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Abstract

	 The	purposes	of	 this	 research	were:	 1)	 to	evaluate	of	 the	Bachelor	of	 Engineering	Program	 in	 Industrial	

Management	Engineering,	Faculty	of	 Industrial	Technology,	Rajabhat	Rajanagarindra	University,	 in	 three	aspects	 :	

“Curriculum	Context,	Input,	and	Process”	according	to	the	opinion	of	curriculum	lecturers,	lecturers,	students	and	

graduates.	 2)	 to	evaluate	 the	desirable	 characteristics	of	 students	 according	 to	 the	opinions	of	 employers	of	

graduates.	 The	 samples	 comprised	 5	 curriculum	 lecturers,	 28	 lecturers,	 86	 students,	 166	 graduates	 and	144	

employers.	The	total	was	429	samples.	The	research	was	conducted	using	Stufflebeam’s	CIPP	evaluation	model.	

The	research	instrument	was	a	questionnaire.	The	statistics	used	for	the	analysis	were	percentage,	mean,	standard	

deviation,	and	content	analysis.

	 The	findings	of	the	study	were	as	follows:

		 1)	 The	result	of	curriculum	evaluation	according	to	curriculum	lecturers’	opinions	as	a	mean	of	overall	and	

each	aspect	was	at	the	highest	level	(Х=	4.58).	The	highest	mean	value	was	the	curriculum	context:	the	structure	

of	a	curriculum	(Х=	4.76)		and	the	lowest	mean	value	was		the	curriculum	context:	the	curriculum	content	(Х=	4.43).
	 2)	 The	result	of	curriculum	evaluation	according	to	lecturers’	opinions	as	a	mean	of	overall	and	

each	aspect	was	at	the	high	level	(Х=	4.30).	The	highest	mean	value	was	Input:	the	students’	qualifications	(Х=	4.39)	
	and	the	lowest	mean	value	was	the	curriculum	context:	the	curriculum	content	(Х=	4.21).
		 3)	 The	result	of	curriculum	evaluation	according	to	students’	opinions	as	a	mean	of	overall	and	

each	aspect	was	at	the	high	level	(Х=	4.22).	The	highest	mean	value	was	Input:	the	curriculum	lecturers’	qualifica-

tions	(	=	4.34)	and	the	lowest	mean	value	was	Input:	resources	(Х=	4.07).
		 4)	 The	result	of	curriculum	evaluation	according	to	graduated	students’	opinions	as	a	mean	of	overall	and	

each	aspect	was	at	the	high	level	(Х=	4.14).	The	highest	mean	value	was	Input:	Advisor	system	(Х	=	4.20)		and	the	
lowest	mean	value	was	the	process	:	Student	activity	(Х=	4.09).
		 5)	 The	result	of	curriculum	evaluation	according	to	employers’	opinions	as	a	mean	of	overall	and	each	aspect	

was	at	the	high	level	(Х	=	4.09).	The	highest	mean	value	was	numerical	analysis,	communication	and	information	

technology	(Х=	4.13)	and	the	lowest	mean	value	was	intelligence	(Х=	4.05).
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บทคัดย่อ

	 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ประเมนิหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 จ�านวน	3	ด้าน	คือ	1)	ด้านบริบทของหลักสูตร	2)	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	และ	3)	ด้าน

กระบวนการ	ตามความคดิเหน็ของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร	อาจารย์ผู้สอน	นกัศึกษาและบณัฑิต	และเพือ่ประเมนิคุณลักษณะอนัพงึประสงค์

ของนักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต	กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	จ�านวน	5	คน	อาจารย์ผู้สอนจ�านวน	

28	คน	นักศึกษาจ�านวน	86	คน	บัณฑิตจ�านวน	166	คน	และผู้ใช้บัณฑิตจ�านวน	144	คน	รวมทั้งหมด	429	คน	การประเมินหลักสูตรตาม

แนวคิดของสตัฟเฟลบีม	(Danial	L.Stufflebeam)	โดยใช้รูปแบบซิป	(CIPP	Model)	เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม	

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์เนื้อหา

	 ผลการวิจัยพบว่า

		 1)	 ผลการประเมนิหลักสตูรตามความคดิเหน็ของอาจารย์ประจ�าหลกัสูตร	พบว่า	มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั

มากทีส่ดุ	(Х	=	4.58)	ด้านทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ	คอืด้านบรบิทของหลกัสตูร	:	โครงสร้างของหลกัสตูร	(Х	=	4.76)	และด้านท่ีมคีวาม

เหมาะสมอยู่ในล�าดับสุดท้าย	คือ	ด้านบริบทของหลักสูตร	:	เนื้อหาของหลักสูตร	(Х	=	4.43)
	 2)		ผลการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน	พบว่า	มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	

(Х	=	4.30)	ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด	คือ	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	:	คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา	(Х	=	4.39)	และด้านที่มีความเหมาะสมอยู่

ในล�าดับสุดท้าย	คือ	ด้านบริบทของหลักสูตร	:	เนื้อหาของหลักสูตร	(Х	=	4.21)
	 3)		ผลการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา	 พบว่า	 มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	

(Х	=	4.22)	ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด	คือ	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	 :	คุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 (Х	=	4.34)	และด้านที่

มีความเหมาะสมอยู่ล�าดับสุดท้าย	คือ	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	:	ทรัพยากรด�าเนินการ	(Х	=	4.07)
	 4)		ผลการประเมนิหลกัสูตรตามความคดิเหน็ของบณัฑติ	พบว่า	มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้าน	อยูใ่นระดับมาก	(Х	=	4.14)	
ด้านทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ	คอื	ด้านปัจจยัเบือ้งต้น	:	ระบบอาจารย์ทีป่รกึษางานวจิยั	(Х	=	4.20)	และด้านทีม่คีวามเหมาะสมอยูล่�าดบั

สุดท้าย	คือ	ด้านกระบวนการ	:	กิจกรรมนักศึกษา	(Х	=	4.09)
	 5)		ผลการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต	พบว่า	 มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้าน	 อยู่ในระดับมาก	

(Х 	=	4.09)	ด้านที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด	คือ	ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Х=	4.13)	
และด้านที่มีความเหมาะสมอยู่ล�าดับสุดท้าย	คือ	ด้านปัญญา	(Х	=	4.05)	

ค�าส�าคัญ :	การประเมินหลักสูตร	วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	รูปแบบซิป

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ปัจจบุนัววิฒันาการด้านต่างๆ	เปลีย่นแปลงไป	อย่างรวดเรว็	

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการด�ารงชีวิตมากข้ึน	 ความ

สามารถและสติปัญญาของแต่ละบุคคลเป็นตัวบ่งบอกและก�าหนด

มาตรฐานชีวิตของแต่ละบุคคลว่าจะด�าเนินไปในทิศทางใด	 ผู้ที่มี

ความรู้และสติปัญญามากย่อมเป็นที่ต้องการของทุกยุคทุกสมัย	

ประเทศไทยในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกจิ	การเมอืง	

สังคม	 เทคโนโลยี	และวัฒนธรรม	ท�าให้จ�าเป็นต้องพัฒนาประเทศ

และบุคคลในประเทศให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทาง

เศรษฐกจิ	และความเจรญิงอกงามทางสงัคม	เพือ่เสรมิสร้างขดีความ

สามารถในการพ่ึงตนเองด้านองค์ความรูแ้ละเทคโนโลย	ีแม้ว่าบรบิท

จะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร	สิง่ทีอ่ธบิายความส�าเรจ็ของประเทศได้ก็

คือ	คุณภาพของคนทีไ่ด้รบัการศึกษา	ประเทศใดทีม่กี�าลังคนทีไ่ด้รบั

การศึกษาสูง	ประเทศนั้น	 ก็จะมีประชากรท่ีมีคุณภาพมาก	การได้

รับความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาจากคนในประเทศนับว่าเป็น

ข้อได้เปรยีบทางการพฒันาประเทศ	การศึกษานบัว่า		มคีวามส�าคญั

อย่างยิง่ต่อวถิชีวีติของคนไทยและสงัคม	เมือ่เวลาและยคุสมยัเปลีย่น

ไป	แน่นอนว่าสิง่รอบตวัเรา	ไม่สามารถหยดุอยูน่ิง่ได้	การศกึษากเ็ช่น

กนัถงึเวลาทีจ่ะต้องปรบัเปล่ียนและพฒันากระบวนการจดัการศกึษา

ของประเทศ	 เพื่อตอบสนองการสร้างนวัตกรรมของประเทศท่ีเกิด

จากนโยบาย	4.0	 เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา	ขั้นพื้นฐานเพื่อให้ทันยุคสมัย	อย่างไร

ก็ตาม	 กระบวนการเรียนการสอนที่จะประสบผลส�าเร็จได้	 ก็คือ	
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การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ได้มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัช้ีวัดไปสูก่าร

ปฏิบัติ	และในอนาคตผู้เรียนก็จะเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบใหม่ที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพทันยุคทันสมัยต่อไป	(สุจิตรา	ศิริการุณย์,	

2561,	หน้า	5)	ประเด็นส�าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร	

คือ	 การประเมินหลักสูตร	 ซ่ึงการประเมินหลักสูตรเปรียบเสมือน	

“กระจกสะท้อนคุณภาพ”	 ของการด�าเนินการเก่ียวกับหลักสูตร	

ช่วยชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 เช่น	 บริบทของการ

แข่งขันในศตวรรษที่	 21	 ทุกสาขาวิชาชีพต้องการบุคลากรที่มี

คุณภาพ	มีความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนความสามารถด้านต่างๆ	ที่

ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ท�างานแทนได้ส่งผลให้หลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอนต้องบูรณาการทักษะท่ีส�าคัญและจ�าเป็น

ส�าหรับการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันและ

อนาคต	ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

ทักษะด้านเทคโนโลยี	 ทักษะการสื่อสาร	 การแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์	เป็นต้น	ซ่ึงการประเมนิหลกัสตูรจะเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญั

ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย	 สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม	 การประเมินหลักสูตรจะท�าให้ทราบถึง

แนวโน้มว่าควรจะพัฒนาหลักสูตรไปในทิศทางใด	หากเราสามารถ

สร้างหลักสูตรที่ดีได้ย่อมจะท�าให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามจุด

ประสงค์ทีว่างไว้ได้	เราจงึควรท�าความเข้าใจกบัประเดน็ต่างๆ	ทีเ่ป็น

องค์ประกอบส�าคัญของการประเมินหลักสูตรให้ชัดเจน	 เพื่อจะได้

ก�าหนดวางแผนการประเมินหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ

การประเมิน	และสามารถน�าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ได้จริง	

เมือ่มกีารการประเมนิหลกัสตูรแล้ว	ผู้บรหิารควรน�าผลการประเมนิ

ไปใช้ประกอบการตัดสนิใจเกีย่วกบัหลกัสตูร	ตามช่วงระยะเวลาของ

การด�าเนนิการหลกัสตูร	ซึง่จะท�าให้ผลการประเมนิหลกัสตูรมคีณุค่า	

เกิดประโยชน์ต่อหลักสูตรและมีความคุ้มค่ากับการลงทุนที่ได้มีการ

ประเมิน	(พิชิต	ฤทธิ์จรูญ,	2558,	หน้า	1)	ก�าหนดไว้หรือไม่	จากนั้น

น�าผลทีไ่ด้มาพจิารณาว่า	มมีาตรฐาน	มปีระสทิธภิาพหรอืไม่เกีย่วกบั

คุณภาพของหลักสูตร	 โดยใช้ผลการวัดในแง่มุมต่างๆ	นอกจากนี้

กระทรวง	 ศึกษาธิการได้ก�าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2552	(Thailand	Qualification	Frame-

work	for	Higher	Education)	เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนา

หลักสูตร	ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2552,	

ออนไลน์)	ดังนั้น	การประเมินหลักสูตรจึงเป็นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ใน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้หลักสูตรสอดคล้อง	และเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 พุทธศักราช	 2558	 ที่กระทรวง

ศึกษาธิการได้ก�าหนดไว้ให้ทุกหลักสูตร	 มีการพัฒนาหลักสูตรให้

ทนัสมยั	และมกีารประเมนิหลกัสตูรอย่างต่อเนือ่งทกุ	5	ปี	(กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2558,	ออนไลน์)

	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมการ

จัดการอุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์	 เริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี	

พ.ศ.	2549	ปัจจุบัน	ใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา

วศิวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม	(หลักสูตรปรบัปรงุปี	พ.ศ.	2559)	

ดงันัน้	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาและเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	ที่ได้ก�าหนดให้ต้องมีการประเมินหลักสูตร	 เพื่อน�า

ผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรให ้มีคุณภาพ	

ประสิทธภิาพ	สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด	และการประกนั

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพื่อประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ด�าเนินการตามแนวคิดของ

สตัฟเฟลบีม	(Danial	L.Stufflebeam,	1990)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 1.	 ประชากร	ได้แก่	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรอาจารย์ผูส้อน	

นักศึกษา	 ผู้ใช้บัณฑิต	 บัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	ประกอบด้วย	อาจารย์

ประจ�าหลักสูตรจ�านวน	 5	 คน	 อาจารย์ผู ้สอนจ�านวน	 30	 คน	

นกัศกึษา	ทีก่�าลงัศกึษาจ�านวน	110	คน	ผูใ้ช้บณัฑติจ�านวน	230	คน	

บัณฑิตจ�านวน	292	คน	รวม	667	คน	

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 จ�านวน	

5	คน	อาจารย์ผู้สอนจ�านวน	28	คน	นักศึกษา	ที่ก�าลังศึกษาจ�านวน	

86	คน	ผู้ใช้บัณฑิตจ�านวน	144	คน	บัณฑิตจ�านวน	166	คน	รวม	

429	คน	ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างแต่ละประเภทจากตารางเครจซี่

และมอร์แกน	(Krejcie	&	Morgan,1970,	p.608)

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือแบบสอบถาม

ที่พัฒนาขึ้น	ดังนี้

	 1.	 แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	 (หลักสูตร

ปรับปรุงปี	พ.ศ.	2559)	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์	 จ�านวน	4	ฉบับ	 คือ	ส�าหรับอาจารย์ประจ�า
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หลกัสตูร	ส�าหรับอาจารย์ผูส้อน	และส�าหรบันกัศกึษา	ประกอบด้วย

ตอนท่ี	 1	 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถาม

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ	 (Check–list)	 ตอนที่	 2	

ค�าถามเพื่อการประเมินหลักสูตรในด้านต่างๆ	 เป็นแบบตรวจสอบ

รายการ	 ข้อค�าถาม	 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	

(Rating	scale)	5	ระดบั	สร้างตามรปูแบบของลเิคร์ิท	(Likert)	ตอน

ที่	 3	ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรในด้าน

ต่างๆ	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปด	 (Open-ended	

question)

	 2.	 แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บณัฑติ	สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 ส�าหรับบัณฑิต

ประกอบด้วยตอนท่ี	 1	 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	ส่วนตอนที	่2	ค�าถามเพือ่การประเมนิหลกัสตูรในด้าน

ต่างๆ	ตอนที	่3	ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็ทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัสตูร	

ในด้านต่างๆ

	 3.	 แบบสอบถามประเมนิคณุลกัษณะบณัฑติที	่พงึประสงค์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์	 ส�าหรับผู้ใช้บัณฑิต	ประกอบด้วย	ตอนที่	 1	 ข้อมูล

เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม	ตอนที่	2	ความคิดเห็น

เกีย่วกบัคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์	และตอนที	่3	ข้อเสนอแนะ

และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ

	 วิธีการสร้างเครื่องมือ

	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือ	 ส�าหรับการวิจัยตาม

ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

	 1.	 ศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2559)	

และเอกสาร	ต�ารา	 งานวิจัย	ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร	

และการพัฒนาหลักสูตร

	 2.	 ด�าเนินการสร้างเครื่องมือเป็น	 แบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 (Rating	 scale)	 ตามแบบของ

ลิเคิร์ท	 (Likert)	 ส�าหรับอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 อาจารย์ผู้สอน	

นักศึกษา	 และบัณฑิต	 ตามขอบเขตและแนวทางในการประเมิน

หลักสูตรที่ก�าหนดไว้	ประกอบด้วย	ด้านบริบท	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	

ด้านกระบวนการ	 ส�าหรับผู้ใช้บัณฑิตประกอบด้วยคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์	 5	ด้าน	 ได้แก่	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ด้าน

ความรู้	ด้านปัญญา	ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ	ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข	การสื่อสาร	และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 3.	 น�าแบบสอบถามไปตรวจสอบ	โดย		ผูท้รงคุณวฒุ	ิ3	ท่าน	

และน�ามาหาค่าความเทีย่งตรง	(IOC	หรอื	Index	of	Consistency)	

โดยหาค่าความสอดคล้องหรือค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่าง

ข้อค�าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์

	 4.	 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	 และ

มีความเที่ยงตรงไปทดลองใช้	 (Try–out)	 กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า	 (Cronbach’s	alpha	coefficient)	จากการ

วิเคราะห์	 ค่าความเชื่อม่ัน	พบว่าแบบสอบถามส�าหรับนักศึกษา	

มคีวามเชือ่มัน่	0.919	แบบสอบถามส�าหรบัอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร

มีความเชื่อมั่น	0.80	แบบสอบถามส�าหรับ

	 	 อาจารย์ผู ้สอนมีความเชื่อมั่น	 0.860	 แบบสอบถาม

ส�าหรับบัณฑิตมีความเชื่อมั่น	 0.679	 แบบสอบถามส�าหรับผู้ใช้

บัณฑิตมีความเชื่อมั่น	0.759

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

	 1.	 แบบสอบถามส�าหรับอาจารย์ประจ�าหลักสูตรอาจารย์

ผูส้อน	และส�าหรบันกัศกึษา	ผูป้ระเมนิเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง	

ได้รับคืนมาร้อยละ	100

	 2.	 แบบสอบถาม	ส�าหรับบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต	ผู้วิจัยส่ง

แบบสอบถามออนไลน์	 โดยการคัดลอก	URL	ที่ได้จาก	Google	

from	จากน้ันเผยแพร่ลิงค์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง	 โดยผ่านทางกลุ่ม	

Facebook,	Line	และ	E-mail	ได้รับการตอบกลับร้อยละ	100

	 3.	 น�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์	และตรวจให้คะแนนตาม

ที่ก�าหนด	ด้วยวิธีทางสถิติ	โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ข้อมูลที่ได ้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล	 จะด�าเนินการ

วิเคราะห์	ดังนี้

	 1.	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ใช้วิธีการแจกแจงความถี่	 ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 2.	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	(Content	

analysis)	

			 	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินหลักสูตร	 ใน

ครั้งนี้	ผู้ประเมินได้ใช้เกณฑ์ตามแนวทางของ	วิไลพร	วรจิตตานนท์	

(2549,	หน้า	139)	และการก�าหนดเกณฑ์ร่วมกันระหว่างผู้ประเมิน

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อตุสาหกรรม	ก�าหนดเกณฑ์และการแปลความหมายในการประเมนิ

หลักสูตรจากคะแนนเฉลี่ย	ดังนี้
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		 	 4.51	-	5.00	ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

		 	 3.51	-	4.50	ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

		 	 2.51	-	3.50	ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง	

		 	 1.51	-	2.50	ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย	

		 	 1.00	-	1.50	ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
	 1.	 ผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	 (หลักสูตรปรับปรุงปี	

พ.ศ.	2559)	ตามความคิดเห็นของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	พบว่า

	 	 1.1	 สถานภาพของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 พบว่า	

มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท	จ�านวน	4	คน	คุณวุฒิระดับปริญญาเอก	

จ�านวน	1	คน	ต�าแหน่งทางวิชาการ	อาจารย์จ�านวน	5	คน

		 	 1.2	 ผลการประเมนิหลกัสตูร	มีความเหมาะสม	โดยรวม

และรายด้าน	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	ด้านทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ	

คอื	ด้านบรบิทของหลกัสตูร	ประเดน็โครงสร้างของหลกัสตูร	ด้านที่

รองลงมา	คือ	ด้านกระบวนการ	ประเด็นการบริหารหลักสูตร	และ

ด้านที่มีความเหมาะสมอยู่ในล�าดับสุดท้าย	 คือ	 ด้านบริบทของ

หลกัสตูร	ประเดน็เนือ้หาของหลกัสตูร	เมือ่พจิารณา	รายด้านพบว่า

	 	 	 1)	ด้านบริบทของหลักสูตร	ประเด็นวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	ข้อที่มีความเหมาะสมสอง

ล�าดับสุดท้ายคือข้อความสอดคล้องกับปรัชญา	 วิสัยทัศน์และ

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	 และข้อความสอดคล้องกับสภาพ

สังคมปัจจุบัน	

	 	 	 2)	 ด้านบรบิทของหลกัสตูร	ประเด็นโครงสร้างของ

หลกัสตูร	มค่ีาเฉลีย่โดยรวมและรายข้อ	ทกุข้อ	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

	 	 	 3)	ด้านบริบทของหลักสูตร	ประเด็นเน้ือหาของ

หลกัสตูรโดยรวมอยูใ่นระดับมาก	มเีพยีง	ข้อเดยีวทีอ่ยูใ่นระดับมาก

ที่สุดคือ	ข้อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

	 	 	 4)		ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น	 ประเด็นคุณสมบัติผู ้เข้า

ศึกษาแผนการศึกษา	มีความเหมาะสมโดยรวมและรายข้อทุกข้อ	

อยู่ในระดับมากที่สุด

	 	 	 5)	 ด้านกระบวนการ	ประเดน็การบรหิารหลกัสตูร	

มีความเหมาะสมโดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่าข้อที่มีความเหมาะสมล�าดับสุดท้ายมีจ�านวน	5	ข้อคือ	

มีแผนการศึกษาในหลักสูตรและมีการปฏิบัติ	 เป็นไปตามก�าหนด	

มีกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ	มีการ

แนะน�าข้อมลูทนุการศกึษา	และการศกึษาต่อ	มกีารจดับรกิารข้อมลู

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า	 มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ

จัดการเรียน	

	 	 	 6)	ด้านกระบวนการ	 ประเด็นการบริหารและ

พฒันาอาจารย์หลกัสูตร	มคีวามเหมาะสมโดยรวมและรายข้อทกุข้อ

อยู่ในระดับมากที่สุด

	 2.	 ผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	 (หลักสูตรปรับปรุง	

ปี	พ.ศ.	2559)	ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน	พบว่า

	 	 2.1	 สถานภาพของอาจารย์ผูส้อน	พบว่า	มคีณุวฒุริะดบั

ปริญญาโท	จ�านวน	16	คน	คุณวุฒิระดับปริญญาเอก	จ�านวน	12	

คน	ต�าแหน่งทางวชิาการ	อาจารย์	จ�านวน	23	คน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

จ�านวน	4	คน	และรองศาสตราจารย์	จ�านวน	1	คน

	 	 2.2		ผลการประเมนิหลกัสูตร	มีความเหมาะสม	โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดบัมาก	ด้านท่ีมากท่ีสุด	คือ	ด้านปัจจยัเบือ้งต้น	

ประเด็นคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา	ด้านที่มีความเหมาะสมรองลงมา	คือ	

ด้านกระบวนการ	ประเด็นการจัดการเรียนการสอน	การวัด	และ

ประเมนิผล	และด้านทีม่คีวามเหมาะสมล�าดบัสุดท้าย	คอื	ด้านบรบิท

ของหลักสูตร	ประเด็นเน้ือหาของหลักสูตร	 เม่ือพิจารณารายด้าน

พบว่า

	 	 	 1)	ด้านบริบทของหลักสูตร	ประเด็นวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร	โครงสร้างของหลักสูตร	และเนื้อหาของหลักสูตรโดย

รวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

	 	 	 2)	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	 ประเด็นคุณสมบัติผู ้เข้า

ศึกษาแผนการศึกษา	 มีความเหมาะสมโดยรวมและรายข้อทุกข้อ	

อยู่ในระดับมาก

	 	 	 3)	 ด้านกระบวนการ	ประเดน็การจดัการเรยีนการ

สอน	การวัด	และประเมินผล	มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	 เม่ือพิจารณารายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก	ยกเว้นข้อมีการ

จดัการเรยีนการสอนให้นกัศกึษาสามารถคดิวเิคราะห์	ตดัสนิใจ	แก้ไข

ปัญหาอย่างมีระบบ	อยู่ในระดับมากที่สุด

	 3.	 ผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขา

วิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	 (หลักสูตรปรับปรุง	ปี	พ.ศ.	

2559)	ตามความคิดเห็นของนักศึกษา	พบว่า

	 	 3.1	 สถานภาพของนักศึกษา	 พบว่า	 เป็นเพศชาย	

จ�านวน	47	คน	เพศหญิง	จ�านวน	39	คน	มีอายุ	19	ปี	จ�านวน	21	

คน	มีอายุ	20	ปี	จ�านวน	24	คน	มีอายุ	21	ปี	จ�านวน	21	คน	มีอายุ	

22	ปี	จ�านวน	13	คน	และอื่นๆ	หรือมากกว่าอายุที่ระบุ	จ�านวน	7	

คน	อยู่ชั้นปีที่	1	จ�านวน	23	คน	ชั้นปีที่	2	จ�านวน	24	คน	ชั้นปีที่	3	

จ�านวน	18	คน	และอยู่ชั้นปีที่	4	จ�านวน	21	คน	

		 	 3.2	 ผลการประเมินหลักสูตร	 มีค่าเฉล่ีย	 โดยรวมและ

รายด้าน	อยู่ในระดับมาก	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 คือด้านปัจจัย

เบื้องต้น	ประเด็นคุณสมบัติของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	ด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียรองลงมา	 คือ	ด้านกระบวนการ	ประเด็นการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน	การวัด	และประเมินผล	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในล�าดับสุดท้าย	คือ	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	ประเด็นทรัพยากรด�าเนิน

การ	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า

			 	 	 1)	ด้านบริบทของหลักสูตร	ประเด็นวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร	 โครงสร้างของหลักสูตร	 และเน้ือหาของหลักสูตร

โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

			 	 	 2)	ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น	 ประเด็นคุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก	ยกเว้นข้อมคุีณวฒุิ

ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด

			 	 	 3)	ด้านปัจจัยเบื้องต้น	ประเด็นทรัพยากรด�าเนิน

การ	มีความเหมาะสม	โดยรวมและรายข้อทุกข้อ	อยู่ในระดับมาก

			 	 	 4)	ด้านกระบวนการ	 ประเด็นการจัดการเรียน

การสอน	การวัด	 และประเมินผล	มีความเหมาะสมโดยรวมและ

รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก	

			 	 	 5)	ด้านกระบวนการ	ประเด็นความ	พึงพอใจของ

นกัศกึษาและการจดัการข้อร้องเรยีน	มคีวามเหมาะสมโดยรวมและ

รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

	 4.	 ผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขา

วชิาวศิวกรรมการจัดการอตุสาหกรรม	ตามความคดิเหน็ของบณัฑติ	

พบว่า

	 	 4.1	 สถานภาพของบัณฑิต	พบว่าเป็นเพศชาย	จ�านวน	

121	คน	เพศหญงิ	จ�านวน	45	คน	สถานภาพการได้งานท�าในปัจจบุนั	

ท�างานแล้ว	จ�านวน	104	คน	ท�างานแล้วและก�าลังศกึษาต่อ	จ�านวน	

4	คน	ก�าลังศึกษาต่อ	จ�านวน	3	คน	ยังไม่ได้ท�างานและมิได้ศึกษา

ต่อ	จ�านวน	19	คน	ช่วยกิจการของครอบครัว	จ�านวน	21	คน	และ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว	จ�านวน	14	คน

	 	 4.2	 ผลการประเมินหลักสูตร	มีค่าเฉลี่ย	 โดยรวมและ

รายด้าน	อยู่ในระดับมาก	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	ด้านปัจจัย

เบื้องต้น	 ประเด็นระบบอาจารย์	 ที่ปรึกษาทางวิชาการ	 ด้านที่มี

ค่าเฉลีย่รองลงมา	คือ	ด้านบรบิทของหลกัสูตร	ประเดน็หลกัสตูรการ

ศกึษาและด้าน	ทีม่ค่ีาเฉลีย่อยูใ่นล�าดบัสดุท้าย	คอื	ด้านกระบวนการ	

ประเด็นกิจกรรมนักศึกษา	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า

		 	 	 1)	 ด้านบริบทของหลักสูตร	 ประเด็นหลักสูตร

การศึกษาโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ใน	ระดับมาก

		 	 	 2)	 ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น	ประเด็นระบบอาจารย์ที่

ปรึกษา	 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้	 และกิจกรรมนักศึกษามีความ

เหมาะสมโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก	

	 5.	 ผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขา

วิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	ตามความคิดเห็นของผู้ใช้

บัณฑิต	พบว่า

		 	 5.1	 สถานภาพของผู้ใช้บัณฑิต	พบว่า	 เป็น	 เพศชาย	

จ�านวน	108	คน	 เพศหญิง	 จ�านวน	36	คน	มีอายุการท�างานใน

หน่วยงานปัจจุบัน	น้อยกว่า	1	ปี	จ�านวน	10	คน	1-5	ปี	จ�านวน	

16	คน	6-10	ปี	 จ�านวน	74	คน	11-15	ปี	 จ�านวน	32	คน	และ

มากกว่า	15	ปีจ�านวน	12	คน	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	14	คน	

บริษัทเอกชน	จ�านวน	94	คน	และอื่นๆ	จ�านวน	36	คน

	 	 5.2	 ผลการประเมินหลักสูตร	 มีค่าเฉลี่ย	 โดยรวมและ

รายด้าน	อยู่ในระดับมาก	ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด	 คือ	ด้านการ

วเิคราะห์เชงิตวัเลข	การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	ด้าน

ทีม่ค่ีาเฉลีย่รองลงมา	คอื	ด้านคณุธรรมจรยิธรรมและด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่

อยู่ในล�าดับสุดท้าย	คือ	ด้านปัญญา	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า

			 	 	 1)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 มีความเหมาะสม

โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก	 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ	มีความซื่อสัตย์สุจริต	ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดสองล�าดับคือ

มกีารประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่	ีมีความขยนั	และมคีวามอดทน

ในการปฏิบัติงาน

			 	 	 2)	ด้านความรู ้	 มีความเหมาะสมโดยรวมและ

รายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัมากโดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอืมคีวาม

สามารถในการน�าความรู้	ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน	

และบูรณาการกับงานด้าน	ต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยสุดสองล�าดับคือ	 มีความรู ้ที่ทันสมัย	 และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม	 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้

องค์ความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพ	และคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

		 	 	 3)	ด้านปัญญา	 มีความเหมาะสมโดยรวมและ

รายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก	โดยข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ดคือมคีวาม

สามารถในการคิดอย่างมวีจิารณญาณและเป็นระบบ	ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยสุดสองล�าดับคือความสามารถในการศึกษารวบรวม	วิเคราะห์		

สงัเคราะห์	และประเมนิผลได้	มคีวามสามารถในการสบืค้น	ตดิตาม	

และประเมินสารสนเทศ	เพื่อเสนอทางออกในแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

อย่างสร้างสรรค์

			 	 	 4)	ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบมีความเหมาะสมโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ใน

ระดับมาก	 โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ	 	มีความสามารถในการ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์	และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้	

ข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุดสองล�าดับคือ	มีความสามารถท�างานร่วมกับ

กลุ่มได้ดี	ทั้งในบทบาทผู้น�า	และผู้ตามที่ดี	มีความรับผิดชอบในงาน

ของตนเองและส่วนรวม

			 	 	 5)	 ด้านการวเิคราะห์เชงิตวัเลข	การสือ่สารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก	

โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ	มีความสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศ	ทีเ่กีย่วข้องกบัวชิาชพี	และน�ามาประยกุต์ใช้ในการปฏบิตัิ
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งานได้	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดสองล�าดับคือ	 มีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏบิตังิานได้	และมคีวามสามารถใน

การสื่อสารด้วยการพูด	พร้อมทั้งเลือกรูปแบบที่ใช้ในการส่ือสารได้

อย่างเหมาะสม

อภิปรายผล
	 จากผลการวจิยั	มปีระเดน็ส�าคัญทีน่�ามาอภิปรายผลการวจิยั

ได้ดังนี้

	 1.	 ผลการประเมินหลักสูตร	ตามความคิดเห็นของอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร	พบว่า	 มีความเหมาะสม	 โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 สอดคล้องกับ	 โชติช่วง	พรหมบุตร	 (2558,	

หน้า	85)	ศกึษาการประเมนิหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต	สาขา

วิชาวิศวกรรม	 เครื่องกล	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	พบว่าผลการ

ประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม	และรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด	 ทั้งน้ีเน่ืองจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	 (หลักสูตรปรับปรุงปี	

พ.ศ.	2559)		ได้ด�าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรี	พ.ศ.	2558	และตามแนวทางการบรหิารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร	 ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2558	ของกระทรวงศึกษาธิการ	

และมาตรฐานคุณวฒุแิห่งชาต	ิในการก�าหนดโครงสร้างของหลักสูตร	

แผนการศึกษา	คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	 เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	พ.ศ.	2558	การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	(ฉบับที่	

2)	พ.ศ.2559	และการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	 (ฉบับท่ี	 3)	

พ.ศ.	 2559	 ในการก�าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	และเน้ือหา

รายวิชาของหลักสูตร	นอกจากน้ีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

เป็นหลกัสตูรทีม่คีวามชดัเจนของวตัถปุระสงค์	และปรชัญา	มคีวาม

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและมีความสอดคล้องกับ

ปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 วัตถุประสงค์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการ

ประกอบอาชพี	และการศกึษาต่อในระดบัสงูได้	จงึท�าให้ผลการวจิยั	

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด	โดยด้านบริบท

ของหลักสูตร	ประเด็นโครงสร้างของหลักสูตร	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรอง

ลงมา	คือ	ด้านกระบวนการ	ประเด็นการบริหารหลักสูตร	ด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย	 คือ	ด้านบริบทของหลักสูตร	ประเด็น

เนื้อหาของหลักสูตร	 ทั้งนี้อาจ	 เนื่องมาจาก	ภาคทฤษฎีและภาค

ปฏิบัติ	 ยังมีการจัดสรรเวลาเรียนที่ไม่เหมาะสม	 ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ

จริงเท่าที่ควร

	 2.	 ผลการประเมินหลักสูตร	ตามความคิดเห็นของอาจารย์

ผูส้อน	มค่ีาเฉลีย่โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก	สอดคล้องกบั	

ขณิษฬา	พันธุ์พาณิชย์	 (2560,	 หน้า	 ก)	 ศึกษาวิจัยการประเมิน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารงาน

ก่อสร้าง	และสาธารณูปโภค	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2555)	ส�านัก

วิชาวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	พบว่า	ผลการ

ประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม	และรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับมาก	 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	 (หลักสูตรปรับปรุง	

ปี	 พ.ศ.	 2559)	 ได้ด�าเนิน	การตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร	

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	 2558	และตามแนวทางการบริหารเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร	ีพ.ศ.2558	กระทรวงศึกษาธิการ	

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์	 ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	

พ.ศ.	2558	การจัดการศึกษาระดบัปรญิญาตร	ี(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2559	

และการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2559	

ส�าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านปัจจัยเบื้องต้น	ประเด็น

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา	ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับสุดท้าย	 คือ	

ด้านบริบทของหลักสูตร	 ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตรทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก	หลักสูตรยังมีความน่าสนใจและทันสมัยไม่มากนักยัง

ไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและยุคอุตสาหกรรม	

4.0	สอดคล้องกับ	นพดล	โป่งอ้าย	(2549,	หน้า	87)	ศึกษาวิจัยการ

ประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรม	

อุตสาหการ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ที่มี

ข้อเสนอว่าเนือ้หาวชิาทีส่อนควรค�านงึถงึสภาพปัจจบุนั	และมคีวาม

เป็นสากล

	 3.	 ผลการประเมนิหลกัสูตร	ตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา	

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับ	รัชตะวัน	ไชยเพส	

(2558)	 ได้ท�าการวิจัยประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	พบว่า	ตามความคิด

เห็นของนักศึกษา	 มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายด้านอยู่ใน	 ระดับมาก	

ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	คอื	ด้านปัจจยัเบือ้งต้น	ประเดน็คณุสมบตัิ

ของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	ด้านที่มีค่าเฉล่ียรองลงมา	คือ	 ด้าน

กระบวนการ	ประเดน็การจดักจิกรรมการเรยีนการสอน	การวดัและ

ประเมินผล	และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย	คือ	ด้านปัจจัย

เบื้องต้น	 ประเด็นทรัพยากรด�าเนินการ	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรม	 (หลักสูตรปรับปรุงปี	พ.ศ.	2559)	 มีปัจจัยทางด้าน

ระบบสนับสนุนการเรียน	 การสอน	ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้า

เอกสาร	หนงัสือต�ารา	ท่ีทนัสมัยในการเรยีนการสอน	ทีย่งัไม่เพียงพอ	

ต่อการศกึษา	สอดคล้องกบั	วรพรรณ	ีเหล่าทองสขุ	(2554,	หน้า	88)	

ศึกษาการประเมนิหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิตสาขาวชิาจลุชวีวทิยา
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อตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต	ิและสอดคล้อง

กบั	นพดล	โป่งอ้าย	(2549,	หน้า	89)	ศกึษาวจิยัการประเมนิหลกัสตูร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรม	 อุตสาหการ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พบว่า	ทรัพยากรการ

ด�าเนินการในหลักสูตรบางอย่าง	 ไม่เพียงพอ	อาทิ	 คอมพิวเตอร์

ที่ใช้ในการค้นคว้า	หนังสือต�าราที่ทันสมัย

	 4.	 ผลการประเมินหลักสูตร	ตามความคิดเห็นของบัณฑิต

มีความเหมาะสมโดยรวม	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับ	ขณิษฬา	

พันธุ์พาณิชย์	(2560,	หน้า	ก)	ศึกษาการประเมินหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารงานก ่อสร ้างและ

สาธารณูปโภค	 (หลักสูตรปรับปรุง	 พ.ศ.	 2555)	 ส�านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	พบว่า	ตามความ

คดิเห็นของบณัฑติ	ด้านทีม่คีวามเหมาะสม	มากทีส่ดุ	คอื	ด้านปัจจยั

เบื้องต้น	ประเด็นระบบอาจารย์	ที่ปรึกษา	ด้านที่มีความเหมาะสม

รองลงมา	คือ	ด้านบริบทของหลักสูตร	ประเด็นหลักสูตรการศึกษา	

และด้าน	ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับสุดท้าย	 คือ	 ด้านกระบวนการ	

ประเด็นกิจกรรมนักศึกษา	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	

ได้ด�าเนินการกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนที่

มีความหลากหลายยังไม่มากพอ	และการส่งเสริมให้นักศึกษาคิด	

วิเคราะห์	และกล้าแสดงความคิดเห็นยังไม่ครอบคลุมมากพอ

	 5.	 ผลการประเมินหลักสูตรคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต	พบว่า	 มีความเหมาะสมโดยรวม

และรายด้านทุกด้าน	อยู่ในระดับมาก	ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ	พบว่า	 โดยภาพรวมนักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษาและ

ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานตามโรงงานมีความส�าเร็จในการปฏิบัติ

งาน	อยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับ	รัตนา	สุดบางกุ้ง	(2559,	หน้า	

5)	 ศึกษาประเมินผลสัมฤทธ์ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขา

ชวีวทิยา	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	พบว่าบณัฑิต

มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบ

การปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม	 ได้ด�าเนินการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์	เนื้อหาสาระ	สมรรถนะของบัณฑิต	สอดคล้อง

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	 ระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2558	

กระทรวงศึกษาธิการ	 มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	 ส่งเสริมด้าน

ความรู้ประสบการณ์	 เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ	 เพื่อพร้อม

เป็นวศิวกรในอนาคต	ส�าหรบัด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่อยูใ่นล�าดบัสดุท้าย	คือ	

ด้านปัญญา	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากยังขาดความสามารถในการ

ประเมิน	 เพื่อเสนอทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง

สร้างสรรค์

ข้อเส นอแนะ
 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

	 1.	 จากผลการวิจัยอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	พบว่า	 ด้าน

บริบทของหลักสูตร	ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร	มีค่าเฉลี่ยล�าดับ

สดุท้าย	ดงันัน้	ควรน�าไปเป็นแนวทางการปรบัปรงุเนือ้หาให้มคีวาม

ชัดเจน	แก้ไขด้านบริบทให้มีภาคปฏิบัติที่เหมาะสมกับภาคทฤษฎี	

	 2.	 จากผลการวิจัย	 อาจารย์ผู ้สอนมีความคิดเห็นว่า

ด้านบริบทของหลักสูตร	 ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร	 มีความ

เหมาะสมล�าดับสุดท้าย	ดังนั้น	ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียน

การสอนให้มคีวามน่าสนใจและทนัสมยั	ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมากขึ้น

	 3.	 จากผลการวิจัยนักศึกษามีความคิดเห็นว่า	 ด้านปัจจัย

เบ้ืองต้น	 ประเด็นทรัพยากรด�าเนินการมีความเหมาะสมล�าดับ

สุดท้าย	 เนื่องมาจากห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าต�าราในการเรียน

การสอนยังไม่เพียงพอ	ควรจัดให้มีแหล่งค้นคว้า	 ต�าราที่เพียงพอ

และทันสมัยมากขึ้น	

	 4.	 จากผลการวิจัยพบว่า	 บัณฑิต	 มีความคิดเห็นว่าด้าน

กระบวนการ	 ประเด็นกิจกรรมนักศึกษามีความเหมาะสมล�าดับ

สดุท้ายคอื	มกีจิกรรมเพือ่พฒันานกัศกึษาทัง้ในและนอกชัน้เรยีนยงั

ไม่มคีวามหลากหลาย	และการส่งเสรมิให้นกัศึกษาคดิ	วเิคราะห์	และ

กล้าแสดงความคิดเหน็ยงัน้อย	ดงันัน้ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูรควรน�าไป

เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน

	 5.	 จากผลการวจิยัผูใ้ช้บณัฑติมคีวามคดิเหน็ว่า	ด้านปัญญา	

มีความเหมาะสมล�าดับสุดท้าย	ควรเอาใจใส่ดูแลนักศึกษา	 ในเรื่อง

ความสามารถในการสืบค้น	ติดตาม	และประเมินสารสนเทศ	 เพ่ือ

เสนอทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

	 6.	 ควรน�าผลทีไ่ด้จากการประเมนิหลักสูตรไปเป็นแนวทาง

ในการด�าเนนิการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร	ให้มคีณุภาพดยีิง่ขึน้

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 ควรประเมินหลักสูตรด้านความคาดหวังผลลัพธ์การ

เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

	 2.	 ควรประเมินหลักสูตรเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างของ

หลักสูตร	รายวิชา	และเนื้อหารายวิชา

		 3.	 ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบหลกัสตูร	วศิวกรรมศาสตร

บณัฑติ	สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 กับสถาบันการ

ศึกษาอื่นๆ	ที่เปดสอน	ในหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน
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