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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และ 
2) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและความสัมพันธเชิงประจักษดานสิ่งนํา ดานปฏิบัติการ และ
ดานผลลัพธของหลักสูตรตามความคาดหวังตอสิ่งที่เปนจริงโดยใชรูปแบบของสเตค ผูใหขอมูลใน
การวิจยัครัง้นีป้ระกอบดวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 5 คน อาจารยผูสอน 15 คน ผูใชบณัฑติ 
27 คน นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 27 คน รวม 74 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 4 ฉบับ โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามกับนยิามตัวแปร ระหวาง .60-1.00 สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คารอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยั พบวา ดานสิง่นาํ ไดแก โครงสรางหลกัสตูร ความมุงหมายของหลกัสูตร เนือ้หา
ของหลักสตูร อปุกรณ/สือ่การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ดานปฏิบัติการ ไดแก กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
การนิเทศติดตามผล มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และดานผลลัพธ โดยพิจารณาคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา การทํางานของผูสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา มีความ
เหมาะสมอยูในระดบัมาก การวเิคราะหความสมัพนัธเชงิเหต ุพบวา มคีวามสมัพันธเชงิเหตผุลซึง่กนั
และกันในทุกดาน คือ ดานสิ่งนํา ดานปฏิบัติการ และดานผลลัพธ และการวิเคราะหความสัมพันธ
เชิงประจักษของสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลักสูตร พบวา มีความสัมพันธเชิงประจักษซึ่งกันและกันในทุกดาน 
โดยภาพรวมผานเกณฑมีคุณภาพอยูในระดับมาก
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Abstract

The purposes of the research were: 1) to evaluate the Master’s Degree 
Curriculum in Educational Research and Evaluation (2011 Revision) of Muban 
Chombueng Rajabhat University, and 2) to analyze causal relationship, as well 
as empirical relationship between the curriculum’s input, process, and output, 
towards the actual expectation of the users, by using Stake’s Countenance Model.
The key informants in the research consisted of 74 persons, including 5 curriculum
committee, 15 instructors, 27 graduate employers, 27 current students and 
graduates. The instruments used were 4 sets of 5 point rating scales questionnaire. 
The index of item objective congruence was set between .60-1.00. The statistics used 
for data analysis were percentage, Mean, and Standard Deviation.

The fi ndings were as follows:
1. The result of the input, referring to the curriculum structure, the instructional

goals, the contents, the instructional materials/media, and the evaluation, was 
at a high level. The result of the operational process, which included curriculum 
management process, supervision process, and follow-up process was at a high 
level as well. The result of output, which was based on the quality of graduates, 
graduate employment rate, and the employers’ satisfaction towards the graduates 
was also at a high level. 

2. The analysis of causal relationships discovered that there was a mutual 
relationship established in all aspects, including the input, the process, and the 
output. Likewise, there was empirical relationship found among all the aspects, at 
a high level overall. 

Keywords:  Evaluation / Course / Research and evaluation
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บทนํา

สตัฟเฟลบีม และชิกฟลด (Stufflebeam and Shinkfield.1990, p.159) ใหความหมาย
ของการประเมินหลักสูตรวา การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการของการแสวงหาขอมูล และ
การจัดเตรียมสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมใน
การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ฟทซแพททริค แซนเดอร และวอรเธน (Fitzpatrick, Sanders, 
and Worthen. 2004, p. 5) ใหความหมายของการประเมินหลักสูตรวาเปนวิธีการสืบหาขอมูล
และพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับหลักสูตร 3 ประเด็น คือ 1) การกําหนดมาตรฐานเพ่ือใชตัดสินคุณภาพ
โดยเทียบกับมาตรฐานที่กําหนด 2) การรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับหลักสูตร และ
3) การประยุกตใชมาตรฐานเพื่อตัดสินคุณคา คุณภาพ คุณประโยชน ประสิทธิผลหรือความสําคัญ
ของหลักสูตร ซึ่งจะชวยใหไดขอเสนอแนะที่จะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือชวยให
ผูเก่ียวของตดัสนิใจไดวาควรดาํเนนิการใชหลกัสตูรตอไปปรบัปรงุ พฒันา หรือเปลีย่นแปลงหลกัสตูร
อยางไร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ใหใชเวลาการศึกษาระหวาง 2-5 ปการศึกษา ตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2553 ในหมวด 4 วาดวย การสอบและประเมินผลการศึกษา โดยคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยท่ีสําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีทั้งในและตางประเทศท่ีไดรับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
คุณสมบัติอื่น ๆ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 เปนหลักสูตรที่เนนการเรียนการสอนเชิงวิจัย (Research-based learning) และ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-based learning หรือ PBL ในการจัดการเรียน
การสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุงการฝกปฏิบัติและประเมินผลการทําโครงการตาง ๆ 
ในพื้นที่ควบคูกับการเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณนักวิจัย สํานึกรับผิดชอบตอตนเอง 
ผูอื่นและสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพและสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากรดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาในทองถิ่น ผลิตบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา
วิจัยและประเมินผลการศึกษาทําหนาท่ีพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการศึกษาในทองถ่ินโดยใช
กระบวนการของการวิจัยและการประเมินผลเปนเครื่องมือสงเสริมการศึกษาคนควาและเผยแพร
วิธีการเทคโนโลยีใหม ๆ ในการวิจัยและประเมินผลการศึกษา โครงสรางของหลักสูตรจัดการเรียน
การสอนแบบแผน ก2 โครงสรางหลักสูตรใหเรียนไมนอยกวา 42 หนวยกิต หลักสูตรเปดการเรียน
การสอนเมือ่ป 2554 สาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) รบัทราบการใหความเหน็ชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555
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การประเมินหลกัสตูรมหีลายรูปแบบท่ีสามารถใชได รปูแบบหน่ึงท่ีเหมาะสมและนิยมใชกนั
ในทางการศึกษา คอื รปูแบบการประเมินของสเตค (Stake. 1967) ไดเสนอแนวทางการประเมินเปน
2 สวน ไดแก สวนแรก การบรรยายหลักสูตร (Description matrix) ซึ่งประกอบดวย 1) การ
วิเคราะหหลักสตรู และ 2) การบรรยายการใชหลักสูตรดานปจจัย (Antecedents) การปฏิบัติ 
(Transactions) และผลลพัธ (Outcomes) สวนทีส่อง การตดัสนิคณุคาของหลกัสตูร (Judgement 
matrix)  ประกอบดวย 1) การกาํหนดมาตรฐานของหลกัสตูร และ 2) การตัดสนิคณุคาของหลักสตูร 
ดานปจจัยการปฏิบัติ และผลลัพธ ซึ่งสเตคมีจุดมุงหมายที่จะประเมินผลหลักสูตร 3 ดาน คือ

1) ดานส่ิงที่มากอน หรือสภาพกอนเริ่มโครงการ (Antecedent) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ที่
เอื้อใหเกิดผลจากหลักสูตรและเปนสิ่งที่มีอยูกอนการใชหลักสูตรอยูแลว ประกอบดวย 7 หัวขอ คือ 
บุคลิกและนิสัยของนักเรียน บุคลิกและนิสัยครู

2) ดานเนื้อหาในหลักสูตร วัสดุอุปกรณ การเรียนการสอน อาคารสถานที่ การจัดโรงเรียน 
ลักษณะของชุมชนขณะที่มีการเรียนการสอนระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับ
ผูปกครอง ฯลฯ เปนขั้นของการใชหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย 5 หัวขอ คือ การสื่อสาร การจัดแบง
เวลา การลําดับเหตุการณ การใหกําลังใจ และบรรยากาศของส่ิงแวดลอม

3) ดานผลผลติ หรอืผลทีไ่ดรบัจากโครงการ (Outcomes) หมายถงึ สิง่ทีเ่กดิขึน้จากการใช
หลกัสตูร ประกอบดวย 5 หวัขอ คอื ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน ทศันคตขิองนกัเรยีน ทกัษะของนกัเรยีน
ผลที่เกิดขึ้นกับครู และผลที่เกิดขึ้นกับสถาบัน

ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจึงตองมีการบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรอยางละเอียดเพื่อให
ครอบคลุมถึงสารสนเทศที่จะตอบสนองความตองการของผูเกี่ยวของ เพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจ
เก่ียวกับหลักสูตรนั้น การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการ
ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ในครั้งนี้ไดใชรูปแบบการ
ประเมินของสเตค (Stake. 1967) โดยพจิารณาวาจะใหสารสนเทศท่ีตองการไดครบถวนจึงเสนอรูป
แบบของการประเมินหลกัสตูรอยางมรีะบบ โดยการบรรยายและตัดสนิคณุคาเกีย่วกบัหลกัสตูรตาม
หลักการของหลักสูตรนั้น ๆ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการ

ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยใชรูปแบบของสเตค 
ตามประเด็นดังตอไปน้ี

 1.1 ประเมนิสิง่นาํของหลกัสตูรโดยประเมนิปจจยัทีเ่กีย่วของกบัหลกัสตูรดานโครงสราง
หลักสูตร ความมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนการสอน
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 1.2 ประเมินปฏิบัติการของหลักสูตรโดยประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ดานกระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศติดตามผล

 1.3 ประเมนิผลลพัธของหลกัสตูรโดยประเมนิปจจยัทีเ่กีย่วของกบัหลกัสตูรดานคณุภาพ
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การทํางานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต

2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและความสัมพันธเชิงประจักษในดานส่ิงนํา 
ดานกระบวนการและดานผลลัพธ ของหลักสูตรตามความคาดหวังตอสิ่งที่เปนจริง

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
 1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 5 คน 

อาจารยผูสอน 15 คน ผูใชบัณฑิต 27 คน และนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 27 คน
 1.2 ผูใหขอมลูทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ประกอบดวย คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 5 คน 

อาจารยผูสอน 15 คน ผูใชบัณฑิต 27 คน และนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 27 คน โดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย

2. ตัวแปรที่ศึกษา
 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ไดประยุกตรูปแบบการประเมินหลักสูตรตามกรอบ

ทฤษฎีของสเตค (Stake. 1967) คือ 1) ขอมูลเชิงบรรยาย สํารวจความสอดคลองระหวางสภาพ
กับผลการที่เกิดขึ้น 2) ขอมูลเชิงตัดสินใจโดยเปรียบเทียบขอมูลเชิงบรรยายกับเกณฑมาตรฐานซ่ึง
มีการประเมินองคประกอบ 3 ประการ คือ (1) การประเมินส่ิงที่มีอยูกอน ที่มีอยูกับการดําเนิน
การใชหลักสูตร หรือสภาพเงื่อนไขปจจัยตาง ๆ ในการดําเนินการ (2) การประเมินกระบวนการ 
การประเมนิเกีย่วของกบัความสมัพนัธกนัระหวาง ผูสอนกบัผูเรียน ผูเรียนกบัผูเรียน ประเมนิกจิกรรม 
การดาํเนนิการกจิกรรมท่ีปฏิบตั ิและ (3) การประเมนิผลผลติ ประเมนิความสามารถดานตาง ๆ  ของ
ผูเรียนหรือผลของการนําโครงการไปปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 2.1  ดานสิง่นาํ (Antecedents) ไดแก โครงสรางหลกัสตูร ความมุงหมายของหลกัสตูร 
เนื้อหาของหลักสูตร อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน

 2.2  ดานปฏิบัติการ (Transactions) ไดแก กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และการนิเทศติดตามผล

 2.3  ดานผลลัพธ (Outcome) ไดแก คุณภาพของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
การทํางานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาและ
ผูใชบัณฑิต
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วิธีดําเนินการวิจัย
เครือ่งมอืทีใ่ชในการประเมนิหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวจิยัและประเมนิการศกึษา 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบงึ เปนแบบสอบถาม จาํนวน 4 ฉบบั
โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคาความสอดคลองในแบบ
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha–coefficient) ตามสูตรของครอบบาค (Cronbach. 1971, p.161)
ซึง่แบบสอบถามฉบบัที ่1 ใชกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร แบบสอบถามฉบบัที ่2 ใชกบัอาจารย
ผูสอน แบบสอบถามฉบับที่ 3 ใชกับผูใชบัณฑิต และแบบสอบถามฉบับที่ 4 ใชกับนักศึกษาและ
ผูสาํเรจ็การศกึษา โดยแบบสอบถามทัง้ 4 ฉบับ เปนขอคาํถามเกีย่วกบัการประเมนิหลกัสตูร ซึง่แบง
ออกเปน 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)

ตอนที่ 2  แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดยการหา
คาความเท่ียงตรง คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาความสอดคลองภายในแบบ
สัมประสิทธิ์อัลฟา โดยสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดที่มีตอการประเมินหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้

 1. สิ่งนํา ประกอบดวย โครงสรางหลักสูตร ความมุงหมายของหลักสูตร เน้ือหาของ
หลักสูตร อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน

 2. ปฏิบัติการ ประกอบดวย กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการนิเทศติดตามผล

 3. ผลลัพธ ประกอบดวย คุณภาพของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การทํางานของ
นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้
1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ถึงคณบดี

คณะครุศาสตร คณะกรรมการบริหารหลักสตูร อาจารยผูสอน ผูใชบณัฑติ นกัศกึษาและผูสาํเรจ็การ
ศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือขออนุญาตทดลองเคร่ืองมือวิจัย

2. นําแบบสอบถามไปทดลองเครื่องมือวิจัยดวยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี
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3. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู บานจอมบึง ถึง
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร อาจารยผูสอน ผูใชบณัฑติ นกัศกึษาและผูสาํเรจ็การศกึษา หลกัสตูร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บเครื่องมือวิจัย

4. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเอง และ/หรือสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
พรอมทั้งแนบซองติดดวงตราไปรษณียากรจาหนาซองถึงผูวิจัยเพื่อสงกลับคืนในกรณีไมพบผูตอบ
แบบสอบถาม

5.  นาํแบบสอบถามทีร่วบรวมไดลงรหสั วเิคราะหขอมลู ตอบคาํถามในการวจิยั สวนขอมลู
เชิงคุณภาพเก็บรวบรวมจากเอกสารและผูเกี่ยวของของหลักสูตรทั้งทางตรงและทางออม ไดแก
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2) อาจารยผูสอน 3) ผูใชบัณฑิต และ 4) นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา

การวิเคราะหขอมูล
แนวทางในการวเิคราะหขอมลูและสถิตทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู มรีายละเอียดดงัตอไปนี้
1. การวเิคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ คํานวณคาเฉลี่ย 

( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายดานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการพิจารณา
คาเฉลี่ยตามแนวคิดของ เบสท (Best W. John. 1997, p. 190) มีรายละเอียดดังนี้ 

 คะแนน 5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
 คะแนน 4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
 คะแนน 3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
 คะแนน 2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
 คะแนน 1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
3. วิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและความสัมพันธเชิงประจักษในดานสิ่งนํา ดานปฏิบัติ

การ และดานผลลัพธ ของหลักสูตรตามความคาดหวังตอสิ่งท่ีเปนจริง

ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินหลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวจิยัและประเมินผลการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงโดยใชรูปแบบของสเตค 
 1.1 ผลการประเมินดานสิ่งนํา ประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับหลักสูตรดานโครงสราง

หลักสูตร ความมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน และ
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การประเมินผลการเรียนการสอนของการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
โดยมีผลการประเมินอยูในระดับมาก นั่นคือ โครงสรางหลักสูตร และความมุงหมายของหลักสูตร 
สามารถนําความรูความสามารถไปใชในการปฏบิตังิานทางดานการวิจยัและประเมินผลการศึกษาได
อยางมีประสทิธภิาพ ซึง่สอดคลองกบัความตองการของสังคมตรงกับวสิยัทศัน ภารกจิ เปาหมายของ
มหาวิทยาลยั โดยเนือ้หา รายวชิา มคีวามทนัสมยั ไมซํา้ซอนตรงกบัความตองการของผูเรยีน รายวชิา 
มีความตอเนื่องและสัมพันธกัน อุปกรณ/สื่อการเรียน การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุ โตะ เกาอี้ 
มคีณุภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการจดัการเรียนการสอน  การประเมินผลการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนรายวชิา มคีณุวฒุ/ิคณุสมบตั ิความรู ความสามารถและประสบการณตรง เนือ้หารายวิชา
มีความทันสมัยสามารถนําไปประยุกตใชกับสถานการณปจจุบันได มีการวางแผนและการเตรียม
การสอนลวงหนา ติดตามและเอาใจใสนักศึกษา โดยใหความสนใจและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

 1.2 ผลการประเมินปฏิบัติการ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดผลการประเมินผลของหลักสตูร โดยประเมินปจจยัทีเ่ก่ียวของกับหลักสูตรดานกระบวนการบริหาร 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศติดตามผลของการประเมินหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึงจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา โดยมีผลการประเมินอยูในระดับมาก นั่นคือ สาขาวิชาเตรียมความพรอมการจัดทํา
หลักสูตร สํารวจความตองการ วางแผนการใชหลักสูตร การประเมินและพัฒนาหลักสูตร การนิเทศ 
กํากับ ติดตามและประเมินผล การสรุปผลการดําเนินงานและการรายงาน

 1.3 ผลการประเมินดานผลลัพธ จากการใชหลักสูตร โดยประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับ
หลกัสตูรคณุภาพของนกัศกึษาและผูสาํเรจ็การศกึษา การทาํงานของนกัศกึษาและผูสาํเร็จการศกึษา 
ความพงึพอใจของนกัศกึษา ผูสาํเรจ็การศกึษาและผูใชบณัฑติของการประเมนิหลกัสูตรครศุาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง ผูใชบัณฑิตโดยมีผลการประเมินอยูในระดับมาก นั่นคือ คุณภาพในการปฏิบัติงาน
ทัว่ไปกอนและหลังเขาศกึษาในหลักสตูร ในการทํางานของนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษา และความ
พงึพอใจของนกัศกึษาและผูสาํเรจ็การศกึษา โดยผูเรยีนเอาจรงิเอาจงัในการทาํงาน รูจกัใชทรพัยากร
ที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธอันดีตอบุคคลทั่วไป กลาแสดงความคิดเห็นมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น

2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและความสัมพันธเชิงประจักษในดานสิ่งนํา 
ดานปฏิบัติการและดานผลลัพธ ของหลักสูตรตามความคาดหวังตอสิ่งที่เปนจริง

 2.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุระหวางดานสิ่งนํา ดานปฏิบัติการ และดาน
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ผลลพัธของหลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวจิยัและประเมินผลการศึกษา หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง สรุปไดวา มคีวามสัมพนัธเชงิเหตุผลซ่ึงกนัและกันใน
ทุกดาน นั่นคือ ดานสิ่งนําที่เกี่ยวของและเอื้อตอการเรียนรู คือ จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสราง
หลักสูตร เนื้อหาและ/หรือสาระการเรียนรู ความเหมาะสมกับของอาจารยผูสอน คุณลักษณะของ
ผูเรยีน สือ่/อปุกรณการเรียนการสอน และสภาพบริบทของมหาวิทยาลัย แหลงเรียนรูทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพียงพอและเหมาะสมกับหลกัสตูร จงึทําใหมคีวามพรอมในดานกระบวนการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ 
เปาหมายของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เนื้อหาของ
หลักสูตร รายวิชาตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาไมซํ้าซอนและมีความทันสมัยสามารถ
นําไปใชกับลักษณะงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติอยูไดจริง

 2.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงประจักษของสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรดานสิ่งนํา 
ดานปฏิบัติการ และดานผลลัพธของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
สรุปไดวา มีความสัมพันธเชิงประจักษซึ่งกันและกันในทุกดาน โดยภาพรวมผานเกณฑมีคุณภาพอยู
ในระดบัมาก รายวชิาในหลกัสตูรทัง้กลุมวชิาสมัพนัธและวชิาเฉพาะดานเปนรายวชิาท่ีเปดสอนเหมาะ
สมกับนกัศึกษาสาขาวจิยัและประเมินผลการศึกษา โดยหลักสูตรจัดการเรียนการสอน แบบแผน ก2 
โครงสรางหลักสตูรใหเรยีนไมนอยกวา 42 หนวยกิต หมวดวิชาพ้ืนฐาน (ไมนบัหนวยกิต) 4 หนวยกิต 
บังคับ 9 หนวยกิต หมวดวิชาเอกใหเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต เนื้อหา
สาระการเรียนรูเหมาะสมกับหลักสูตรและสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร อาจารยผูสอนมี
คณุวุฒ ิความรูประสบการณ เนือ้หารายวิชามคีวามทันสมัยตรงกบัสภาพการเรยีนการสอนในปจจบุนั

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงโดยใชรูปแบบของสเตค
 1.1 ผลการประเมินดานส่ิงนาํ โดยประเมินปจจยัทีเ่ก่ียวของกับหลักสตูรดานโครงสราง

หลักสูตร ความมุงหมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน และ
การประเมนิผลการเรยีนการสอนของการประเมนิหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวจิยัและ
ประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งไดรับ
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษา มีผลการประเมินอยูในระดับมาก ซึ่งโครงสรางหลักสูตรสามารถนําความรูไป
ใชในการปฏิบัติงานทางดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
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กับความตองการของสังคม ตรงกับวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาของ
รายวิชามีความทันสมัย ไมซํ้าซอนตรงกับความตองการของผูเรียน อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน
มีคุณภาพเพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน อาจารยผูสอนมีความรูความสามารถ
และประสบการณตรง มกีารวางแผนและการเตรยีมการสอนลวงหนา ตดิตามและเอาใจใสนกัศกึษา

 1.2  ผลการประเมินดานปฏิบัติการ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดผลการประเมนิผลของหลกัสตูร โดยประเมนิปจจยัทีเ่กีย่วของกบัหลักสตูรดานกระบวนการ
บรหิารหลักสตูร การจัดการเรียนการสอนและการนิเทศติดตามผลของการประเมินหลกัสตูรครุศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวิชาวจิยัและประเมนิผลการศึกษา หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวทิยาลยัราชภฏั
หมูบานจอมบึง จาํนวน 3 ฉบับ ซึง่ไดรบัขอมูลจากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร อาจารยผูสอน 
นกัศกึษาและผูสาํเรจ็การศึกษาโดยมีผลการประเมินอยูในระดบัมาก ซึง่สาขาวิชามกีารเตรียมความ
พรอม การจัดทาํหลักสตูรมีการสํารวจความตองการ มกีารวางแผนการใชหลกัสตูร การประเมินและ
พฒันาหลกัสตูร กาํกบั ตดิตามและประเมินผล การสรปุผลการดาํเนนิงานและการรายงาน

 1.3 ผลการประเมินดานผลลัพธ จากการใชหลักสูตรโดยประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับ
หลกัสตูร คณุภาพของนกัศกึษาและผูสาํเรจ็การศกึษา การทาํงานของนักศกึษาและผูสาํเรจ็การศกึษา 
ความพงึพอใจของนกัศกึษาและผูสาํเรจ็การศกึษาและผูใชบณัฑติของการประเมนิหลกัสตูรครศุาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัหมูบานจอมบงึ โดยมผีลการประเมนิอยูในระดบัมาก นัน่คอื คณุภาพในการปฏบิตังิานทัว่ไป
กอนและหลังเขาศึกษาในหลักสูตรโดยการทํางานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา และความพึง
พอใจของนักศกึษาและผูสาํเร็จการศึกษา โดยผูเรยีนเอาจริงเอาจังในการทํางาน รูจกัใชทรพัยากรท่ี
มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธอันดีตอบุคคลทั่วไป กลาแสดงความคิดเห็น มีความรับ
ผิดชอบตอตนเองและผูอื่น

2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุและความสัมพันธเชิงประจักษในดานสิ่งนํา 
ดานปฏิบัติการ และดานผลลัพธของหลักสูตรตามความคาดหวังตอสิ่งที่เปนจริง

 2.1 ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุระหวางดานสิ่งนํา ดานปฏิบัติการ และดาน
ผลลพัธของหลกัสตูรครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวจิยัและประเมินผลการศึกษา หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง สรุปไดวา มคีวามสัมพนัธเชงิเหตุผลซ่ึงกันและกันใน
ทุกดาน นั่นคือ ดานสิ่งนําที่เกี่ยวของและเอื้อตอการเรียนรู คือ จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสราง
หลักสูตร เนื้อหาและ/หรือสาระการเรียนรู ความเหมาะสมกับของอาจารยผูสอน คุณลักษณะของ
ผูเรยีน สือ่/อปุกรณการเรียนการสอน และสภาพบริบทของมหาวิทยาลัย แหลงเรียนรูทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพียงพอและเหมาะสมกับหลกัสตูร จงึทําใหมคีวามพรอมในดานกระบวนการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจ 
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เปาหมายของมหาวิทยาลัย เนื้อหาไมซํ้าซอนและมีความทันสมัยสามารถนําไปใชกับลักษณะงานที่
นักศึกษาปฏิบัติอยูไดจริง

 2.2 ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงประจักษของสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับหลักสูตร ดานสิ่งนํา 
ดานปฏบิตักิารและดานผลลพัธของหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวจิยัและประเมินผลการ
ศกึษา หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2554 มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบานจอมบงึ จากสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิ สรปุได
วา มคีวามสัมพนัธเชงิประจักษซึง่กนัและกันในทุกดาน โดยภาพรวมผานเกณฑมคีณุภาพอยูในระดับ
มาก รายวชิาในหลกัสตูรทัง้กลุมวชิาสมัพนัธและวชิาเฉพาะดานเปนรายวชิาทีเ่ปดสอนเหมาะสมกบั
นักศึกษาสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มีประเด็นท่ีควรอภิปรายผล
ดังน้ี

1. ดานสิ่งนํา จากการประเมินผลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูใช
บัณฑิต นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวมวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดาน มีความคิดเห็น ดังนี้

 1.1 โครงสรางของหลกัสตูร ผลจากการประเมิน พบวา มคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก
โครงสรางของหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและความตองการของผูเรียน 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตอยูในระดับมากที่สุด รายวิชา
บังคับที่กําหนดไวในหลักสูตรตอบสนองความตองการของผูเรียน โดยผูเรียนสามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติงานทางดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษาไดจริง สอดคลองกับงานวิจัยของธันยพร 
ปญญาทิพย (2554, หนา 57) เรื่องการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 5 ป พุทธศักราช 
2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวา ดานเนื้อหาหลักสูตรมีความคิดเห็นตอเนื้อหาหลักสูตร
โดยรวมวาเร่ืองทีบ่ณัฑิตสาขาครศุาสตร มคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง ไดแก เนือ้หาวชิาสงเสรมิ
ใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เนื้อหาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรและเน้ือหาวิชาในหลักสูตรเนนภาคปฏิบัติ นอกน้ันมีความเหมาะสมในระดับมาก เรื่องท่ี
ผูบริหาร/อาจารย มีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนักศึกษามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เน้ือหาท่ีกาํหนดไวในหลักสตูรสอดคลองกับวตัถปุระสงคของหลักสูตร เนือ้หาในหลักสูตร
เนนภาคทฤษฎีและเนื้อหาวิชาในหลักสูตรสามารถประยุกตเพื่อนําไปประกอบอาชีพได

 1.2 ความมุงหมายของหลักสูตร ผลจากการประเมิน พบวา มีความคิดเห็นตอความ
มุงหมายของหลกัสตูรวา มคีวามชดัเจน อานเขาใจงาย สอดคลองกบัความตองการของสงัคมปจจุบนั
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ความมุงหมายของหลักสตูรเม่ือพจิารณาเปนรายขอ พบวา มคีวามสอดคลองกันวามคีวามเหมาะสม
อยูในระดับมากที่สุด คือ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานทางดานการวิจัยและประเมินผล
การศกึษาอยางมปีระสทิธภิาพ สอดคลองกบังานวจิยัของธนัยพร ปญญาทพิย (2554, หนา 57) เรือ่ง
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 5 ป พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พบวา มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ไดแก เนื้อหาวิชาสงเสริมใหนักศึกษามีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตรสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
ในหลักสูตรเนนภาคปฏิบัติ นอกนั้นมีความเหมาะสมในระดับมาก เรื่องที่ผูบริหาร/อาจารย มีความ
คดิเห็นในระดับมาก ไดแก เนือ้หาวิชาสงเสริมใหนกัศกึษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เนือ้หาท่ีกาํหนด
ไวในหลกัสตูรสอดคลองกบัวตัถปุระสงคของหลักสูตร เนือ้หาในหลักสูตรเนนภาคทฤษฎแีละเนือ้หา
วิชาในหลักสูตรสามารถประยุกตเพื่อนําไปประกอบอาชีพได

 1.3 เนื้อหาของหลักสูตร ผลจากการประเมิน พบวา มีความคิดเห็นตอเนื้อหาของ
หลกัสตูรวา มคีวามเหมาะสม เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา ทกุขอมคีวามเหมาะสมอยูในระดบัมาก
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ ทันสมัย เหมาะสม
สอดคลองกับความตองการของสภาพสังคมปจจุบัน เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรครอบคลุมทั้งใน
ดานความรูและสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรท่ีเนนการเรียนการสอน
เชิงวิจัย (Research-learning) และการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-based learning) 
หรือ PBL ในการจัดการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธันยพร ปญญาทิพย (2554, หนา 59) เรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 5 ป 
พทุธศกัราช 2547 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย พบวา มคีวามเหมาะสมระดบัปานกลาง ไดแก เนือ้หา
วชิามคีวามเหมาะสมกบัเวลาทีก่าํหนดใหเรยีน ทีเ่ปนเชนนีอ้าจเนือ่งมาจากทางมหาวทิยาลยัมกีารจดั
เนือ้หาวชิาของหลกัสตูรเปนชดุวชิาและมกีาํหนดเวลาเรยีนทัง้หมด 5 ปการศกึษา โดยปการศกึษาละ 
2 ภาคเรียน ไมมีภาคเรียนพิเศษ อีกทั้งแตละชุดวิชามีเนื้อหามาก บางชุดวิชามีเนื้อหาที่ใกลเคียงกัน
ทําใหในแตละภาคเรียนนักศึกษาตองเรียนหลายชุดวิชา

 1.4  อปุกรณ/สือ่การเรยีนการสอน ผลจากการประเมนิ พบวา มคีวามคดิเหน็ตออปุกรณ/
สือ่การเรยีนการสอน มคีวามเหมาะสมอยูในระดบัมาก อปุกรณ/สือ่การเรยีนการสอนมคีวามทนัสมยั
เหมาะสมสอดคลองกบัจดุประสงครายวชิา ซึง่หลกัสตูรใชทรพัยากรทีม่อียูเดิมใหคุมคา เมือ่พิจารณา
เปนรายขอ พบวา มหาวทิยาลยัฯ มกีารใหบรกิารดานหองเรยีน สือ่อปุกรณการเรยีนการสอนสาํหรับ
นักศึกษา มีแหลงการคนควา เอกสารตําราเพียงพอตอการศึกษาคนควาในหลักสูตร มีอาคาร สถาน
ที่ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับงานวิจัยของธันยพร ปญญาทิพย (2554, หนา 62) 
เรือ่ง การประเมนิหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ 5 ป พทุธศกัราช 2547 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงราย 
พบวา มคีวามคดิเหน็ตอความเหมาะสมดานสือ่การเรียนการสอนโดยรวมวามคีวามเหมาะสมในระดับมาก
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เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา บัณฑิตสาขาครุศาสตรเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ไดแก 
มีหนวยงานที่ใหบริการดานสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัย
มีความพรอมท้ังดานสถานท่ี แหลงคนควา มีอาคารเรียนที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน
ในหลายรูปแบบ มีหองสมุด ตํารา วารสารทั้งภาษาไทย ภาษาตางประเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอร
สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณที่เอื้อตอการสืบคนเสาะแสวงหาความรู

 1.5  การประเมินผลการเรียนการสอน ผลจากการประเมิน พบวา มีความเหมาะสม 
อยูในระดับมาก การประเมินผลการเรียนการสอนสอดคลองกับเนื้อหารายวิชาและวัตถุประสงค
ของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนนําผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน 
นกัศึกษามีสวนรวมในการกําหนดเกณฑวดัและประเมินผลการเรียนการสอน และนักศกึษามีโอกาส
ประเมินผลการสอนของผูเรียน 

2. ดานปฏิบัติการ จากการประเมินผลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผู
สอน นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นโดยรวมวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดานมีความคิดเห็น ดังนี้

 2.1 กระบวนการบริหารหลักสูตร ผลจากการประเมิน พบวา มีความคดิเห็นโดยภาพ
รวมวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก กระบวนการบริหารหลักสูตรมีการจัดรายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษา มกีจิกรรมและส่ิงอาํนวยความสะดวกในดานสือ่การเรียนการสอนอยางเพียงพอ โดย
สาขาวิชาเตรียมความพรอม การจัดทําหลักสูตร สํารวจความตองการ วางแผนการใชหลักสูตร การ
ประเมินและพัฒนาหลักสูตร การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลสอดคลองกับงานวิจัยของ
นุชลี สุทธานนทกุล (2547,หนา 124) เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานรองนํ้า อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวา
ดานกระบวนการ การจัดการเรียนรู ครูผูสอน ตรงตอเวลา จัดการเรียนรูครบตามสาระการเรียนรู
ตามหลักสูตร จัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สื่อมีคุณภาพแตกระบวนการจัดการเรียนรู สวนใหญไมสงเสริมใหผูเรียนคนหาความรูจากแหลง
ความรูที่หลากหลาย และไมใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนแหลงเรียนรู ในสวนของผูเรียนมีความสนใจ
ตั้งใจและรับผิดชอบการเรียนและเห็นวาสาระการเรียนรูภาษาไทยสอดคลองกับความตองการและ
ชีวิตประจําวันของผูเรียนและมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดด ีมกีารบรูณาการในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย จดัการเรยีนรูตามแผนการเรยีนรูและ
ครบสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการจัดการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูและสรางขอสรุป
ดวยตนเอง จัดการเรียนรูใหผูเรียนปฏิบัติจริง รวมมือกันทํางาน และสอดคลองกับแนวการจัดการ
เรยีนรูตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 22 ระบวุาการจดัการศกึษาตองยดึ
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
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กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
 2.2 การจดัการเรยีนการสอน ผลจากการประเมนิ พบวา มคีวามเหมาะสมอยูในระดบั

มากอาจารยมีทักษะหรือความเช่ียวชาญตรงตามรายวิชาท่ีสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มีการเตรียมแผนการเรียนการสอนลวงหนา เปดโอกาสให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น สามารถจัดการเรียนการสอนไดครบถวน และสามารถถายทอดความรู
โดยใชสือ่การเรยีนการสอนไดอยางเหมาะสม มกีารจดัการเรยีนการสอน มกีารจดักจิกรรมเรยีนรูให
ปฏบิตัอิยางตอเนือ่ง และไมทาํใหเกดิความซํา้ซอนสอดคลองกบังานวจิยัของกญัจนชญาน สรรเสรญิ 
(2551,บทคัดยอ) เรือ่ง การประเมินหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจยัและประเมินผลการ
ศกึษา (ฉบบัปรงัปรงุ พ.ศ. 2545) ภาควิชาการศึกษา คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
พบวา อาจารยผูสอน มหาบัณฑิตและนิสิตปจจุบันสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ดานกระบวนการเรียนการสอนอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด เพราะการจัดการเรียนการสอนมีการ
จัดกิจกรรมเรียนรูใหปฏิบัติอยางตอเนื่อง และไมทําใหเกิดความซํ้าซอน มีการกําหนดวัตถุประสงค 
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมในแตละรายวิชา

 2.3  การนิเทศติดตามผล ผลจากการประเมินมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมี
เกณฑมาตรฐานในการวดัและประเมนิผลชดัเจนตามระเบยีบของหลกัสูตร ซึง่การวดัและประเมนิผล
สอดคลองกบัจดุประสงคของรายวชิา รวมทัง้ใชเครือ่งมอืวดัผลไดอยางเหมาะสมกบัจุดประสงคของ
รายวิชา มีการวัดผลอยางสมํ่าเสมอ เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑในการ
วัดและประเมินผล มีการแจงผลการวัดและประเมินผลใหทราบเพื่อปรับปรุงและแกไขขอบกพรอง
ในการเรียนของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ และ
สนองความตองการของหลักสูตรและสังคม

3. ดานผลลัพธ จากการประเมินผล พบวา มีความคิดเห็นโดยภาพรวมวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก ดานผลลัพธนักศึกษามีความรับผิดชอบในหนาที่การงาน มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงาน เคารพและ
เชื่อฟงตอผูบังคับบัญชา ศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ นักศึกษามีคุณลักษณะตาม
จุดประสงคของหลักสูตร มีคุณลักษณะที่ดี มีความรูสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน
มีการคิดไตรตรองอยางมีเหตุผล สอดคลองกับงานวิจัยของธันยพร ปญญาทิพย (2554, หนา 59) 
เรือ่ง การประเมนิหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ 5 ป พทุธศกัราช 2547 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงราย 
พบวา มคีวามเหมาะสมในระดับมาก เมือ่พจิารณาความเหมาะสมดานความรูความเขาใจเปนรายขอ 
พบวา เรื่องท่ีบัณฑิตสาขาครุศาสตรคิดเห็นในระดับมาก ไดแก มีความมุงมั่นในการแสวงหาความรู
เพื่อพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพ มีความรูความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรูความ
เขาใจในหลักการ แนวคิดทฤษฏีในการประกอบวิชาชีพ สวนเร่ืองท่ีผูบงัคับบญัชา/หวัหนาหนวยงาน
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มีความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก ความรูความเขาใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฏีในการประกอบ
วิชาชีพ มีความรูความเขาใจในบทบาท หนาที่ เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับเทคโนโลยีและวิทยาการใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงครั้งนี้ ผูวิจัยขอเสนอ
ขอเสนอแนะการนําผลไปใชใหเกิดประโยชนเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้

1. ดานสิง่นาํ มจีดุแขง็ในดานอาจารยผูสอนมคีณุวฒุแิละตาํแหนงทางวชิาการทีส่งู แตมจีดุ
ที่ควรปรับปรุง คือ อาจารยผูสอนมีภาระงานการสอน งานบริหาร งานบริการวิชาการ ที่นอกเหนือ
จากงานวิชาการคอนขางมาก

2. ดานปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน มีจุดแข็ง คือ อาจารยผูสอนมีความรู ความ
เขาใจในหลักสูตรที่ทําการสอนเปนอยางดี มีการจัดแผนการศึกษาเปนระบบ ตลอดจนอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธมีการปฏิบัติหนาที่ไดสอดคลองกับความคาดหวังของบัณฑิตและผูสําเร็จการ
ศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการการสอนในหลักสูตรมีความเหมาะสม 
แตนักศึกษาขาดความกระตือรือรนในการทําวิทยานิพนธ

3.  ดานผลลัพธของหลักสูตรมีจุดแข็ง คือ ผูสําเร็จการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษามีความรู
ความสามารถมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน ในระดับที่นาพอใจของผูบังคับบัญชา แตมีประเด็นวา
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมตรงตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด สาขาวิชาควรมีกิจกรรม/และหรือ
โครงการเพ่ือกระตุนใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด
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