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Abstract

This research aims to evaluate the Master of Science Program in Industrial Management Program,  Faculty of 

Industrial Technology, Rajabhat Rajanagarindra University. There was investigate the context of the curriculum, the 

fundamental factors, and the processes, according to the opinion of the curriculum committee, lecturer, student 

and alumni. And to assess the desirable characteristics of graduate according to the opinions of the chief who  

command of the graduate. The 86 samples of the research population consisting of 5 curriculum committee, 21 

lecturers, 12 students, 26 alumnis and 26 employers. The curriculum evaluation was conducted Stufflebeam's CIPP 

model. the data were collected by questionnaires. The statistics used for the analysis were percentage, mean,  

standard deviation, and content analysis. 

The research results were as follows :

1) The curriculum committee agree that overall and each aspect was at the highest level (μ= 4.57). The most 

appropriate aspect was the fundamental factors, qualifications of students (μ = 4.75). The last appropriate aspect 

was the context of the curriculum, curriculum content (μ = 4.43).

2) The lecturer regard that overall and each aspect was at the high level (μ = 4.37). The most appropriate 

aspect was the fundamental factors, qualifications of students (μ = 4.48). The last appropriate aspect was the pro-

cesses, teaching management and the context of the curriculum, curriculum structure and content (μ = 4.31).

3) The student regard that overall and each aspect was at the high level (μ = 4.11). The most appropriate 

aspect was the context of the curriculum, curriculum content (μ = 4.24), curriculum objectives (μ = 4.18). The last 

appropriate aspect was the processes, student's satisfaction and complaint management (μ = 3.90).

4) The alumni regard that overall and each aspect was at the high level (μ = 4.21). The most appropriate 

aspect was the context of the curriculum, curriculum content (μ = 4.37). The last appropriate aspect was the  

processes, student's satisfaction and complaint management (μ = 4.02).

5) The employer regard that overall and each aspect was at the high level  (μ = 4.07). The most appropriate 

aspect was the morality and ethics (μ = 4.17) and the last appropriate aspect was the interpersonal skills and  

responsibilities (μ = 4.00).
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บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�านวน 3 ด้าน  คือ 1) บริบทของหลักสูตร 2) ปัจจัยเบื้องต้น และ 3) กระบวนการตาม
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร ผู้สอน นักศึกษาและศิษย์เก่า และเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาตาม 
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ประชากรประกอบด้วย อาจารย์ประจ�าหลักสูตร จ�านวน 5 คน ผู้สอนจ�านวน 21 คน นักศึกษาจ�านวน 12 คน  
ศิษย์เก่าจ�านวน 26 คน และผู้ใช้บัณฑิตจ�านวน 26 คน รวมทั้งหมด 86 คน การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Danial 
L.Stufflebeam) โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย   
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า
1)  ผลการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด (μ = 4.57) ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือด้านปัจจัยเบื้องต้น : คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา (μ = 4.75) และด้านที่มีความ
เหมาะสมอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ด้านบริบทของหลักสูตร : เนื้อหาของหลักสูตร (μ = 4.43)

2)  ผลการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของผู้สอน พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (μ = 4.37) 
ด้านทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ คอื ด้านปัจจยัเบือ้งต้น : คุณสมบตัผิูเ้ข้าศกึษา (μ = 4.48) และด้านทีมี่ความเหมาะสมอยูใ่นล�าดบัสดุท้าย 
คือ ด้านกระบวนการ : การจัดการเรียนการสอน ด้านบริบทของหลักสูตร : โครงสร้างของหลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตร 
(μ = 4.31)

3)  ผลการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
(μ = 4.11) ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านบริบทของหลักสูตร : เนื้อหาของหลักสูตร (μ = 4.24) : วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(μ = 4.18) และด้านที่มีความเหมาะสมอยู่ล�าดับสุดท้าย คือ ด้านกระบวนการ : ความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียน 
(μ = 3.90)

4) ผลการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของศิษย์เก่า พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
(μ = 4.21) ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านบริบทของหลักสูตร : เนื้อหาของหลักสูตร (μ = 4.37) และด้านที่มีความเหมาะสม 
อยู่ล�าดับสุดท้าย คือ ด้านกระบวนการ : ความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียน  (μ = 4.02)

5) ผลการประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
(μ = 4.07) ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (μ = 4.17) และด้านที่มีความเหมาะสมอยู่ล�าดับสุดท้าย คือ 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (μ = 4.00) 

ค�าส�าคัญ: การประเมินหลักสูตร, การจัดการอุตสาหกรรม, รูปแบบซิป

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ ก้าวหน้าในทุกๆ 

ด้านได้นัน้ย่อมต้องอาศยัปัจจยัหลายๆ ปัจจยั แต่ปัจจยัทีส่�าคญักค็อื

คณุภาพของคนในชาต ิซ่ึงคณุภาพของคนนัน้ก็เกดิขึน้จากการศึกษา

ที่ดีมีประสิทธิภาพ ที่จะเป็นส่วนช่วยสร้างเสริมศักยภาพ ความ

สามารถของคนให้มคีณุภาพ ซึง่สามารถน�าไปใช้ในการพฒันาความ

เจรญิก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาของประเทศชาตไิด้การจะพฒันาคน

ให้มคีณุภาพได้นัน้จะต้องมรีะบบการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ

และมแีนวทางในการจดัการศกึษาอย่างเป็นระบบแบบแผนตามแผน

ปฏิบัติการหรือเอกสารหลักสูตรที่เขียนขึ้นโดยมียุทธวิธีเพื่อบรรล ุ

เป้าหมายปลายทางที่พึงประสงค์ (สุนทร โคตรบรรเทา, 2553,  

หน้า 4) หลักสูตรมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการ

ศึกษาทุกระดับ เพราะหลักสูตรเป็นตัวก�าหนดทิศทางหรือแนว

ปฏิบัติในการจัดการศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร

ที่ก�าหนดไว้ (สิทธิพล อาจอินทร์, 2561, หน้า 2) โดยอาศัยบุคคล

หลายฝ่าย ทัง้ผูส้อน ผูเ้รยีน ผูบ้รหิาร หลกัสตูรผู้ปกครอง ประชาชน 

และผูป้ระกอบการเพื่อการจัดประสบการณก์ารเรยีนรูใ้ห้กับผูเ้รียน  

การจดัการศกึษาในประเทศใดกต็ามจะไม่ส�าเรจ็ไปตามก�าหนดได้ถ้า

ไม่มีหลักสูตรเป็นโครงการและเป็นแนวทางในการให้การศึกษา

คุณภาพของการศึกษาย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตร ดังนั้น

หลักสูตรที่ดีควรมีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ความ
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ก้าวหน้าของวทิยาการต่างๆ และตอบสนองความต้องการของสงัคม

ตลอดจนเสริมสร้างคณุธรรมด้านต่างๆ และตอบสนองความต้องการ

ของสงัคมตลอดจนเสรมิสร้างคณุธรรมด้านต่างๆ ของผู้เรยีน เพือ่ให้

ได้บุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาตนเองและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (สันต์ 

ธรรมบ�ารุง, 2547, หน้า 1) นบัว่าหลกัสตูรเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั

ประการหนึ่งของระบบการศึกษา นักศึกษาจะมีคุณภาพดีมากน้อย

เพียงใดนั้น หลักสูตรมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการ

ปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จึงมีความจ�าเป็นเพื่อให้

สอดคล้องกับสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทาง

วิชาการ 

การพัฒนาหลักสูตรเป็นการท�าให้หลักสูตรมีความทันสมัย

และตรงกับความต้องการของสงัคม ซึง่การจะพฒันาหลักสูตรได้นัน้

จ�าเป็นต้องมกีารประเมนิหลกัสตูร การประเมนิหลกัสตูรท�าให้ทราบ

ถึงคุณค่าของหลักสูตร เพื่อท่ีจะน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตร (สุรวีร์  เพียรเพชรเลิศ, 2561, หน้า 37) 

หลกัสตูรเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัประการหนึง่ของระบบการศกึษา

นกัศกึษาจะมคีณุภาพดมีากน้อยเพยีงใดนัน้หลกัสตูรมส่ีวนเกีย่วข้อง

เป็นอย่างมาก ฉะน้ันการปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

จงึมคีวามจ�าเป็นเพราะสภาพทางสงัคมเศรษฐกจิ และความก้าวหน้า

ทางวชิาการและเทคโนโลยไีด้มกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาอยูต่ลอด

เวลา และในปัจจุบันประเด็นสถานการณ์ท่ีต้องพัฒนาเร่งด่วนเพื่อ

ให้สภาพสังคมไทยและคุณลักษณะของคนไทยเป็นความจริงได้น้ัน 

ต้องพัฒนาคุณภาพของคนไทยในด้านที่เก่ียวกับการศึกษากลุ่ม 

ผูเ้รียนทกุระดบัควรได้รบัการเรยีนการสอนแนวใหม่มคีวามสามารถ

เชงิคดิวเิคราะห์ประกอบกบัครอูาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา

ทุกระดับต้องมีการปลูกจิตส�านึก และกระตุ้นให้มีการพัฒนาตนเอง

ให้เหมาะสมกับการสอนแนวใหม่จัดระบบการเรียนการสอน และ

หลักสูตรที่ทันสมัยโดยน�าเทคโนโลยีวิทยาการต่างๆ เข้ามาช่วยใน

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thailand Qualifica-

tion Framework for Higher Education) เพื่อให้สถาบัน

อดุมศกึษาได้พฒันาหลกัสตูร ให้มีคณุภาพและมาตรฐาน (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2552, ออนไลน์) ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจึงเป็น

ขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตร

สอดคล้อง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พุทธศักราช 

2558 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดไว้ให้ทุกหลักสูตรมีการ

พฒันาหลกัสตูรให้ทนัสมยั และมกีารประเมนิหลกัสูตรอย่างต่อเนือ่ง

ทุกๆ 5 ปี (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2558, ออนไลน์)

จากการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรก

เมื่อ ปี พ.ศ. 2553 และมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 

2559 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง 

ต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี เป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2663 ผู้วิจัยได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการประเมินหลักสูตรทั้งระบบเพื่อเป็นการ 

ตรวจสอบประสิทธิภาพ และเพื่อวิเคราะห์อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

จากการใช้หลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการ

ศกึษาและเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีของส�านกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้ก�าหนดให้ต้องมีการประเมิน

หลักสูตร เพื่อน�าผลการประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานก�าหนด และ

การประกันคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั ผลจากการประเมนิ

ครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร

ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพือ่ประเมนิหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ

จัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

วิธีด�าเนินการวิจัย
การประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ด�าเนินการตามแนวคิดของ

สตัฟเฟิลบีม (Danial L.Stufflebeam, 1990)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ได้แก่ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรอาจารย์ผู้สอน 

นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประกอบด้วย อาจารย์ประจ�า

หลักสูตรจ�านวน 5 คน อาจารย์ผู้สอนจ�านวน 21 คน นักศึกษาที่

ก�าลงัศกึษาจ�านวน 12 คน ผูใ้ช้บณัฑติจ�านวน 26 คน บณัฑติจ�านวน 

26 คน รวม 86 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่

พัฒนาขึ้น ดังนี้

1. แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม (หลกัสตูรปรบัปรงุปี 

พ.ศ. 2559) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร์ จ�านวน 4 ฉบับ คือ ส�าหรับอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 

ส�าหรบัอาจารย์ผูส้อนส�าหรบันกัศกึษา ประกอบด้วยตอนที ่1 ข้อมลู
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เกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจ

สอบรายการ (Check–list)  ตอนที่ 2 ค�าถามเพื่อการประเมิน

หลักสูตรในด้านต่างๆ เป็นแบบตรวจสอบรายการ ข้อค�าถามมี

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

สร้างตามรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert) ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended question)

2. แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ส�าหรับบัณฑิต 

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนตอนที ่2 ค�าถามเพือ่การประเมนิหลกัสตูรในด้าน

ต่างๆ ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็ทัว่ไปเกีย่วกบัหลกัสตูร

ในด้านต่างๆ

3. แบบสอบถามประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ส�าหรบัผูใ้ช้บณัฑติ ประกอบด้วย ตอนที ่1 ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ

วิธีการสร้างเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสร้างเครื่องมือ ส�าหรับการวิจัยตาม 

ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และเอกสาร 

ต�ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร และการพัฒนา

หลักสูตร

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  

ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. น�าแบบสอบถามไปตรวจสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 

และน�ามาหาค่าความเทีย่งตรง (IOC หรอื Index of Consistency) 

โดยหาค่าความสอดคล้องหรือค่าดัชนีความสอดคล้องกันระหว่าง 

ข้อค�าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ 

4. น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และมี

ความเที่ยงตรงไปทดลองใช้ (Try–out) แล้วน�ามาวิเคราะห์หาค่า

ความเชือ่มัน่สัมประสิทธิแ์อลฟ่า (Cronbach's alpha coefficient) 

จากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ัน พบว่า แบบสอบถามส�าหรับ

นกัศกึษามคีวามเชือ่มัน่ 0.982 แบบสอบถามส�าหรับอาจารย์ประจ�า

หลักสูตรมีความเชื่อมั่น 0.931 แบบสอบถามส�าหรับอาจารย์ผู้สอน

มีความเชื่อมั่น 0.925 แบบสอบถามส�าหรับศิษย์เก่ามีความเชื่อมั่น 

0.897 แบบสอบถามส�าหรับผู้ใช้บัณฑิต มีความเชื่อมั่น 0.821 

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 จากน้ันเผยแพร่ลิงก์ให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านทางกลุ่ม 

Facebook, Line และ E-mail ได้รับการตอบกลับร้อยละ 100 

 3. น�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และตรวจให้คะแนน

ตามทีก่�าหนด ด้วยวธิทีางสถติ ิโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูป

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมลูทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูจะด�าเนนิการวเิคราะห์ 

ดังนี้

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการแจกแจงความถี่ ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

analysis)  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินหลักสูตร ในครั้งนี้  

ผูป้ระเมนิได้ใช้เกณฑ์ตามแนวทางของ วไิลพร  วรจติตานนท์ (2549, 

หน้า 139) และการก�าหนดเกณฑ์ร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและ

อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการ

จัดการอุตสาหกรรม ก�าหนดเกณฑ์และการแปลความหมายในการ

ประเมินหลักสูตรจากคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

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
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สรุปผลการวิจัย
1.  ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม (หลกัสตูรปรบัปรงุ ปี พ.ศ. 2559) 

ตามความคิดเห็นของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร พบว่า

 1.1  สถานภาพของอาจารย์ประจ�าหลักสูตร พบว่า 

มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท จ�านวน 1 คน คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

จ�านวน 4 คน ต�าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ จ�านวน 1 คน 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ จ�านวน 2 คน และอาจารย์ จ�านวน 2 คน

 1.2  ผลการประเมนิหลักสตูร มคีวามเหมาะสม โดยรวม

และรายด้าน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ด้านทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ 

คอื ด้านปัจจยัเบือ้งต้น ประเดน็ผูเ้ข้าศกึษา ด้านทีร่องลงมา คอื ด้าน

บริบทของหลักสูตร ประเด็นโครงสร้างหลักสูตร และด้านที่มีความ

เหมาะสมอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ด้านบริบทของหลักสูตร ประเด็น

เนื้อหาของหลักสูตร เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

    1)  ด้านบรบิทของหลกัสตูร ประเดน็วตัถปุระสงค์

ของหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อท่ีมีความเหมาะสม

มากที่สุดคือ ข้อความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปรัชญา และ

ข้อความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย และข้อที่มีความเหมาะสมล�าดับสุดท้ายคือ ข้อความ

สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

       2)  ด้านบริบทของหลักสูตร ประเด็นโครงสร้าง

ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ข้อที่มีความเหมาะสมล�าดับแรกคือ ข้อจ�านวนหน่วยกิตรวม

ของวทิยานพินธ์ และการค้นคว้าอสิระ ข้อทีม่คีวามเหมาะสมล�าดบั

สุดท้ายคือ ข้อจ�านวนหน่วยกิตรวมของวิชาเฉพาะด้าน

       3)  ด้านบริบทของหลักสูตร ประเด็นเนื้อหาของ

หลกัสตูรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีม่คีวามเหมาะสมในระดบัมาก

ทีส่ดุล�าดบัแรกคอื ข้อความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 

รองลงมาคือมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหมาะสม ข้อที่มีความ

เหมาะสมล�าดับสุดท้าย 2 ข้อคือ ข้อเนื้อหาของหลักสูตรมีความ 

น่าสนใจและทันสมัย และข้อใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

และศึกษาต่อในระดับสูงได้

  4)  ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น ประเด็นคุณสมบัติ ผู้เข้า

ศึกษาและแผนการศึกษา มีความเหมาะสมโดยรวมและรายข้อ 

ทุกข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด

  5)  ด้านกระบวนการ ประเดน็การบรหิารหลกัสตูร 

มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่าข้อทีม่คีวามเหมาะสมล�าดบัแรกคอื มรีายวชิาทีส่่งเสรมิทกัษะ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง รองลงมาคือมีรายวิชาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัทิัง้ในและนอกห้องเรยีน ข้อทีม่คีวามเหมาะสม

ล�าดับสุดท้ายมีจ�านวน 6 ข้อคือ ข้อมีการจัดผู้สอนที่มีความรู้ ความ

สามารถและประสบการณ์ตรงตามวิชาที่สอน ข้อมีโครงการหรือ

กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ ข้อมี

โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา ด้านคุณธรรม และ

จริยธรรม  ข้อมห้ีองเรยีนและห้องปฏบิตักิาร ซึง่อยูใ่นสภาพแวดล้อม

ทีม่บีรรยากาศเอือ้ต่อการเรยีนรู ้ข้อมกีารแนะน�าข้อมลูทนุการศกึษา 

และการศกึษาต่อมวีสัดคุรภุณัฑ์เพยีงพอต่อการจดัการเรยีนการสอน 

และข้อผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ�าหลกัสูตร มส่ีวนร่วมใน

การประชุมเพือ่วางแผนติดตาม และทบทวนการด�าเนนิงานหลกัสตูร 

  6) ด้านกระบวนการ ประเด็นการบริหารและ

พฒันาอาจารย์ในหลกัสูตร มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด ข้อที่มีความเหมาะสมล�าดับแรกคือ ข้อมีแผนพัฒนาอาจารย์

ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ข้อที่มีความเหมาะสมล�าดับสุดท้ายคือ 

ข้อมีการสนับสนุนให้ท�าผลงานวิชาการ

2.  ผลการประเมนิหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา

วชิาการจดัการอตุสาหกรรม (หลกัสตูรปรับปรงุ ปี พ.ศ. 2559) ตาม

ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน พบว่า

 2.1  สถานภาพของอาจารย์ผู้สอน พบว่า มคีณุวฒุริะดับ

ปริญญาโท จ�านวน 3 คน คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ�านวน 18 คน 

ต�าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ จ�านวน 9 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ�านวน 8 คน และรองศาสตราจารย์ จ�านวน 4 คน

 2.2  ผลการประเมนิหลักสตูร มคีวามเหมาะสม โดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความเหมาะสมในล�าดับแรก 

คือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ประเด็นคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ด้านที่มีความ

เหมาะสมรองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ประเด็นการจัดการเรียน

การสอน และด้านที่มีความเหมาะสมล�าดับสุดท้าย คือ ด้านบริบท

ของหลักสูตร ประเด็นโครงสร้างของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตร เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

      1)  ด้านบรบิทของหลกัสตูร ประเดน็วตัถปุระสงค์

ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตรโดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามี 2 ข้อมีความ 

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดคือ ความชัดเจนของวตัถปุระสงค์และ

ปรัชญา ความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

  2) ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น ประเด็นคุณสมบัติ ผู้เข้า

ศึกษา มีความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประเด็น

แผนการศึกษามีความเหมาะสมโดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ใน

ระดับมาก ข้อที่มีความเหมาะสมล�าดับท้ายสุดคือ แผนการศึกษามี

ความต่อเนื่องเชื่อมโยงจากง่ายไปหายากตามชั้นปี

  3)  ด้านกระบวนการ ประเดน็การจัดการเรียนการ

สอน การวัด และประเมินผล มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก เมือ่พิจารณารายข้อพบว่าข้อทีม่คีวามเหมาะสมสูงสดุสองล�าดบั

แรกคือ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประชุมอบรม

สัมมนาทางวิชาการ และข้อมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการซึ่งมี

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีความ

เหมาะสมต�า่สดุสองล�าดบัคอื มกีารจดัการเรยีนการสอนให้นกัศกึษา

สามารถเชือ่มโยงความรูท้างทฤษฎสีูก่ารปฏบิตัจิรงิได้ และข้อมกีาร

จัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากการท�าวิจัยหรือกระบวนการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3.  ผลการประเมนิหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา

วชิาการจดัการอตุสาหกรรม (หลกัสตูรปรับปรงุ ปี พ.ศ. 2559) ตาม

ความคิดเห็นของนักศึกษา พบว่า

 3.1  สถานภาพของนักศึกษา พบว่า เป็นเพศชาย 

จ�านวน 8 คน เพศหญิง จ�านวน 4 คน มีอายุ 25-30 ปี จ�านวน 2 

คน มีอายุ 31-35 ปี จ�านวน 2 คน มีอายุ 36-40 ปี จ�านวน 5 คน 

มีอายุ 41-45 ปี จ�านวน 2 คน และอื่น ๆ หรือมากกว่าอายุที่ระบุ 

จ�านวน 1 คน อยู่ชั้นปีที่ 1 จ�านวน 4 คน ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 8 คน 

 3.2  ผลการประเมินหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย โดยรวมและ

รายด้าน อยูใ่นระดบัมาก ด้านทีม่คีวามเหมาะสมมากทีสุ่ดล�าดบัแรก

คือ ด้านกระบวนการ ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาและการ

จัดการข้อร้องเรียน รองลงมาคือด้านบริบทของหลักสูตร ประเด็น

เนื้อหาของหลักสูตร ด้านที่มีความเหมาะสมสองล�าดับสุดท้ายคือ 

ด้านปัจจยัเบือ้งต้น คณุสมบติัของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูร และด้าน

กระบวนการประเดน็การจดัการเรยีนการสอน การวดั และประเมนิ

ผล เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

  1)  ด้านบรบิทของหลกัสตูร ประเดน็วตัถปุระสงค์

ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีเพียงข้อความสอดคล้องกับปรัชญา  

วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะท่ีอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เหลือ

อยูใ่นระดบัมากทกุข้อ ส่วนประเดน็เนือ้หาของหลกัสตูรโดยรวมอยู่

ในระดับมาก ข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุดล�าดับแรกคือ สอดคล้อง

กบัวตัถปุระสงค์ของหลักสตูร ข้อทีม่คีวามเหมาะสมต�า่สดุ คอืมคีวาม

น่าสนใจและทันสมัย

  2)  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ประเด็นคุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ�าหลักสูตร มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก ยกเว้นข้อมคีวามรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มี

ความเหมาะสมต�า่สดุสองล�าดบัสดุท้ายคือ มกีารส่งเสรมิให้นกัศกึษา

คิดวิเคราะห์ และกล้าแสดงความคิดเห็น และข้อมีความรู้และ

ประสบการณ์ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ

  3)  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ประเด็นทรัพยากรด�าเนิน

การ มีความเหมาะสม โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก 

เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าข้อทีม่คีวามเหมาะสมสงูสดุสองล�าดบัแรก

คือ มีห ้องปฏิบัติการที่มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติ  

รองลงมาคือ มแีหล่งการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

อย่างเพียงพอ ข้อที่มีความเหมาะสมต�่าสุดคือ มีห้องสมุดและ 

แหล่งค้นคว้าต�าราในการเรียนการสอนเพียงพอ

  4)  ด้านกระบวนการ ประเด็นการจัดการเรียน 

การสอน การวัด และประเมินผล มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีความเหมาะสมสูงสุด

สองล�าดับแรกคือ มีการเรียนการสอนตามแผนบริหารการสอน 

(มคอ.3) และข้อมีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือทาง

วิชาชีพ จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน ข้อที่มีความเหมาะสมต�่าสุดสองล�าดับ

คือมีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้

ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง และข้อมีการจัดการเรียนการสอนให้

นักศึกษาสามารถศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  5)  ด้านกระบวนการ ประเด็นความพึงพอใจของ

นกัศกึษาและการจดัการข้อร้องเรยีน มคีวามเหมาะสมโดยรวมและ

รายข้อทกุข้ออยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าข้อทีม่คีวาม

เหมาะสมสูงสุดล�าดับแรกคือ ข้อมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดย

ภาพรวม ข้อที่มีความเหมาะสมต�่าสุดคือ มีการน�าผลการร้องเรียน

ไปปรับปรุงแก้ไข

4.  ผลการประเมนิหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา

วิชาการจัดการอุตสาหกรรม ตามความคิดเห็นของศิษย์เก่า พบว่า

 4.1  สถานภาพของศษิย์เก่า พบว่าเป็นเพศชาย จ�านวน 

18 คน เพศหญิง จ�านวน 8 คน สถานภาพการได้งานท�าในปัจจุบัน 

ท�างานแล้ว จ�านวน 24 คน และประกอบธุรกิจส่วนตัว จ�านวน  

2 คน

 4.2  ผลการประเมินหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย โดยรวมและ

รายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบริบท

ของหลกัสตูร ประเดน็เนือ้หาของหลกัสตูร และประเดน็วตัถปุระสงค์

ของหลักสูตร และด้านที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ด้าน

กระบวนการ ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการ

ข้อร้องเรียนเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

  1)  ด้านบรบิทของหลกัสตูร ประเดน็วตัถปุระสงค์

ของหลกัสูตร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายข้อพบว่าข้อ

ที่มีความเหมาะสมสูงสุดล�าดับแรกคือ ความสอดคล้องกับสภาพ

สังคมปัจจุบัน ข้อที่มีความเหมาะสมต�่าสุดคือ ความสอดคล้องกับ

ความต้องการของผูเ้รยีน และประเดน็เนือ้หาของหลกัสตูร โดยรวม
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อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีความเหมาะสม

สูงสุดล�าดับแรกคือ มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

ข้อที่มีความเหมาะสมต�่าสุดคือ มีความน่าสนใจและทันสมัย

  2)  ด้านปัจจัยเบื้องต้น ประเด็นคุณสมบัติของ

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูร มคีวามเหมาะสมโดยรวมและรายข้อทุกข้อ

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีความเหมาะสม

สูงสุดล�าดับแรกคือ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ข้อที่

มคีวามเหมาะสมต�า่สดุคอื มกีารรบัฟังและแลกเปลีย่นความคดิเหน็

กับนักศึกษา

  3)  ด้านกระบวนการ ประเด็นการจัดการเรียน 

การสอน การวัด และประเมินผล มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีความเหมาะสมสูงสุด

ล�าดับแรกคือ มีการส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าและการท�างานร่วมกัน 

ข้อทีม่คีวามเหมาะสมต�า่สดุคอืมกีารส่งเสรมิให้เข้าร่วมกจิกรรมเสรมิ

หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

     4) ด้านกระบวนการ ประเด็นความพึงพอใจของ

นักศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียน มีความเหมาะสมโดยรวม 

และรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก

5.  ผลการประเมนิหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา

วิชาการจัดการอุตสาหกรรม ตามความคิดเห็นของผู ้ใช้บัณฑิต  

พบว่า

 5.1 สถานภาพของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า เป็นเพศชาย 

จ�านวน 23 คน เพศหญิง จ�านวน 3 คน  มีอายุการท�างานใน 

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

คน 6-10 ปี จ�านวน 5 คน 11-15 ปี จ�านวน 18 คน และมากกว่า 

15 ปี จ�านวน 2 คน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 3 คน บริษัท

เอกชน จ�านวน 21 คน และอื่น ๆ จ�านวน 2 คน

 5.2  ผลการประเมินหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย โดยรวมและ

รายด้าน อยูใ่นระดบัมาก ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ คือ ด้านคณุธรรม

จรยิธรรม ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่รองลงมา คอื ด้านการวเิคราะห์เชงิตวัเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านที่มีค่าเฉล่ีย

อยู่ในล�าดับสุดท้าย คือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

  1)  ด้านคณุธรรมจริยธรรม มคีวามเหมาะสม โดย

รวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด

คือ มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และข้อมีจรรยาบรรณใน

วชิาชพี ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยสดุคอืมคีวามเคารพกฎระเบยีบของสงัคม 

  2)  ด้านความรู้ มีความเหมาะสม โดยรวมและ 

รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือมี 

ความสามารถในการศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ มีความรู้ที่ทันสมัย และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

  3)  ด้านปัญญา มีความเหมาะสม โดยรวมและ 

รายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือมี 

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ ข้อที่มี

ค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ มคีวามกล้าคิด กล้าตัดสินใจอย่างมปีระสทิธภิาพ 

  4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบมีความเหมาะสม โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ใน

ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีความรับผิดชอบในงาน

ของตนเองและส่วนรวม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ มีมนุษยสัมพันธ์

อันดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป

  5)  ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับ

มาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มีความสามารถในการสื่อสาร

ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ มีจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อภิปรายผล
จากผลการวจิยั มปีระเดน็ส�าคญัทีน่�ามาอภปิรายผลการวจิยั

ได้ดังนี้

1.  ผลการประเมินหลักสูตร ตามความคิดเห็นของอาจารย์

ประจ�าหลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสม โดยรวมและรายด้าน อยู่

ในระดบัมากทีสุ่ด สอดคล้องกบั มาเรยีม นลิพนัธุ ์(2553) ศกึษาการ

ประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ และขณิษฬา พันธุ์พาณิชย์ (2560, 

หน้า 82) ได้ท�าการศึกษาการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ผลลัพธ์ของหลักสูตรม ี

ภาพรวมความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ทัง้นีเ้นือ่งจากหลกัสตูร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

(หลกัสตูรปรบัปรงุ ปี พ.ศ. 2559) ได้ด�าเนนิการตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของหลกัสตูร ในการก�าหนดโครงสร้างของหลกัสตูร แผนการศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครนิทร์ ว่าด้วยการจัดการศกึษาระดบัอดุมศกึษาศกึษา 

พ.ศ. 2550 (ฉบบัใหม่) นอกจากนีห้ลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ

เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู ้เรียน 

สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อใน

ระดับสูงได้ สอดคล้องกับ ไทเลอร์ (Tylor, 1969, p. 37) กล่าวว่า 

การออกแบบหลักสูตรทีช่ดัเจนและสอดคล้องกบัความต้องการและ
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ความสนใจของผูเ้รยีน และสอดคล้องกับความต้องการของสงัคมนัน้

ต้องพิจารณาส่ิงท่ีมาก�าหนดหลักสูตรรวมถึงด้านวิชาการและด้าน

คณุธรรมจริยธรรมของผูเ้รยีน จงึท�าให้ผลการวจิยัพบว่าการประเมนิ

หลกัสตูรมค่ีาความเหมาะสม โดยรวมและรายด้าน อยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด โดยด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ด้านปัจจัยเบื้องต้น : 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ด้านที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ ด้านบริบทของ

หลักสูตร : โครงสร้างของหลักสูตร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับ

สุดท้าย คือ ด้านบริบทของหลักสูตร : เนื้อหาของหลักสูตรทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ยังมีการจัดสรรเวลาเรียนที่

ไม่เหมาะสม ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเท่าที่ควร

2.  ผลการประเมินหลักสูตร ตามความคิดเห็นของอาจารย์

ผู้สอน มีความเหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 

สอดคล้องกับ มาเรียม นิลพันธุ์ (2553) ศึกษาการประเมินหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะ

ศกึษาศาสตร์ และขณษิฬา พนัธุพ์าณชิย์ (2560, หน้า 82) ได้ท�าการ

ศึกษาการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี พบว่า ผลลัพธ์ของหลักสูตรมีภาพรวมความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากทีส่ดุ นคร ละลอกน�า้ (2559, หน้า 108) ประเมนิหลกัสตูร

และความคดิเห็นของอาจารย์ประจ�าหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติสาขา

วชิาเทคโนโลยกีารศกึษา (หลกัสตูรต่อเนือ่ง) พบว่า ผลการประเมนิ

หลักสูตรโดยภาพรวมและรายข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้เนื่องจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) ได้ด�าเนิน

การตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากระทรวง

ศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ฉบับใหม่) ส�าหรับด้านที่มีเฉลี่ยมากที่สุด 

คอื ด้านปัจจยัเบือ้งต้น ประเดน็คณุสมบตัผิูเ้ข้าศกึษา ทัง้นีอ้าจเนือ่ง

มาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2559) มีคุณสมบัติผู้เข้า

ศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมล�าดับสุดท้าย คือ ด้านบริบทของ

หลักสูตร ประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

ยงัขาดความสอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน ความสอดคล้อง

กับสภาพสังคมปัจจุบันบางประการในยุคประเทศไทย 4.0 และยุค

ศตวรรษที่ 21

3.  ผลการประเมนิหลกัสตูร ตามความคดิเหน็ของนกัศกึษา 

มีความเหมาะสม โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ขณิษฬา 

พนัธุพ์าณชิย์ (2560, หน้า 82) ได้ท�าการศกึษาการประเมนิหลกัสตูร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 

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

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ด้าน

กระบวนการความคิดเหน็ส่วนใหญ่ ของอาจารย์และนกัศึกษาทีม่ต่ีอ

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ใน

ระดับมากและในด้านผลผลิต ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของอาจารย์

และนักศึกษาอยู ่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

(หลกัสตูรปรับปรงุ ปี พ.ศ. 2559)  ก�าหนดวตัถุประสงค์ และปรชัญา

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับ

สภาพสังคมปัจจุบัน ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และการ

ศึกษาต่อในระดับสูงได้

ส�าหรับด้านที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือด้านบริบทของ

หลักสูตร ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหา

ของหลักสูตรมีความสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของ 

ผู้เรียน และหลักสูตรมีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เนือ้หาเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้เหมาะสมกบัหน่วยกติรวม              

ที่ก�าหนดในหลักสูตร           

ส ่วนด้านท่ีมีความเหมาะสมล�าดับสุดท้าย คือ ด ้าน

กระบวนการ ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการ

ข้อร้องเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากช่องทางการร้องเรียน ผู้ดูแล 

ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา การน�าผลการร้องเรียนไปปรับปรุง  

ยังมีการด�าเนินการค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ค่อยพบการร้องเรียน

จากนักศึกษา

4.  ผลการประเมินหลักสูตร ตามความคิดเห็นของศิษย์เก่า 

มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ขณิษฬา 

พนัธุพ์าณชิย์ (2560, หน้า 82) ได้ท�าการศกึษาการประเมนิหลกัสตูร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ

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

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า ด้าน

กระบวนการความคิดเหน็ส่วนใหญ่ของอาจารย์และนกัศกึษาทีม่ต่ีอ

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนอยู่ใน

ระดับมากและในด้านผลผลิต ความคิดเห็นส่วนใหญ่ของอาจารย์

และนักศึกษาอยู ่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักสูตร 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 

(หลักสูตรปรบัปรงุ ปี พ.ศ. 2559) ก�าหนดวตัถปุระสงค์ และปรชัญา

สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
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สภาพสังคมปัจจุบัน ใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ และการ

ศึกษาต่อในระดับสูงได้

ส�าหรับด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ด้านบริบทของ

หลกัสตูร ประเดน็เนือ้หาของหลกัสตูร ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก เนือ้หา

ของหลักสูตรมีความสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของ 

ผู้เรียน และหลักสูตร มีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เนือ้หาเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้เหมาะสมกบัหน่วยกติรวม

ที่ก�าหนดในหลักสูตร 

ส ่วนด้านท่ีมีความเหมาะสมล�าดับสุดท้าย คือ ด ้าน

กระบวนการ ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการ

ข้อร้องเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากช่องทางการร้องเรียน ผู้ดูแล 

สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา การน�าผลการร้องเรียนไปปรับปรุงยังมี

การด�าเนินการค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่ค่อยพบการร้องเรียนจาก

นักศึกษา

5. ผลการประเมินหลักสูตรคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า มีคุณภาพโดยรวมและรายด้าน

ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านที่มีความ 

เหมาะสมล�าดับสุดท้ายคือ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ นคร ละลอกน�้า (2559, หน้า 

119) การประเมินหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การ

ศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง)  

ผลการประเมนิหลกัสตูรโดยภาพรวมและรายข้อมคีวามเหมาะสมอ

ยู ่ ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง 

ปี พ.ศ. 2559) ได้ด�าเนินการก�าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ 

สมรรถนะของบัณฑิต สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

ระดบับณัฑติศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร มาตรฐานคณุวฒุแิห่งชาติ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานความรู้และ

สมรรถนะของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาของ 

คุรุสภา ส่งเสริมด้านความรู้ประสบการณ์ เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับ 

การปฏิบัติ เพื่อพร้อมเป็นผู้บริหารในอนาคต

ส�าหรบัด้านทีม่คีณุภาพมากทีส่ดุคอื ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

สอดคล้องกบั นพพร แหยมแสง (2560, หน้า 95) ได้ท�าการประเมนิ

หลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา ทัง้นี้

อาจเนื่องมาจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จดัการอตุสาหกรรม (หลกัสตูรปรบัปรงุ ปี พ.ศ. 2559) ส่งเสรมิและ

พฒันาให้นกัศกึษา มวีนิยั ตรงต่อเวลา มคีวามรับผดิชอบ ต่อตนเอง

และสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถ ในการท�างานร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยก�าหนด ในเน้ือหารายวิชาและ 

สอดแทรก ในการเรียนการสอน เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ  

มีการศึกษาดูงานทั้ งในประเทศและต ่างประเทศเพื่อให ้มี

ประสบการณ์รอบรูร้อบด้าน และมกีารวดัและประเมนิผลหลายด้าน

ทั้งความรู ้ พฤติกรรม การแสดงออก ฝึกทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและเป็นระบบ การคิดวิเคราะห์ การกล้าแสดงออก  

การคิด กล้าตัดสินใจให้กับผู ้ เรียน ผลการประเมิน พบว่า  

ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความเหมาะสมในล�าดับแรก

ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมล�าดับสุดท้าย คือ ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทั้งนี้อาจเนื่อง 

มาจากผู้เรียนยังขาดประสบการณ์ ทางด้านการบริหาร จึงอาจขาด

ความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถในการน�าหลักการ และทฤษฎี

ที่ส�าคัญตามศาสตร์ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ และยังขาดการสื่อสาร 

การประสานการท�างานร่วมกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

1. จากผลการวิจัยอาจารย์ประจ�าหลักสูตรและผู้สอน 

พบว่า ด้านบริบทของหลักสูตร ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร 

มีค่าเฉลี่ยล�าดับสุดท้าย ดังนั้น ควรน�าไปเป็นแนวทางการปรับปรุง

เนื้อหาให้มีความชัดเจน ให้มีความน่าสนใจและทันสมัย ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมากขึ้น

2. จากผลการวิจัยนักศึกษาและศิษย์เก่ามีความคิดเห็นว่า 

ด้านกระบวนการ ประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษา และการ

จัดการข้อร้องเรียน มีค่าเฉล่ียล�าดับสุดท้าย เน่ืองจากโดยรวมอาจ

จะมีช่องทางในการร้องเรียนและการประสานงานไม่ดีเท่าที่ควร

3. จากผลการวิจัยผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยล�าดับ

สุดท้าย ควรมีการฝึกทักษะความสามารถในการท�างานเป็นกลุ่มได้

อย่างมีประสทิธภิาพ มภีาวะการเป็นผู้น�า และควรมีความรบัผดิชอบ

ต่อหน้าที่ของตนเอง

4. ควรน�าผลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรไปเป็นแนวทาง

ในการด�าเนนิการปรบัปรงุ และพฒันาหลกัสตูรให้มคีณุภาพดยีิง่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

1.  ควรประเมินหลักสูตรด้านความคาดหวังผลลัพธ์การ

เรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

2. ควรประเมินหลักสูตรเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างของ

หลักสูตร รายวิชา และเนื้อหารายวิชา

3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับสถาบันการ

ศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกัน
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