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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา            
โดยใช้การประเมินเชิงระบบ (System Approach Model) มาเป็นแนวทางในการประเมิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
หลักสูตรในด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ นักศึกษา คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/ผู้สอน/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    และผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา                 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบสอบถาม  แบบส�ำรวจ  และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมาย  แล้วน�ำผลมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการค�ำนวณค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส�ำหรับค�ำถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและพรรณนาเป็นความเรียง
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในด้านปัจจัยน�ำเข้า
     
1.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/ผู้สอน/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่
มีตอ่ หลักสูตร ในด้านปัจจัยน�ำเข้า โดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก  เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก
     
1.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ในด้านปัจจัยน�ำเข้า
โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
Faculty of Education, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand
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2. ผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในด้านกระบวนการ
     2.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/ผู้สอน/ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์        
ที่มีต่อหลักสูตร   ในด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ          
เหมาะสมมากทุกข้อ  
     2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ในด้านกระบวนการ   
โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
      2.3 ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับบัณฑิตศึกษา ทีม่ ตี อ่ หลักสูตรในเรือ่ ง  การรับนักศึกษาและการส�ำเร็จการ
ศึกษาอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก  โดยกระบวนรับนักศึกษาด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อทัง้ การสอบข้อเขียนเชิงวิชาการและการสัมภาษณ์  มีการประชุมก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาทีช่ ดั เจน  ในส่วน
ของการส�ำเร็จการศึกษา  มีการตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษาโดยสาขาวิชาตามแผนการเรียนในหลักสูตร และตรวจสอบ
เพิ่มเติมโดยบัณฑิตวิทยาลัยและส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จากนั้นได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย  ตามระบบขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ
3.   ผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในด้านผลผลิต  
     
3.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/ผู้สอน/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่
มีต่อหลักสูตร  ในด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ทุกข้อ
3.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาที่มีต่อหลักสูตร   ในด้านผลผลิต               
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ:   วิจัยและประเมินผลการศึกษา, การประเมินหลักสูตร,  การประเมินเชิงระบบ  

							

ABSTRACT

This study was an evaluation research in the master degree of education curriculum, educational research
and evaluation program, using System Approach Model as a guideline for evaluation. The purpose is to              
evaluate the curriculum in terms of inputs, process and productivity. The target group consists of 3 groups:
students, curriculum committees / curriculum lecturers / lecturers / thesis advisors and board of graduate school.
Survey, questionnaires and structured interviews were used as the research instruments and collected from
target participants. The quantitative data were analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard
deviation. Content analysis and descriptive analysis were revealed by using open-ended questions and                
interviews.
The research result found that;
1. The purpose that evaluated the curriculum in terms of inputs was;
       
1.1 Opinions of curriculum committees / curriculum lecturers / lecturers / thesis advisors and boards
of graduate school were overall at the very high level, so did each item, they was also found that most of them
were at the very high level.
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1.2 Opinions of students was at the very high level, so does each item, it was also found that most
of them were at the very high level.
         2. The purpose that evaluated the curriculum in terms of process inputs was;
2.1 Overall, opinions of curriculum committees / curriculum lecturers / lecturers / thesis advisors
and board of graduate school was at the very high level.
2.2 Opinions of students was at the very high level, so does each item, it was found as at the          
highest level.  
2.3 Opinion of graduate school board in curriculum in order to graduating was at the high level.         
It concerned with the process and registration, also the written test and interviews. The meeting about the       
criteria was set clearly, which related with the regular curriculum, and re-checked by the graduate school and
the academic office.
3. The purpose that evaluated the curriculum in terms of productivity was;
3.1 Overall, opinions of curriculum committees / curriculum lecturers / lecturers / thesis advisors
and board of graduate school was at the very high level.
3.2 Opinions of students was at the very high level, so does each item, they were found as at the
most agreeable level.
Keywords: research and evaluation, course evaluation, curriculum evaluation

บทน�ำ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ยึดหลักส�ำคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิต (Leaning Outcomes) เพือ่ ประกันคุณภาพบัณฑิต
และสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและ
มั่นใจถึงกระบวนการการผลิตบัณฑิต เพื่อให้คุณวุฒิหรือ
ปริ ญ ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทยเป็ น ที่
ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กบั สถาบันอุดมศึกษาทีด่ ที งั้ ใน
และต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ คือข้อก�ำหนด
เฉพาะที่เป็นผลมุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้น จากการเรียน       
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้าน         
ความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ด้าน
ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา
จากการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษา
จัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตร   และแสดงออกถึงความรู้

ความเข้ า ใจและความสามารถจากการเรี ยนรู ้ เ หล่ า นั้ น             
ได้อย่างเป็นทีเ่ ชือ่ ถือเมือ่ เรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนัน้
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, น. 6)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ จ�ำนวน 19 สาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และ
จะครบรอบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเป็นระยะ ๆ
อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง
ทุก 5 ปี   มหาวิทยาลัยจึงต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากล รูปแบบการประเมิน
คุณภาพมุ่งเน้นไปที่การควบคุมคุณภาพในองค์ประกอบที่
จะมีผลต่อคุณภาพบัณฑิต และองค์ประกอบทีส่ �ำคัญยิง่ คือ
หลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่ก�ำหนดทิศทางและคุณลักษณะอัน       
พึงประสงค์ของบัณฑิต ตามที่มุ่งหวังไว้เมื่อจัดการเรียน      
การสอนตามหลักสูตร และหลักสูตรที่สร้างขึ้นแล้วนั้นมี
ความจ�ำเป็นต้องพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องและทัน
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ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อใช้หลักสูตรไป
ระยะหนึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ซึ่ ง การประเมิ น มี
วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของ
หลักสูตร โดยใช้การวัดผลในแง่มมุ ต่างๆของสิง่ ทีจ่ ะประเมิน
(วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537, น. 217)
จากการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการ
ศึกษา คณะครุศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย หมวดวิชาสัมพันธ์  
หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และหมวดวิชา
เสริมพืน้ ฐาน  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิจยั และประเมินผลการศึกษา ได้เปิดสอนตัง้ แต่ปกี ารศึกษา
2555 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 เป็นเวลา
กว่า 3 ปี ยังไม่ได้มกี ารประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ                       
พ.ศ.2552 ด้วยเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าว สาขา
วิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบดูแล
หลักสูตร เห็นสมควรด�ำเนินการประเมินหลักสูตรดังกล่าว
เพื่ อ น�ำไปใช้ ใ นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี
คุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.
2555 สาขาวิ ช าวิ จั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา คณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในด้านปัจจัย
น�ำเข้า ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ ใน
ครัง้ นี  ้ คณะผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบการประเมินเชิงระบบ (System
Approach Model) มาเป็นแนวทางในการประเมิน  ซึ่งการ
ประเมินเชิงระบบมีหลักการส�ำคัญที่การมุ่งเน้นประเมิน
ปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
(Output) (รัตนะ บัวสนธ์,  2543, น. 69 ; ทิศนา แขมมณี,  
2550, น. 199) เพราะเป็นการประเมินระหว่างที่มีการใช้
หลักสูตร โดยไม่มีการประเมินในส่วนของบริบทเนื่องด้วย
ได้มกี ารส�ำรวจ วิเคราะห์ และประเมินความจ�ำเป็น ประเมิน
ความต้องการไว้กอ่ นแล้วตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ที่ทางส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก�ำหนด  แต่
เนือ่ งจากการประเมินครัง้ นีย้ งั ไม่มผี สู้ �ำเร็จการศึกษา  ท�ำให้
การประเมินในด้านผลผลิต จึงเป็นการประเมินในลักษณะ
คาดการณ์ ว ่ า เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาส�ำเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว จะมี
คุณลักษณะเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้มากน้อยเพียงใด  
ซึ่งการประเมินในครั้งนี้มีรายละเอียดของการประเมินดัง
ภาพประกอบ
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ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการประเมิน
I: Input (ปัจจัยน�ำเข้า)
I1: วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
I2: โครงสร้างของหลักสูตร
I3: อาจารย์ (คุณวุฒิ ผลงาน
จ�ำนวน (ความเพียงพอ))
I4:   ผู้เรียน (พื้นฐานของผู้เรียน/
ความตั้งใจในการเรียน)
I5:   สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

P: Process (กระบวนการ)
P1: การรับนักศึกษา
P2: การจัดการเรียนการสอน
P3: กิจกรรมเสริมหลักสูตร
P4: การวัดและประเมินผล
P5: การท�ำวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ที่ปรึกษา
P6: การส�ำเร็จการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน โดยใช้การ
ประเมินเชิงระบบ (System Approach Model) มาเป็น
แนวทางในการประเมิน กลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย 3 กลุม่
คือ กลุม่ ที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการวิจยั และประเมินผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ระหว่างปีการศึกษา 2555       
ถึงปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 44 คน  กลุม่ ที่ 2 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/ผู้สอน/ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วิ จั ย และประเมิ น ผลการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา จ�ำนวน 10 คน  และกลุ่มที่ 3  ผู้บริหารระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ�ำนวน          
4 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง แบบส�ำรวจ และแบบสอบถาม (ปรับปรุง

O: Output (ผลผลิต)
O1: ความรู้ทางด้านการวิจัย
       และประเมินผลการศึกษา
O2: ความสามารถในการน�ำ
       ความรู้ไปพัฒนางานหรือ
       สร้างองค์ความรู้ใหม่
O3: ความสามารถในการ
       แสวงหาความรู้
O4: คุณธรรมจริยธรรม
       จรรยาบรรณนักวัดผล
       นักวิจัย

บางส่วนจากมาเรียม นิลพันธุ.์ 2554 : 98-153) ซึง่ สัมภาษณ์
ส�ำรวจ และสอบถามเกีย่ วกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  ในเรื่องความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร ในด้ า นปั จ จั ย น�ำเข้ า ด้ า น
กระบวนการ และด้านผลผลิต   การเก็บรวบรวมข้อมูล         
จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม แล้วน�ำผลมาวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณโดยการค�ำนวณค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส�ำหรับค�ำถามปลายเปิด
และการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและพรรณาเป็น
ความเรียง  
การประเมิ น ในครั้ ง นี้ มี จุ ด ประสงค์ ก ารประเมิ น /           
ตัวชี้วัด (สิ่งที่จะประเมิน) เครื่องมือ/วิธีการประเมิน แหล่ง
ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินดังตาราง
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ตาราง แสดงจุดประสงค์การประเมิน/ตัวชี้วัด  เครื่องมือ/วิธีการประเมิน  แหล่งข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน
จุดประสงค์การประเมิน /		 เครื่องมือ/วิธีการ		 แหล่งข้อมูล/		 เกณฑ์ประเมิน
ตัวชี้วัด(สิ่งที่จะประเมิน)		
กลุ่มเป้าหมาย
I: Input (ด้านปัจจัยน�ำเข้า)
I1: วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - แบบสอบถามชุดที่ 1  
- คณะกรรมการ
- กรณีข้อมูลที่เก็บ
I2: โครงสร้างของหลักสูตร
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
จากแบบสอบถาม
I3: อาจารย์ (คุณวุฒิ ผลงาน
- แบบส�ำรวจ  
- คณะกรรมการ
ทุกตัวชี้วัด (สิ่งที่จะ
        จ�ำนวน (ความเพียงพอ))
ประเมิน) ต้องได้
I4: ผู้เรียน (พื้นฐานผู้เรียน/
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
มากขึ้นไป
        ความตั้งใจในการเรียน)
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยระดับ
I5: สิ่งสนับสนุนการจัด
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
       การเรียนการสอน
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
P: Process (ด้านกระบวนการ)
P1: การรับนักศึกษา
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
- กรณีเป็นแบบ
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
ส�ำรวจรายงานแบบ
  
- การสัมภาษณ์
- ผู้บริหารบัณฑิต
พรรณนาความเรียง
P2: การจัดการเรียนการสอน
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
และพิจารณาตาม
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
เกณฑ์ (ด้านมีคุณวุฒิ
P3: กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
ผลงานของอาจารย์)
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
P4: การวัดและประเมินผล
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
P5: การท�ำวิทยานิพนธ์/
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
         อาจารย์ที่ปรึกษา
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
P6: การส�ำเร็จการศึกษา
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
- การสัมภาษณ์
- ผู้บริหารบัณฑิต
O: Output (ด้านผลผลิต)
O1: ความรู้ทางด้านการวิจัย
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
         และประเมินผลการศึกษา - แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
O2: ความสามารถในการน�ำ
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
ความรู้ไปพัฒนางานหรือ
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
          สร้างองค์ความรู้ใหม่
O3: ความสามารถในการ
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
          แสวงหาความรู้
- แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
   O4: คุณธรรมจริยธรรม
- แบบสอบถามชุดที่ 1
- คณะกรรมการ
          จรรยาบรรณนักวัดผลนักวิจัย - แบบสอบถามชุดที่ 2
- นักศึกษา
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1.  ผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในด้านปัจจัยน�ำเข้า
     
1.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ประกอบ
ด้วย อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรมีทงั้ สิน้   5 คน เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร 3 คน โดยทั้ง 3 คน มีวุฒิปริญญาเอกตรงสาขา
วิชา โดยอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทัง้ 5 คน ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็น
อาจารย์ผสู้ อน  อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร  และทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์  และมีผลงานทางวิชาการ รวมทั้งคุณวุฒิเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ. 2548 ด้านอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ�ำ 9 คน
เป็นอาจารย์พเิ ศษ 1 คน อาจารย์ผสู้ อนทุกคนมีคณ
ุ วุฒแิ ละ
จบตรงสาขา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
     
1.2   ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ�ำหลั ก สู ต ร/ผู ้ ส อน/ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ทมี่ ตี อ่ หลักสูตร ในด้านปัจจัยน�ำเข้า โดยรวมอยู่
ในระดับ เหมาะสมมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า       
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2 ข้อ คือ ข้อ 2 วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรสอดคล้องกับปรัชญาและความส�ำคัญของ
หลักสูตร และข้อ 3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรประกอบไป
ด้วยพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นพุทธิพสิ ยั จิตพิสยั   และทักษะ
พิสัย  ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
     
1.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตร  ในด้านปัจจัยน�ำ
เข้า โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 3 ข้อ คือ          
ข้อ 1 ห้องเรียน มีโต๊ะ เก้าอี้ สื่ออุปกรณ์ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ ข้อ 5 การจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมเหมาะสม           
เอือ้ ต่อการเรียนรู  ้ และข้อ 9  ผเู้ รียนตัง้ ใจและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเข้า
มาศึกษาในสาขาวิชา  ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับเหมาะสม
มาก

2. ผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ
     2.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ�ำหลั ก สู ต ร/ผู ้ ส อน/ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ที่มีต่อหลักสูตร   ในด้านกระบวนการ โดย         
รวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ        
พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสมมากทุกข้อ  
     2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิจัย
และประเมิ น ผลการศึ ก ษาที่ มี ต ่ อ หลั ก สู ต ร ในด้ า น
กระบวนการ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ เหมาะสมมากที่ สุ ด            
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด 9 ข้อ (จากข้อค�ำถามทั้งหมด 13 ข้อ)  คือ ข้อ 3 การ
แจ้งจุดประสงค์ แนวการสอน วิธีการเรียน วิธีการประเมิน
มีความเหมาะสม ข้อ 5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรู   ้ ขอ้ 6  การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร  
ข้อ 7 กิจกรรมเสริมหลักสูตรสามารถน�ำไปปฏิบัติจริงได้        
ข้อ 8  การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
แต่ละรายวิชา   ข้อ 10 การแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์            
มีความเหมาะสม  ขอ้ 12  การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
การสอบวิทยานิพนธ์ มีความเหมาะสม ข้อ 13 การแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน มีความเหมาะสม  และข้อ 14  
การตรวจสอบการส�ำเร็ จ การศึ ก ษามี ค วามเหมาะสม             
ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
     2.3 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับบัณฑิต
ศึกษา ที่มีต่อหลักสูตรในเรื่อง การรับนักศึกษาและการ
ส�ำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยกระบวน      
รับนักศึกษาด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั้งการสอบข้อเขียนเชิงวิชาการและ
การสัมภาษณ์   มีการประชุมก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก
นักศึกษาที่ชัดเจน  ในส่วนของการส�ำเร็จการศึกษา  มีการ
ตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษาโดยสาขาวิชาตามแผนการ
เรี ย นในหลั ก สู ต ร และตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม โดยบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยและส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จาก
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นัน้ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย  คณะ
กรรมการสภาวิชาการ  และสภามหาวิทยาลัย ตามระบบ
ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ
3.  ผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา   คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในด้านผลผลิต  
     
3.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ�ำหลั ก สู ต ร/ผู ้ ส อน/ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ที่มีต่อหลักสูตร ในด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ
3.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ในด้านผลผลิต
โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ดุ   เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 3 ข้อ คือ ข้อ 2        
คาดว่าเมื่อจบแล้ว จะเป็นมหาบัณฑิตที่สามารถน�ำความรู้
ทางด้านการวิจัยและประเมินผลการศึกษา ไปพัฒนางาน
หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ ข้อ 3 คาดว่าเมื่อจบแล้ว               
จะเป็นมหาบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการแสวงหาความรู้
เพือ่ น�ำไปใช้ในการท�ำงานได้  และข้อ 4  คาดว่าเมื่อจบแล้ว
จะเป็นมหาบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
นักวัดผลนักวิจัย

อภิปรายผล

1.   ด้านปัจจัยน�ำเข้า
      ผลประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย น�ำเข้ า พบว่ า คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/ผู้สอน/
ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าวิ จั ย และ
ประเมินผลการศึกษา มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า อยูใ่ น
ระดับเหมาะสมมาก ทั้งในด้านหลักสูตร  อาจารย์ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากการที่
หลักสูตรด�ำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ท�ำให้คุณวุฒิอาจารย์ตรง
สาขา ตัวหลักสูตรมีโครงสร้างที่เหมาะสม อีกทั้งสาขาวิชา

และบั ณ ฑิ ตวิ ทยาลั ยได้ จั ดให้ มี สิ่ ง สนั บสนุ น การจั ดการ      
เรียนสอนที่พร้อมและเพียงพอ จึงท�ำให้ผลประเมินออกมา
ในระดับเหมาะสมมาก  
2.   ด้านกระบวนการ
      ผลประเมิ น ด้ า นกระบวนการ พบว่ า คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/ผู้สอน/
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก  และนักศึกษาสาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ซึ่งทิศทาง
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน  ทงั้ นีน้ า่ จะเนือ่ งมาจากทางสาขา
วิ ช าได้ ด�ำเนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   อีกทั้งทางสาขาวิชาได้
จัดการเรียนการสอนโดยค�ำนึงถึงผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เช่น   
การแจ้งจุดประสงค์ วิธีการเรียน วิธีการประเมิน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู   ้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
จริ ง ได้ เป็ น ต้ น    จึ ง ท�ำให้ ผ ลการประเมิ น อยู ่ ใ นระดั บ           
เหมาะสมและเหมาะสมมากที่สุด
3.   ด้านผลผลิต
     ผลประเมินด้านผลผลิต พบว่า คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร/ผู้สอน/ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และ
นักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ซึ่งมีทิศทางของความ
คิดเห็นสอดคล้องกัน  ในเรือ่ งคาดว่าเมือ่ จบแล้ว จะเป็นมหา
บัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านการวิจัยและประเมินผลการ
ศึกษา   สามารถน�ำความรูท้ างด้านการวิจยั และประเมินผล
การศึกษา ไปพัฒนางานหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่ได้ จะเป็น
มหาบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถในการแสวงหาความรูเ้ พือ่ น�ำ
ไปใช้ในการท�ำงานได้  และจะเป็นมหาบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผลนักวิจยั   ทัง้ นีน้ า่ จะเป็น
เพราะคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร/อาจารย์ ป ระจ�ำ
หลั ก สู ต ร/ผู ้ ส อน/ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ มั่ น ใจถึ ง ความ      
เหมาะสมของปัจจัยน�ำเข้า และมั่นใจในกระบวนการผลิต
นักศึกษา ทีไ่ ด้ด�ำเนินการโดยเน้นความส�ำคัญทีผ่ เู้ รียน และ
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ได้ด�ำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 รวมถึ ง กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดให้กับนักศึกษา  และส�ำหรับนักศึกษา
เองก็มีความมั่นใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
คุณวุฒิของอาจารย์   รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาง
สาขาจัดให้สามารถน�ำไปปฏิบัติจริงได้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
      1.1 ควรน�ำผลการประเมินทีพ่ บไปใช้ปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร  เช่น  การเพิม่ ชัว่ โมงสอนในรายวิชา 104511
(ทฤษฎีการวัดและการประเมิน) และรายวิชา 104541 (สถิติ
เพื่อการวิจัยทางการศึกษาขั้นสูง 1) และควรปรับปรุงค�ำ
อธิบายรายวิชาให้เหมาะสมในรายวิชา 104521 การสร้าง
เครื่องมือส�ำหรับการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
      1.2   ควรปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
เหมาะกับนักศึกษามากขึ้น เช่น การฝึกปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องมือที่หลากหลาย  เน้นการปฏิบัติที่รู้จริง  
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
      2.1   ควรมีการวิจยั เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของ
ผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ จะได้ ข ้ อ สนเทศมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
      2.2 ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง ประเมิ น ในด้ า นผล
กระทบ (Impact) ในการใช้หลักสูตรที่ส่งผลต่อนักศึกษา
และหน่วยงานผู้ใช้มหาบัณฑิต
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