกณฑ์ สกอ. ควำมรู้พื้นฐำนของผู้เรียนมีควำมเหมำะสม

กบัหลกัสตูร มตีสำรำและโปรแกรมวเิครำะห์ข้อมลูเพยีงพอต่อกำรเรยีนกำรสอนมสีือ่ทีใ่ช้ในกำรจดักำรเรยีนรูท้ีเ่หมำะสม 

มีสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ท่ีเหมำะสม สำมำรถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้สะดวกและได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมจำกคณะ

กรรมกำรบรหิำรหลกัสตูร โดยมกีำรประชมุอำจำรย์ในสำขำวชิำอย่ำงต่อเนือ่งและแลกเปลีย่นแนวคดิในกำรทสำงำนตลอด

 4. ด้ำนกระบวนกำรควำมคิดเห็นโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.58, S.D.=0.39) 

เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อท่ีมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ มีกำรฝึกปฏิบัติกำรวิจัยทำงด้ำนกำรวัด 

และประเมินผลกำรศึกษำ ( =4.71, S.D.=0.50)  มีกำรควบคุม กสำกับและส่งเสริมกระบวนกำรวัดประเมินผลนักศึกษำ  

( =4.71, S.D.=0.50) และมีกำรจัดทสำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน ( =4.71, S.D.=0.50) 

 ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด คือ นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ( =4.36,  

S.D.= 0.67) โดยผูใ้ห้ข้อมลูมคีวำมคดิเหน็เพิม่เตมิ คอื กำรบรหิำรจดักำรหลกัสตูรมคีวำมเหมำะสม มผีูบ้รหิำรทีม่คีวำมรู้ 

ควำมสำมำรถ มกีำรประชมุในแต่ละภำคกำรเรยีนอย่ำงสมสำ่เสมอ มกีระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่หมำะสมเน้นให้ 

ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในรำยวิชำและดสำเนินกำรตำมที่มีมติในที่ประชุม โดยที่มีกระบวนกำรฝึกปฏิบัติและกำรนิเทศ

ติดตำมที่เหมำะสม คณำจำรย์ในสำขำวิชำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจสำนวนเพียงพอสำมำรถดสำเนินกำรนิเทศได้เต็มที่

และมเีครือ่งมอืนเิทศทีม่คีณุภำพมกีระบวนกำรวดัและประเมนิผลของแต่ละรำยวชิำอย่ำงเหมำะสม มรีะบบกำรประกนั

คุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและควรมีกระบวนกำรและขั้นตอนทสำวิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงชัดเจนและเหมำะสม 

 5. ด้ำนผลผลติ ควำมคดิเหน็โดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ( =4.57, S.D.=0.49) เมือ่พจิำรณำ

เป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำกที่สุด คือ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและ

วชิำชพีในวชิำชพี ( =4.90, S.D.=0.30) ส่วนข้อทีม่คีวำมคดิเหน็ในระดบัน้อยทีส่ดุ คอืมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจและเชีย่วชำญ

ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ ( =4.38, S.D.=0.73)โดยผู้ให้ข้อมูลมีควำมคิดเห็นเพิ่มเติม คือ ผู้สสำเร็จกำรศึกษำ

ในสำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มี 

ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเครื่องมือวัดผลทำงกำรศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำและ 

ผู้ที่สสำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและ

วิชำชีพ มีกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ ควรมีกำรจัดโครงกำรสัมมนำให้นักศึกษำเป็นผู้จัดกำร 
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ให้ควำมรู้จำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นกำรแสดงศักยภำพทำงด้ำนควำมรู้และควรมีกำรสอบประมวลควำมรู้ให้นักศึกษำ 

ก่อนจบกำรศึกษำ

 6. ด้ำนผลกระทบ ควำมคิดเห็นโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.55, S.D.=0.46)  

เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อทีม่คีวำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ คอื นสำควำมรูท้ีไ่ด้ระหว่ำงเรยีนและประสบกำรณ์

กำรทสำวิทยำนิพนธ์ไปพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ( =4.71, S.D.=0.51) ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นในระดับ 

น้อยที่สุด คือเป็นผู้นสำทำงด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้ำนกำรวิจัยและประเมินกำรศึกษำ ( =4.43, S.D.=0.60)  

โดยผูใ้ห้ข้อมลูมคีวำมคดิเหน็เพิม่เตมิ คอื ผูท้ีส่สำเรจ็กำรศกึษำในสำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ มคีวำมสำมำรถ

ในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำและเป็นผู้ที่มีควำมเป็นผู้นสำทำงกำรวิจัยและประเมิน 

ผลกำรศึกษำ

 7. ด้ำนประสิทธิผล ควำมคิดเห็นโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ( =4.46, S.D.=0.54)  

เม่ือพจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อทีม่คีวำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ คอื เสรมิสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรปฏิบติังำนได้ดขีึน้  

(  =4.52, S.D.=0.51) ส่วนข้อที่มีควำมคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด คือควำมสำมำรถในกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดควำมรู้

ด้ำนกำรวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ ( =4.38, S.D.=0.58)โดยผูใ้ห้ข้อมลูมคีวำมคดิเหน็เพิม่เตมิ คอื ผูท้ีส่สำเรจ็กำรศกึษำ 

มคีวำมมัน่ใจในกำรปฏบิตังิำนมคีวำมสำมำรถทสำกำรวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำได้อย่ำงน่ำเชือ่ถอื มคีณุภำพ สำมำรถ

แก้ไขปัญหำในกระบวนกำรทำงด้ำนวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรทสำงำน

 8. ด้ำนควำมยั่งยืน ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ผู้สอน พบว่ำ หลักสูตร

ของสำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกมีกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ 

ทันสมัย รวมทั้งนักศึกษำมีควำมต้องกำรในกำรเรียนทำงด้ำนวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ

 9. ด้ำนกำรถ่ำยทอดส่งต่อ ควำมคดิเหน็โดยภำพรวม มคีวำมเหมำะสม อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ( =4.77, S.D.=0.46) 

เมือ่พจิำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อทีม่คีวำมคดิเหน็อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ คอื มกีำรเผยแพร่หลกัสตูรโดยกำรประชำสมัพนัธ์

ทำงเวบ็ไซด์ของมหำวทิยำลยั ( =4.82, S.D.=0.59)  และหลกัสตูรสำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กบัสถำบนัอืน่ ๆ  ได้ (  =4.73, 

S.D.=0.46) โดยผูใ้ห้ข้อมลูมคีวำมคดิเหน็เพิม่เตมิ คอื มกีำรประชำสมัพนัธ์หลกัสตูรวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำให้ผูท้ี่

มส่ีวนเกีย่วข้องอย่ำงหลำกหลำย มกีำรประชำสมัพนัธ์ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์คณะและมหำวทิยำลยัอย่ำงต่อเนือ่งตลอดปีและ

หลักสูตรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำสำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้กับสถำบันอื่น ๆ ได้

สรุปผลและอภิปรายผล

 กำรประเมินหลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2557) มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำมในครั้งนี้ผู้วิจัยวิจำรณ์และสรุปผล ได้ดังนี้

 1. ด้ำนบรบิทหลกัสตูร ผลกำรประเมนิ พบว่ำ อำจำรย์ผูส้อน นกัศกึษำปัจจบุนัและมหำบณัฑติ มคีวำมคดิเหน็ว่ำ 

มคีวำมเหมำะสมภำพรวมในระดบัมำกทีส่ดุ ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะสำขำวชิำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ คณะครศุำสตร์ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) มีวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยที่ชัดเจนและตรงกับ 

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งหลักสูตรได้ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อกสำหนดของ สกอ.และครุสภำ โดย

มีกำรกสำหนดรูปแบบ แนวทำงในกำรประเมินและกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำของสำขำวิชำวิจัยและประเมินผล

กำรศึกษำไว้อย่ำงชัดเจน สำมำรถนสำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงดี  ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของ มำเรียม นิลพันธุ์ [11]  

ทีพ่บว่ำ ด้ำนบรบิทหลกัสตูร มวีตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรทีม่คีวำมเหมำะสม และโครงสร้ำงหลกัสตูรมคีวำมสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่วนรำยวิชำต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก กำรจัดโครงสร้ำงของหลักสูตร
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และโครงสร้ำงรำยวิชำมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องและควรมีกำรปรับปรุงรำยวิชำพื้นฐำน รำยวิชำบังคับและ

รำยวิชำเลือก รำยวิชำที่มีควำมเหมำะสมมำก คือ รำยวิชำกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ นอกจำกนั้นควรเปิดวิชำเลือกเพิ่มเกี่ยว

กับหลักสูตรกำรสอนหรือกำรนิเทศที่ระบุเฉพำะระดับชั้นเรียน สอดคล้องกับ รสำไพ แสงนิกุลและคณะฯ [12] ที่พบว่ำ  

ผลกำรประเมินด้ำนบริบทของท้ังผู้บริหำรและครูผู้สอนในภำพรวมมีควำมเหมำะสมในระดับมำกและมำกที่สุด ตำม

ลสำดับ โดยวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยมีควำมชัดเจนเหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 2. ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำโดยภำพรวมและรำยข้ออยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีคุณวุฒิตรงสำขำวิชำ คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอนเป็นไปตำมเกณฑ์ สกอ. มีจสำนวนอำจำรย์ผู้สอนและ

อำจำรย์ทีป่รกึษำวทิยำนพินธ์เพยีงพอ มห้ีองเรยีนทีม่คีวำมพร้อม รวมถงึมเีครือ่งอสำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  ในห้องเรยีน  

มรีะบบสำรสนเทศ สญัญำณ Wifi ทีท่ัว่ถงึครอบคลมุทกุพืน้ที ่ซึง่สอดคล้องกบั รตันศริ ิเขม็รำช และคณะฯ [13] ทีพ่บว่ำ  

ด้ำนปัจจยันสำเข้ำมคีวำมพงึพอใจ อยูใ่นระดบัมำก ประกอบกบัควำมคดิเหน็ของอำจำรย์ผูส้อนแสดงว่ำ 1) สภำพแวดล้อม

กำรเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนต่ำง ๆ  ได้แก่ อำคำรสถำนที่ อุปกรณ์และสื่อกำรเรียนรู้ 2) นิสิต กระบวนกำรคัดเลือกนิสิต และ 

3) อำจำรย์ผู้สอน มีควำมเพียงพอ เหมำะสม แต่ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำด้ำนผู้เรียน พบว่ำ ควรเตรียมควำมพร้อมปรับพื้นฐำน 

และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรเรียนของบัณฑิตศึกษำ กระบวนกำรทสำวิจัย กำรสอนเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ทักษะภำษำอังกฤษ ทักษะกำรคิดวิเครำะห์และอ้ำงอิงจำกทฤษฎีควำมรู้และกำรสืบค้นสำรสนเทศที่จสำเป็นต่อกำรเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษำให้มำกขึ้น สอดคล้องกับกรภัสสร อินทรบสำรุง [14] ที่พบว่ำ ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำ ด้ำนคุณสมบัติของ 

ผู้เรียน/กำรสอบคัดเลือก มีควำมเหมำะสมในระดับมำก ทั้งในส่วนของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ ประเภทของ

วิธีกำรรับ/กำรสอบ แต่ควรเพ่ิมช่องทำงกำรรับนักศึกษำที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพครูระดับปฐมวัย ด้ำนคุณสมบัติ

อำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ท่ีปรึกษำทำงวิชำกำรมีควำมเหมำะสมในระดับมำก อำจำรย์ทุกท่ำนมีควำมเป็นครูสูง มีควำมรู้

ดีและมีประสบกำรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบและเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อศิษย์ แต่มีข้อจสำกัดด้ำน คุณวุฒ ิ

กำรศกึษำและตสำแหน่งทำงวชิำกำร ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำยภำพ วสัดอุปุกรณ์ และสิง่อสำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ   

มีควำมเหมำะสมในระดับมำก มีเพียงพอและทันสมัย ยกเว้นจสำนวนคอมพิวเตอร์และห้องสสำหรับจัดกำรสัมมนำ 

มีไม่เพียงพอ ควรมีห้องสสำหรับฝึกปฏิบัติกำรสอน Micro Teaching หรือปฏิบัติกิจกรรม ด้ำนงบประมำณในกำรผลิต

บัณฑิต มีควำมเหมำะสมในระดับมำก

 3. ผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะมีกำรบริหำร

จัดกำรหลักสูตรท่ีดีและเป็นระบบ กำรดสำเนินงำนท่ีมีควำมต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมีกำรติดตำมและ

ประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับ รัตนศิริ เข็มรำชและคณะฯ [13] พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

มคีวำมพงึพอใจอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ร่วมกบั อำจำรย์มวีธิกีำรสอนทีห่ลำกหลำยโดยเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของผูเ้รยีน

เป็นสสำคัญ ทั้งในกำรให้ควำมรู้ในชั้นเรียน กำรสอนเสริม กำรคิดวิเครำะห์ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะด้ำนภำษำและ

ทกัษะต่ำง ๆ  ทีจ่สำเป็นตำมควำมสนใจและควำมสำมำรถของแต่ละคน ส่วนมมุมองของนสิติต่อกระบวนกำรจดักำรเรยีน 

กำรสอนและกำรวัดและประเมินผล มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด ประกอบกับกระบวนกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนมีควำมเหมำะสม นิสิตจึงพอใจกับกำรจัดกลุ่มเรียนเสริมภำษำอังกฤษ แต่ควรคสำนึงถึงกำรจัดผู้สอนหลำยคน 

ในรำยวิชำไม่ให้เกิดกำรสอนเน้ือหำท่ีซส้ำซ้อนและด้วยควำมที่ผู้เรียนมีพื้นฐำนควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษที่ 

หลำกหลำย อำจำรย์อำจจสำเป็นต้องมีกำรประเมินผู้เรียนก่อนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหำและกลยุทธ์กำรสอนให้เหมำะสม 

ในแต่ละกลุม่ แต่ยงัคงต้องรกัษำมำตรฐำนทีด่ไีว้สอดคล้องกบั กรภสัสร อนิทรบสำรงุ [14] พบว่ำ ด้ำนกระบวนกำรจดักำร

เรียนกำรสอนของผู้สอนมีควำมเหมำะสมในระดับมำก ทั้งนี้กลุ่มเป้ำหมำยบำงส่วนเห็นว่ำอำจต้องพัฒนำเทคนิคและ

กำรถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ิมข้ึนโดยบทบำทของครูจะเปล่ียนไป จำกผู้ให้ควำมรู้ ผู้บอกควำมรู้ (Telling,Talking) มำเป็น 
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ผู้ให้ผู้เรียนใช้กระบวนกำร (Process) คิดค้นหำควำมรู้ด้วยตนเองตลอดจนแก้ปัญหำด้วยตนเอง ครูจึงเปลี่ยนบทบำท

จำกผู้สอน (Teacher) มำเป็นผู้อสำนวยควำมสะดวก (Facilitator) คือ เป็นผู้เตรียมประสบกำรณ์สื่อกำรเรียนกำรสอน 

ให้ผู้เรียนใช้ศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง 

 4. ด้ำนผลผลติ พบว่ำ โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะสำขำวชิำมโีครงกำรด้ำนกำรพฒันำ

คณุธรรม จรยิธรรมและมำตรฐำนวชิำชพีครอูย่ำงต่อเนือ่ง สอดคล้องกบักำรศกึษำของ อศิเรศ พพิฒัน์มงคลพรและคณะ 

[15] ทีพ่บว่ำ ผูใ้ช้บณัฑติ เหน็ว่ำคณุลกัษณะบณัฑติในภำพรวมมคีวำมเหมำะสม อยูใ่นระดบัมำกทกุข้อ โดยเฉพำะด้ำน

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยำบรรณในวิชำชีพ เป็นด้ำนที่มีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจำกสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย

ได้มีกำรบรรจุรำยวิชำจริยธรรมสสำหรับครูและรำยวิชำกำรเสริมสร้ำงสมรรถภำพครูและนักวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 

ไว้ในโครงสร้ำงของหลกัสตูรเพือ่เป็นกำรเสรมิบคุลกิภำพของครแูละนกัวชิำกำรศกึษำปฐมวยั สอดคล้องกบั กรภสัสร 

อินทรบสำรุง [14] ที่พบว่ำ ด้ำนผลผลิต คือ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ บัณฑิตส่วนใหญ่มีงำนทสำและทสำงำนตรงสำขำ สะท้อนให้

เห็นว่ำนักศึกษำมีควำมมุ่งม่ันในกำรประกอบอำชีพครูและเข้ำทสำงำนในสำยงำนนี้เป็นปริมำณสูง จำกควำมเห็นของ

ผู้ใช้บัณฑิต พบว่ำคุณลักษณะบัณฑิตท่ีปฏิบัติงำนหรือศึกษำต่อในหน่วยงำน มีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกใน 

ทุกด้ำนสอดคล้อง 

 5. ด้ำนผลกระทบ พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะทุกฝ่ำยตระหนักถึงหน้ำที่และ

บทบำทของตนเองในกำรดสำเนนิกจิกรรมต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ทีต้ั่งไว้ ทสำให้เกดิกำรเรยีนรูร่้วมกนัของทกุฝ่ำยและ

เกดิกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง ออกมำเป็นผลกระทบในด้ำนดต่ีอผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ำย อกีทัง้โรงเรยีนมกีำรทสำประกนั

คณุภำพภำยใน ประกนัคณุภำพภำยนอก ทสำให้สำมำรถนสำควำมรูไ้ปประยกุต์ใช้ได้ เกดิกำรปรบัปรงุ พฒันำเครือ่งมอืวดั

และประเมินผลให้สำมำรถวัดได้ตรงและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ยังสำมำรถที่จะเตรียมกำรประเมินประกันคุณภำพ

ระดับโรงเรียนได้ สำมำรถเป็นผู้นสำในกำรวิจัยและประเมินโครงกำรต่ำง ๆ  ของสถำนศึกษำได้ สอดคล้องกับกำรศึกษำ

ของ มำเรียม นิลพันธุ์ [11] ที่พบว่ำ ด้ำนผลกระทบโดยภำพรวมและรำยข้อมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก สำมำรถ

นสำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและวิชำชีพของตนเอง สำมำรถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี

ทำงด้ำนหลกัสตูรและกำรนเิทศไปพฒันำงำน มทีกัษะควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคล ภำวะควำมเป็นผูน้สำทำงด้ำนวชิำกำร 

ทักษะกำรสื่อสำร และเป็นผู้นสำกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

สำมำรถทสำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถนสำควำมรู้ไปถ่ำยทอดและขยำยผลให้ผู้อื่นได้  สอดคล้อง

กบั วชริะ จนัทรำช [16] พบว่ำ ผูใ้ช้บณัฑติพงึพอใจต่อกำรปฏบิติังำนของบณัฑติในระดบัมำก โดยเฉพำะข้อทีม่ค่ีำเฉลีย่

สูงสุด คือ ผลงำนสสำเร็จตำมกสำหนดเวลำ ทั้งนี้สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบใน

กำรปฏบิตังิำนของบณัฑติ ซึง่เป็นผลมำจำกประสบกำรณ์กำรเรยีนรูใ้นห้องเรยีนมไิด้เอือ้ให้นกัศกึษำเกดิพฤตกิรรมครบ

ทุกลสำดับขั้นของ Cognitive behavior ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรนสำไปใช้กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์และกำรประเมินผล 

[17] สอดคล้องกับ รสำไพ แสงนิกุลและคณะฯ [12] พบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนผลกระทบของผู้บริหำรโดยภำพรวมมี

ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก ครูผู้สอนและผู้ปกครองโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด เนื่องจำก

ทกุฝ่ำยตระหนกัถงึหน้ำทีแ่ละบทบำทของตนเองในกำรดสำเนนิกจิกรรมตำมโครงกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ ทสำให้

เกิดกำรพัฒนำต่อเนื่องออกมำเป็นผลกระทบในด้ำนดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย    

 6. ด้ำนประสทิธผิล โดยภำพรวมอยูใ่นระดบัมำก ทัง้นีอ้ำจเป็นเพรำะผลกำรดสำเนนิงำนสำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอย่ำงครอบคลมุ ปรำกฏผลชดัเจนกบัพฒันำกำรของผูเ้รยีน ควำมสำมำรถในกำรจดักจิกรรม

ของอำจำรย์ผูส้อน รวมท้ังสำขำวชิำได้กสำหนดกฎเกณฑ์ได้คอืนกัศกึษำจะสำมำรถจบกำรศกึษำได้กต่็อเมือ่มกีำรนสำผลงำน 

วิจัยเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น กำรตีพิมพ์ในวำรสำร กำรนสำเสนอในเวทีระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อ
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เป็นกำรเสรมิสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบันกัศกึษำเพิม่มำกขึน้ ซึง่แสดงถงึผลสสำเรจ็ของหลกัสตูรทีม่ปีระสทิธผิล  สอดคล้อง

กับกำรศึกษำของ ชนำกำนต์ ฮึกหำญ และชนสิทธิ์  สิทธิ์สูงเนิน [18] พบว่ำ กำรประเมินประสิทธิผลของกำรใช้ทักษะ

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีควำมเหมำะสม ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูฝ่ำยวิชำกำร ต่ำงมี

ควำมเห็นตรงกันว่ำ ผลของกำรใช้ทักษะตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรกำรเรียนรู้ ทสำให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ผู้เรียนรู้จักใช้ทักษะตำมมำตรฐำนทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรดสำเนินชีวิต สอดคล้องกับ 

รสำไพ แสงนิกุลและคณะฯ [12] ท่ีพบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลของผู้บริหำร ครูผู้สอนและผู้ปกครอง โดย

ภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ำจเป็นผลมำจำกผลกำรดสำเนนิงำนโครงกำรสำมำรถตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่ำงครอบคลุม ปรำกฏผลชัดเจนกับพัฒนำกำรของผู้เรียน ควำมสำมำรถในกำรจัด

กิจกรรมของครูผู้สอนและกำรเรียนรู้ของผู้ปกครอง

 7. ด้ำนควำมยัง่ยนื โดยภำพรวมอำจำรย์ผูส้อน มคีวำมคดิเหน็ว่ำ หลกัสตูรของสำขำวจิยัและประเมนิผลกำรศกึษำ

มคีวำมเหมำะสมเนือ่งจำกมกีำรปรบัปรงุ พฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง มคีวำมทนัสมยัและนกัศกึษำมคีวำมต้องกำรในกำรเรยีน

ทำงด้ำนวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ จสำนวนมำก ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะสำขำวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำมีหลักสูตรที่

มีกำรปรับปรุงและพัฒนำมำโดยตลอด เป็นไปตำมหลักกำรประเมินที่ว่ำ หำกมีกำรประเมินตลอดเวลำจะทสำให้ทิศทำง

ของกำรประเมนิมแีนวโน้มทีด่ขีึน้ สอดคล้องกบักำรศกึษำของ ชนำกำนต์  ฮกึหำญและชนสทิธิ ์สทิธิส์งูเนนิ [18] พบว่ำ 

ผลกำรวเิครำะห์กำรประเมนิด้ำนควำมยัง่ยนื ควำมรูค้วำมสำมำรถของผูเ้รยีน วเิครำะห์จำกแบบสมัภำษณ์ มคีวำมเหมำะ

สมระดบัมำก สอดคล้องกบัแนวคดิของรตันะ บวัสนธ์[7] กล่ำวว่ำ กำรประเมนิควำมยัง่ยนื เป็นกำรประเมนิโดยตัง้คสำถำม

ว่ำ แนวทำงกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบหรือเป็นทำงกำรเก่ียวกับกำรนสำโครงกำรไปใช้ให้ประสบผลสสำเร็จอย่ำงย่ังยืน

คืออะไร คสำถำมดังกล่ำวมุ่งพิจำรณำประเมินควำมคงอยู่หรือควำมต่อเนื่องในกำรทสำโครงกำรที่ประสบผลสสำเร็จไปใช ้

รวมถึงวิธีกำรในกำรรักษำไว้ซึ่งควำมสสำเร็จของโครงกำรดังกล่ำว 

 8.  ด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะหลักสูตรวิจัยและประเมินผลกำร

ศึกษำคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม เป็นหลักสูตรที่ได้ใบประกอบวิชำชีพครูเพียงหลักสูตรเดียวใน

ประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองจำกครุสภำ สอดคล้องกับกำรศึกษำของชนำกำนต์ ฮึกหำญและชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

[18] พบว่ำ ผลที่เกิดกับผู้เรียนในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ วิเครำะห์จำกแบบสัมภำษณ์ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู

ฝ่ำยวิชำกำร เห็นว่ำ มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับแนวคิดของรัตนะ บัวสนธ์ [7] กล่ำวว่ำ กำรประเมินกำรถ่ำยทอดส่ง

ต่อ เป็นกำรประเมนิโดยตัง้คสำถำมว่ำ มกีำรนสำโครงกำรหรอืสิง่แทรกแซงทีป่ระสบควำมสสำเรจ็ไปประยกุต์หรอืปรบัปรงุ

ใช้ในที่อื่น ๆ  หรือไม่ สอดคล้องกับรสำไพ แสงนิกุลและคณะฯ [12] ที่พบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนกำรถ่ำยทอดส่งต่อของ 

ผู้บริหำรและครูผู้สอน โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ผู้ปกครองในภำพรวมมีควำมเหมำะสม 

อยู่ในระดับมำก อำจเป็นเพรำะทุกฝ่ำย เห็นควรให้โครงกำรนี้ควรมีกำรดสำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องจึงจะทสำให้เด็ก 

มีพัฒนำกำรด้ำนกำรเรียนรู้ตำมกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพและเป็นแบบอย่ำงขยำยผลให้กับ 

คนรอบข้ำง ครอบครัวและสังคมต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนประสิทธิผล ควำมคิดเห็นโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก แต่

ก็ตส่ำกว่ำด้ำนอื่น ๆ ควรมีกำรนสำควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในกำรทสำงำน

อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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  1.2 ผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนบริบท ด้ำนปัจจัยนสำเข้ำและด้ำนกระบวนกำรโดยภำพรวมมีควำมเหมำะสม 

อยู่ในระดับมำกที่สุด ควรมีตสำรำภำษำอังกฤษท่ีทันสมัยและจสำนวนเพิ่มขึ้น มีกำรจัดโครงกำรสัมมนำให้นักศึกษำ 

ได้แสดงศักยภำพระหว่ำงรุ่นพี่กับรุ่นน้องและมีกำรสอบประมวลควำมรู้ให้นักศึกษำก่อนจบกำรศึกษำ

  1.3 ผลกำรวจิยั พบว่ำ ด้ำนผลผลติและด้ำนผลกระทบโดยภำพรวมมคีวำมเหมำะสมอยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ

ควรมีกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงำน

  1.4 ผลกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนควำมยั่งยืนและด้ำนถ่ำยทอดส่งต่อ โดยภำพรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับ

มำกทีส่ดุ ควรมกีำรเพิม่ช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์หลกัสตูรให้มคีวำมหลำกหลำยและครอบคลมุให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

รับรู้

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อท�าการวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมกีำรศกึษำปัจจยัทีส่่งผลต่อกำรประเมนิหลกัสตูรเพือ่นสำผลกำรศกึษำทีไ่ด้ไปใช้เป็นสำรสนเทศ

ในกำรพัฒนำหลักสูตรที่มีประสิทธิภำพต่อไป

  2.2 ควรใช้รูปแบบกำรประเมินแบบอ่ืน ๆ มำใช้ในกำรประเมินหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศ 

ที่หลำกหลำย 
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