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Abstract
The purpose of the study was to evaluate the Graduate Diploma Program (2014 revised) of The Faculty
of Education, Rajabhat Rajanagarindra University. The total 249 informants were the five curriculum supervisors,
twenty-three lecturers who taught in the curriculum, 133 students in the curriculum and 133 employees. The
researcher used Stufflebeam’s CIPP model and Department of Education’s 2015 TQF as an evaluation framework.
The data were gathered by questionnaires. The data were analyzed to be percentage, means and standard deviation.
The data were analyzed in aspects of context, input, process and production. The result yield that ;
1. In aspect of the context, Objectives of the curriculum was cleared, consistence with the university’s and
the faculty’s vision and alsocorresponded to students’ need and present context. The content of the curriculum
was corresponded with TQF and the objectives. The content was also interesting and modern. It balanced between
theories and practice. Moreover, the content can be utilized in profession and further professional development.
2. In aspect of the input; the qualifications of the candidates were corresponded with TQF and the 2010
university’s regulation.In case of the curriculum supervisors, their qualifications were corresponded with the
curriculum needs. They possessed needed knowledge, abilities and experiences that correspond with changing
academic context. They encouraged students to use analytic thinking skill and was good role model both in
academic and moral aspect. The study plan was serially designed, from basic to professional content. The number
of credits in each semester was suitable.
3. In case of the process, the evaluation yielded that all aspects gain high score. (curriculum management,
lecturer management and development, resources, teaching, learning and evaluation and responding to
complaint).
4. In aspect of production, The overall quality of graduated students was high. The most satisfied aspect
was moral. They also satisfied with knowledge, wisdom, social skills and responsibility, numerical analytic skill,
communication and information skills and teaching skills. The graduated students also possessed the university’s
qualities (be volunteered, be eager and be persistent) and the faculty’s quality (to be good and knowledgeable
teacher for local)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร 5 คน 2) อาจารย์ผู้สอนจ�ำนวน
23 คน 3) นักศึกษา จ�ำนวน 133 คน และ 4) ผู้ใช้บัณฑิต จ�ำนวน 133 คน รวมทั้งสิ้น 249 คน คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการโดยใช้รูปแบบ
การประเมินแบบซิป (CIPP Model) ของแดเนียล แอล. สตัฟเฟิลบีม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ข้อ 14)
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ
(Process) และด้านผลผลิต (Product) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
ด้านบริบท (Context) ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ สอดคล้อง
กับสภาพความต้องการของผูเ้ รียน และสภาพปัจจุบนั ด้านเนือ้ หาของหลักสูตรมีปริมาณเนือ้ หาเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาไม่ซ�้ำซ้อน มีความน่าสนใจและทันสมัย มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม สามารถน�ำไปใช้
ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงได้
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และเป็นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ด้านอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิ
ตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์และกล้าแสดงออก มีการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้นักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี และมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการเป็น
อาจารย์ ด้านแผนการศึกษามีความต่อเนื่องจากง่ายไปหายาก และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจากพื้นฐานไปสู่วิชาชีพ และจ�ำนวนหน่วยกิต
แต่ละภาคเรียนมีความเหมาะสม
ด้านกระบวนการ (Process) การบริหารหลักสูตร การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ทรัพยากร การจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผล และความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก
ด้านผลผลิต (Product) คุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านจิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ สร้างครูดี มีความรู้ สู่ท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ : การประเมินหลักสูตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับกันว่าหลักสูตร
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน เช่น
ด้ า นอุ ต สาหกรรม เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม การเมื อ ง
การปกครอง และเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่
ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและความ
สามารถได้ โ ดยระบบศึ ก ษาเป็ น ส� ำ คั ญ เมื่ อ สั ง คมเปลี่ ย นแปลง
หลักสูตรย่อมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส�ำหรับการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในสังคมนัน้ ขัน้ แรก
ของการพัฒนาคือ ตัวผู้พัฒนาหลักสูตรควรทราบว่าหลักสูตรที่เรา
ใช้อยู่ควรมีการปรับเปลี่ยน แก้ไขในส่วนใด มีข้อบกพร่องตรงไหน
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อย่างไรบ้าง ต้องใช้กระบวนการและวิธีการอย่างไรในการปรับ
เปลี่ยน เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขบรรลุเป้าหมายให้ดีที่สุด ดังนั้น
การท�ำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า พัฒนาอย่างมั่นคงได้อย่าง
ยั่งยืน จะต้องมีการจัดระบบการศึกษาที่มีแนวทางอย่างมีระบบ
แบบแผนและมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น จึงต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยน
หลักสูตรการศึกษาให้ทันต่อสภาพปัจจุบันด้วย เป็นที่ทราบกันว่า
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาย่ อ มขึ้ น กั บ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รเป็ น ส� ำ คั ญ
เพราะหลักสูตรเป็นเหมือนเป้าหมาย และเป็นแนวทางในการ
แนะแนวทางศึกษา หลักสูตรที่ดีควรมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณ์ความก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆ และสามารถตอบสนอง

ความต้องการสังคม ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้
กับผู้เรียนเพื่อผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้
อย่างยั่งยืน
การพัฒนาหลักสูตรให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ในสังคม
ผู้พัฒนาหลักสูตรควรจะต้องทราบรายละเอียดของหลักสูตรอย่าง
ลึกซึง้ และมีวธิ กี ารพัฒนาปรังปรุงหลักสูตรให้เกิดความถูกต้องตาม
หลักการ การพัฒนาหลักสูตรจ�ำเป็นต้องท�ำให้เป็นระบบ ซึ่งจะต้อง
มีการประเมินหลักสูตร ตรวจสอบข้อดีและข้อจ�ำกัดทีส่ ามารถช่วยให้
ผูป้ ระเมินหลักสูตรทราบถึงปัญหาและแนวทางในการปรับปรุงทัง้ ใน
ด้านจุดมุง่ หมาย เนือ้ หาวิชา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
ตลอดจนการบริหารหลักสูตร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตร
จะเป็นประโยชน์ สามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานมาวิเคราะห์ ปรับปรุง
พัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการศึกษาให้ได้ผลสูงสุด
ในการด�ำเนินการด้านหลักสูตรนัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีข้อก�ำหนดว่าให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี (ส�ำนักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หน้า17) รวมทัง้ ควรมีการประเมินเพือ่
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น ที่
เปลี่ยนแปลงไปในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ หลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาให้ทนั สมัย
ในด้านวิชาการและการฝึกปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ชดั เจน โดยมีการวางแผนก�ำหนดโครงสร้างของ
หลักสูตร รูปแบบของระบบหลักสูตรการบริหารงานและการสอน
ตามหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสมและสอดรับ
กับสภาพความเป็นจริงและความต้องการในปัจจุบันมากขึ้น เพื่อ
วัดประสิทธิผลของผลผลิต (ทิศนา แขมมณี. 2544, หน้า 53 ;
เจียรนัย ศิริสวัสดิ์ 2526, หน้า 52)
การประเมินหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งที่ส�ำคัญในการพัฒนา
หลักสูตรและระบบการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรทุก
ฝ่ายจะต้องให้ความส�ำคัญ และถ้าจะท�ำให้เกิดผลในทางปฏิบตั หิ รือ
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตร จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนิน
งานการประเมินหลักสูตรอย่างจริงจัง เป็นระบบและมีความต่อเนือ่ ง
โดยจะต้องมีการตรวจสอบ พิจารณา วิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ เพื่อ
การแก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย การประเมินหลักสูตรจึงนับว่าเป็น
ขั้นตอนที่ส�ำคัญของการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ ซึ่งจะ
ท�ำให้ทราบถึงคุณค่าและสภาพความเป็นจริงของหลักสูตร เพื่อจะ
น�ำผลที่ได้รับมาใช้พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา ที่จะน�ำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้ประกาศ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพทางการศึกษา
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2539 ซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะต้องมีการ
ด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2542 มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเรือ่ ง
การประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกก�ำหนดไว้ในหลักการศึกษา
มาตราที่ 9 ข้อที่ 3 ว่า ให้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2541
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็น
สถาบั น การศึ ก ษาที่ เ น้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพทั้ ง ในด้ า น
วิ ช าการและด้ า นปฏิ บั ติ ก าร ส่ ง เสริ ม ให้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ค วาม
เชี่ยวชาญในศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
มี ก ารลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ท างด้ า นการเรี ย นการสอน โดยมี ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรจัดการเรียนการสอน
ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เริม่ ใช้หลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ
ปีการศึกษา 2552 จากนั้นในปี พ.ศ. 2556 ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรครั้งที่ 2 ใช้ชื่อว่า หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และได้เปิดรับนักศึกษาในปีการ
ศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน (คณะครุศาสตร์, 2560, หน้า 5)
การวิจยั ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ในครั้งนี้ นับเป็นขั้นตอนส�ำคัญที่จะบ่งชี้ถึงการพัฒนา
หลักสูตรในอนาคต มีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อสภาพสังคม ความก้าวหน้าทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความต้องการทางด้าน
การตลาดและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน และ
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
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		 1.1 อาจารย์ผู้สอนประจ�ำหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) จ�ำนวน 23 คน
		 1.2 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิ ช าชี พ ครู (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2557) คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�ำนวน 5 คน
		 1.3 ผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ของบั ณ ฑิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จ�ำนวน 139 คน
		 1.4 นักศึกษาทีก่ ำ� ลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ�ำนวน 139 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
		 2.1 อาจารย์ผู้สอนประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2557) เก็บตัวอย่าง 100% จากกลุ่มประชากร
		 2.2 ผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ของบั ณ ฑิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เก็บตัวอย่าง 70% จ�ำนวน 110 คน
3. ด้านเนื้อหา
		 ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้
รูปแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม Stufflebeam, D. L.
and others. (1977) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2548 (ข้อ 14) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
		 3.1 ด้านบริบท (Context) ของหลักสูตร เป็นการ
ประเมินความชัดเจน ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและคณะ สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของผู้เรียน และสภาพปัจจุบัน ด้านเนื้อหาของ
หลั ก สู ต รมี ป ริ ม าณเนื้ อ หาเป็ น ไปตามมาตรฐาน ผลการเรี ย นรู ้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาไม่ซ�้ำซ้อน มีความ
น่าสนและทันสมัย มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม
สามารถน� ำ ไปใช้ ใ นการประกอบอาชี พ และการศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับสูงได้
		 3.2 ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น (Input) ของหลักสูตรเป็นข้อมูล
ด้านคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาและปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2553 ด้านอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์
กับหลักสูตร มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทันกับ
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ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
และกล้าแสดงออก มีการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้นักศึกษา เป็น
แบบอย่างทีด่ ี และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์
ด้านแผนการศึกษามีความต่อเนือ่ งจากง่ายไปหายาก และมีความต่อ
เนื่องเชื่อมโยงจากพื้นฐานไปสู่วิชาชีพ และจ�ำนวนหน่วยกิตแต่ละ
ภาคเรียนมีความเหมาะสม
		 3.3 ด้านกระบวนการ (Process) ของหลักสูตร เป็น
ความเหมาะสมด้านการบริหารหลักสูตร การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ ทรัพยากรในการด�ำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนและ
การวัดและประเมินผล และความพึงพอใจของนักศึกษาและการ
จัดการข้อร้องเรียน
		 3.4 ด้านผลผลิต (Product) ของหลักสูตร เป็นการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาตามหลักสูตรในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อการและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ด้านจิต
อาสา ใฝ่รู้ สูง้ าน ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และตามอัตลักษณ์
ของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ สร้างครูดี มีความรู้ สู่ท้องถิ่น

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ในการวิ จั ย หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการประเมินโดยใช้รูปแบบ
ซิป (CIPP Model) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 (ข้อ 14) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยการ
ด�ำเนินการดังนี้
1. ก�ำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร จ�ำนวน 5 คน 2) อาจารย์ผสู้ อน จ�ำนวน 23 คน
3) นักศึกษาทีเ่ รียนในหลักสูตร จ�ำนวน 139 คน
2. สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น เอง เพื่ อ ประเมิ น
หลักสูตร โดยใช้แบบประเมิน CIPP Model จ�ำนวน 4 ชุด ดังนี้
		 2.1 แบบประเมิ น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ส�ำหรับอาจารย์ผู้รับผิด
ชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ประกอบด้วยข้อค�ำถาม
จ�ำนวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามตอนที่ 2 ค�ำถามเพื่อการประเมินหลักสูตรในด้าน
ต่างๆ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักสูตรในด้านต่างๆ

		 2.2 แบบประเมิ น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอน
ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ค�ำถามเพือ่ การประเมิน
หลักสูตรในด้านต่างๆ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ
		 2.3 แบบประเมิ น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ส�ำหรับนักศึกษา ประกอบ
ด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ค�ำถามเพื่อการประเมินหลักสูตร
ในด้านต่างๆ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั่วไป
เกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ
		 2.4 แบบประเมิ น หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ส�ำหรับผู้ใช้บัณฑิต
ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามตอนที่ 2 ค�ำถามเพือ่ การประเมิน
หลักสูตรในด้านต่างๆ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ
3. วิธีการสร้างเครื่องมือคณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้าง
เครื่องมือ ส�ำหรับการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 3.1 ศึ ก ษาเอกสารหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
		 3.2 ศึกษาเอกสาร ต�ำรา งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
		 3.3 ประชุ ม เพื่ อ เลื อ กรู ป แบบการประเมิ น ก� ำ หนด
ขอบเขตและแนวทางในการประเมินหลักสูตร
4. ด�ำเนินการสร้างเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ของไลเคิรท์ (Likert
Rensis, 1967, p. 90-95) ตามขอบเขตและแนวทางในการประเมิน
ทีก่ ำ� หนดไว้ เพือ่ ใช้ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ส�ำหรับอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
5. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยมีการวิเคราะห์
คุณภาพของแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) ด้วยการวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของ
รายการประเมินกับจุดมุ่งหมายตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
(IOC) จ�ำนวน 5 คน ได้คา่ ความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง .80 – 1.00
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ
แจกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ให้แก่อาจารย์ประจ�ำ

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตด้วยตนเอง
น�ำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และตรวจให้คะแนนตามที่ก�ำหนด
ด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูป และแปล
ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมของหลักสูตร/คุณภาพ
ของบัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึงความเหมาะสมของหลักสูตร/คุณภาพของบัณฑิตอยู่ใน
ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึงความเหมาะสม
ของหลักสูตร/คุณภาพของบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง ค่าคะแนน
เฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึงความเหมาะสมของหลักสูตร/คุณภาพ
ของบัณฑิตอยู่ในระดับน้อย ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 –1.50 หมายถึง
ความเหมาะสมของหลั ก สู ต ร/คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต อยู ่ ใ นระดั บ
น้อยที่สุด
7. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ใช้วิธีการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา
(Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย

ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) พบว่า ด้านบริบท (Context) ของ
หลักสูตร ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น (Input) และด้านกระบวนการ (Process)
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.48 มีคา่ ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19 ในด้านผลผลิต (Product) มีคณ
ุ ภาพ
ของบัณฑิตโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.57 และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.24 โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละด้านดังนี้
1. ด้านบริบท (Context) ของหลักสูตร พบว่า วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรมีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และคณะ สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียน และสภาพ
ปัจจุบัน เนื้อหาของหลักสูตรมีปริมาณเนื้อหาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาไม่
ซ�้ำซ้อน มีความน่าสนใจและทันสมัย มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม สามารถน�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการ
ศึกษาต่อในระดับสูงได้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ค่าส่วนเบีย่ งมาตรฐาน เท่ากับ 0.23
2. ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น (Input) ของหลั ก สู ต ร พบว่ า
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ
และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2553
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อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทที่ นั กับความเปลีย่ นแปลง
ทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงออก
มีการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้นักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี และ
มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ แผนการศึกษา
มีความต่อเนือ่ งจากง่ายไปหายาก และมีความต่อเนือ่ งเชือ่ มโยงจาก
พื้นฐานไปสู่วิชาชีพ และจ�ำนวนหน่วยกิตแต่ละภาคเรียนมีความ
เหมาะสม โดยภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.51 ค่าส่วนเบีย่ งมาตรฐาน เท่ากับ 0.10
3. ด้ า นกระบวนการ (Process) การบริ ห ารหลั ก สู ต ร
การบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ ทรั พ ยากรในการด� ำ เนิ น การ
การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล และความพึง
พอใจของนักศึกษาและการจัดการข้อร้องเรียน มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.43 ค่าส่วนเบีย่ งมาตรฐาน
เท่ากับ 0.24
4. ด้านผลผลิต (Product) คุณภาพของบัณฑิต โดยภาพ
รวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยพิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า ด้ า น
คุณลักษณะบัณฑิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ สกอ. ทั้ง 6 ด้าน
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการ
วิเคราะห์ตัวเลข การสื่อการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.26 ด้านคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จิตอาสา
ใฝ่รู้ สู้งาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.58 และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.22 และด้านคุณภาพ
ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องคณะครุ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ สร้ า งครู ดี มี ค วามรู ้
สูท่ อ้ งถิน่ มีคณ
ุ ภาพอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.57
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.24

อภิปรายผล

ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) พบว่า ด้านบริบท (Context) ของ
หลักสูตร ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น (Input) และด้านกระบวนการ (Process)
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต (Product)
มีคณ
ุ ภาพของบัณฑิตโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยพิจารณา
รายด้านดังนี้
1. ด้านบริบท (Context) ของหลักสูตรพบว่า วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรมีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และคณะ สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียน และสภาพ
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ปัจจุบัน เนื้อหาของหลักสูตรมีปริมาณเนื้อหาเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาไม่
ซ�้ำซ้อน มีความน่าสนใจและทันสมัย มีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม สามารถน�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และการ
ศึกษาต่อในระดับสูงได้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะหลั ก สู ต รมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รโดยผ่ า น
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และของคุรสุ ภา ส่งผลให้ดา้ น
บริ บ ทของหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รมี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก
ซึ่งสอดคล้องกับ คทาวุธ กุลศิริรัตน์ และคณะ (2560, บทคัดย่อ)
ได้ ส รุ ป ผลการวิ จั ย ด้ า นบริ บ ท (context) ของหลั ก สู ต รไว้ ว ่ า
โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมี
ความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและการพัฒนาประเทศ
และสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน ทัง้ อาจารย์ผรู้ บั ผิด
ชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษามีความเห็นสอดคล้อง
กันอยู่ในระดับมาก
2. ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น (Input) ของหลั ก สู ต ร พบว่ า
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาด้าน
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ
และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2553
ด้านอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทที่ นั กับความเปลีย่ นแปลง
ทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงออก
มีการบูรณาการความรู้ต่างๆ ให้นักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี และมี
คุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ ด้านแผนการศึกษา
มีความต่อเนือ่ งจากง่ายไปหายาก และมีความต่อเนือ่ งเชือ่ มโยงจาก
พื้นฐานไปสู่วิชาชีพ และจ�ำนวนหน่วยกิตแต่ละภาคเรียนมีความ
เหมาะสม ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2548,
หน้า 18–23) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรือ่ ง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ได้ก�ำหนดไว้ว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ท่ีด�ำรงต�ำแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต�่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และการพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย นอกจากนี้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2560, หน้า 42-88) ได้กำ� หนดกรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับการ
ประเมินหลักสูตรครัง้ นี้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก�ำกับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตรและการเรียน
การสอน จึงส่งผลให้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ได้ก�ำหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาไว้อย่างชัดเจน (คณะครุศาสตร์,
2557, หน้า 7)
3. ด้ า นกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมมี ค วาม
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทุกรายการ ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร
แผนการศึกษาในหลักสูตรและมีการปฏิบัติเป็นไปตามก�ำหนดการ
มี ร ายวิ ช าที่ ส ่ ง เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองและมีรายวิชา
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ มีการดูแลควบคุมให้
คณาจารย์ถอื ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และจัดผูส้ อนทีม่ คี วามรูค้ วาม
สามารถและประสบการณ์ตรงตามวิชาที่สอนมีการจัดอาจารย์หรือ
เจ้าหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาด้านวิชาการ จัดอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ให้
ค�ำปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาและแนะแนวการใช้ชวี ติ มีกจิ กรรม
ที่ส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ มีโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
มีแหล่งข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ดา้ นวิชาการและวิชาชีพมีการ
แนะน�ำข้อมูลทุนการศึกษาและการศึกษาต่อ มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร
มีสว่ นร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผนติดตาม และทบทวนการด�ำเนิน
งานหลักสูตร มีการน�ำผลการประเมินของการด�ำเนินการตาม
หลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ด้านบริหารและพัฒนา
อาจารย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการจัดท�ำแผนพัฒนา
อาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการสนับสนุนให้ท�ำผลงาน
วิชาการ มีการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ทั้งตาม
ศาสตร์และด้านทีเ่ กีย่ วข้อง ด้านทรัพยากรในการด�ำเนินการ โดยจัด
ให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และอินเทอร์เน็ตเพียงพอ
มีห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าต�ำราในการเรียนการสอนเพียงพอ
มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ
มีห้องปฏิบัติการที่มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติ มีห้องเรียน
มีครุภณ
ั ฑ์โสตทัศนูปกรณ์เพียงพอต่อการเรียนการสอน และมีสถาน
ทีฝ่ กึ ปฏิบตั กิ ารเหมาะสมกับการฝึกปฏิบตั ิ ด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการวัดและประเมินผล โดยหลักสูตร มีการจัดท�ำแผน
บริหารการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และจัดการเรียนการสอน
ตามแผนบริหารการสอน (มคอ. 3 และมคอ. 4) มีการแจ้งจุดประสงค์
ขอบข่าย เนือ้ หาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
อย่ า งชั ด เจน และจั ด การเรี ย นการสอนให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ สามารถศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะมีกิจกรรมเสริมความรู้ และ
ทักษะนอกชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและการท�ำงาน
ร่วมกัน และให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วย
งานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน ซึง่ สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2558,
หน้ า 44) ได้ ก ล่ า วว่ า สภาพสั ง คมของประเทศไทยปั จ จุ บั น
เป้าหมายของการศึกษาเน้นทักษะการคิดเพื่อสร้างความรู้ ค้นหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือก
การตั ด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า งๆ อย่ า งถู ก ต้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
ส่วนร่วม และสุคนธ์ สินธพานนท์ (2560, หน้า 24) ได้เสนอว่า
การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน สถานศึกษาจะ
ต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ และมีประสบการณ์ตรงในการอยู่ร่วมในสังคม เป็นทั้งผู้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นอกจากนี้
การจัดการเรียนการสอนยังมีสื่อและเทคโนโลยี ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาอย่างเพียงพอ มีเอกสารประกอบการ
สอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการ
ท�ำวิจยั หรือกระบวนการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
การสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในวิ ช าชี พ
ซึ่งสอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ (2560, หน้า 23) ได้เสนอว่า
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 4.0 ควรให้ความส�ำคัญ
ในการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรมให้ แ ก่ ผู ้ เรี ย น เพื่ อ ให้ ผู ้ เรี ย นมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นพลเมืองดีของประเทศและโลก
จะต้องเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ โดยมี
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอก
ห้ อ งเรี ย น มี ก ารพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ตามผลการประเมิน
รายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพือ่ พัฒนาตนเองและ
สังคม มีการส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ
เพือ่ พัฒนาตนเองและสังคม และกิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา
ทางวิชาการต่างๆ ในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาและการจัดการ
ข้อร้องเรียน โดยมีช่องทางการร้องเรียน มีผู้ดูแล สิ่งสนับสนุน
ทางการศึกษา และน�ำผลการร้องเรียนไปปรับปรุง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการน�ำผลการประเมินของ
การด�ำเนินการตามหลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
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ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจ�ำปีการศึกษา
2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาใน
องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่
3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร
การเรียนการสอน และการประเมินผลผูเ้ รียน และองค์ประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (คณะครุศาสตร์, 2559, หน้า 1-3) ซึ่งคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ด�ำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการทุกประเด็นตามองค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจ�ำปีการศึกษา
2559 ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.39 (คณะครุศาสตร์, 2559, หน้า 14-74)
4. ด้านผลผลิต (Product) จากการสอบถามความคิดเห็น
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต พบว่ า คุ ณ ภาพ
ของบัณฑิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ สกอ. ทั้ง 6 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปั ญ ญา ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้ า นการวิ เ คราะห์ ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน
และ 3) ด้านคุณภาพตามอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ ประกอบ
ด้วย สร้างครูดี มีความรู้ สู่ท้องถิ่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบัณฑิตที่
จบการศึกษาตามหลักสูตร ก่อนเข้าศึกษาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติการ
สอนอยูใ่ นสถานศึกษา ซึง่ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ครู อยู่
ระหว่าง 1 – 8 ปี เมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ และพัฒนาคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต ามเกณฑ์ ข อง สกอ. ตามที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น
มคอ. 2 รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) (คณะครุศาสตร์, 2557, หน้า 17-27)
นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู เพื่อสร้างเสริมให้มี
จิตอาสา ใฝ่รู้ สูง้ าน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเป็นครูดี มีความรู้ และมุง่ พัฒนา
ท้องถิ่น โดยก�ำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม 7 กิจกรรม ได้แก่
ร่วมเป็นสมาชิกชมรม และร่วมกิจกรรมชมรม 2) บริการสาธารณะ
หรือค่ายอาสา หรือกิจกรรมอาสาเพือ่ สังคม หรือกิจกรรมพีส่ อนน้อง
3) เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 4) เป็นสมาชิกวารสารทาง
วิชาการ และสังเคราะห์ความรู้ 5) เข้าร่วมประชุมวิชาการตามหัวข้อ
ทีส่ นใจ หรือเสนอผลงานวิชาการในหัวข้อทีส่ นใจ 6) ปฏิบตั กิ จิ กรรม
เพื่อพัฒนาจิต เจริญปัญญา 7) วิเคราะห์และแก้ปัญหาข้อบกพร่อง
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ของตนเอง ทุกกิจกรรมเน้นให้นักศึกษาบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ และการน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ครูได้ โดยมีสมุดบันทึกให้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (คณะ
ครุศาสตร์, 2560, หน้า 1-26) จึงส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพในทุก
ด้านอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ ในการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต
โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) นั้น ในการรวบรวมข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ และสามารถท�ำให้การตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตร
มี ค วามยั่ ง ยื น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู ้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ซึ่งสอดคล้องกับ Guili Zhang, and Other (2011, p. 79)
ได้กล่าวว่า CIPP เป็นกระบวนการประเมินที่อิงสังคม ผู้เข้าร่วม
ในการเรี ย นรู ้ โ ดยการบริ ก ารสั ง คมทุ ก ฝ่ า ยช่ ว ยกั น ออกแบบ
กิจกรรมที่เห็นต้องตรงกันเกี่ยวกับความต้องการของผู้ให้บริการ
(มหาวิทยาลัย) และผูร้ บั บริการ (ชุมชน) การตัดสินใจร่วมกันนัน้ เป็น
สิ่งจ�ำเป็นเนื่องจากการมีส่วนร่วมในเชิงสนับสนุนท�ำให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกส่วนสามารถให้ข้อมูลและแนวคิดที่มีค่า และท�ำให้ทุกส่วนได้
เรียนรู้ ยอมรับ เห็นคุณค่า และลงมือท�ำรายงานการประเมิน ซึ่ง
กระบวนการระบบสังคมท�ำให้เกิดความเข้าใจและเชือ่ มโยงระหว่าง
ผู้ให้บริการ ผู้สนับสนุนในชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และ
สามารถท�ำให้เกิดโครงการเรียนรู้โดยการบริการสังคมที่ยั่งยืนใน
ระยะยาวได้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารท� ำ วิ จั ย หลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อย่างน้อย 2 ปีต่อหนึ่งครั้ง
2. ควรน� ำ ผลที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น หลั ก สู ต รไปเป็ น
แนวทางในการด�ำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มคี ณ
ุ ภาพ
ดียิ่งขึ้น
3. ผูส้ อนควรมีการบูรณาการประยุกต์ใช้ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชา
ต่างๆ
4. การพัฒนาหลักสูตร ควรเพิม่ กิจกรรมการสอนทีส่ อดรับ
กับการบริการวิชาการเพื่อชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ อาจารย์
ประจ�ำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในสถานศึกษา
และท้ อ งถิ่ น และนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ น� ำ มาวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในเชิ ง
คุณภาพด้วย
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