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บทคัดย่อ
การประเมิ นผลการด าเนิ นงานของหลั กสู ตร เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ นภายหลั งจากการน าหลั กสู ตรไปใช้ มี
ความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาม
รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ มิติการบริหารจัดการหลักสูตร และมิติ
คุณภาพของบัณฑิต ประชากรเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสู ตร/อาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตร 14 คน บัณฑิต 20 คน นักศึกษา 212 คน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิต 6 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการประเมินการดาเนินงานของหลักสูตร พบว่า มิติสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการประเมินในตัว
บ่งชี้การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมในชั้นเรียน แต่ไม่ผ่านการประเมินตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมของโครงสร้างและหน่วยกิตของ
หลักสูตร ด้านการจัดชั้นเรียนและตารางสอน ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการงบประมาณ มิติการบริหารจัดการหลักสู ตรผ่านการประเมินเกือบทุกรายการยกเว้น ด้านบทบาทของ
ครอบครัวและการทาโครงการเพื่อการบริการชุมชนไม่ผ่านการประเมิน มิติคุณภาพของบัณฑิตผ่านการประเมินในด้าน
ความรู้ในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทางาน ความสามารถด้านเทคโนโลยี ส่วนด้าน
ทักษะตัวเลข การใช้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านการประเมิน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร คือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควร
ปรับปรุงเรื่องการเปิดรายวิชาไม่ให้ซ้าซ้อน บริหารการจัดตารางเรียนให้เหมาะสม ร่วมกันสร้างกฎกติกาของการเรียนทั้งใน
และนอกชั้นเรียน ให้หน่วยงานภายนอกสถานประกอบการหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
คําสําคัญ: การประเมินผลหลักสูตระดับอุดมศึกษา, รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์
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Abstract
Evaluation of curriculum performance is a process that occurs after the curriculum applied. It’s important
and necessary to improve the quality of the curriculum. The purpose of this research was to evaluate of the
Bachelor of Education Program in Educational Technology and Communications Curriculum (Revised 2012),
Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The Robert L. Hammond’s evaluation model was determine the
appropriateness divided into three dimensions; learning process dimension, curriculum management dimension and
quality graduates dimension The target population were 14 responsible curriculum’s teachers/ curriculum’s
teachers/ instructors, 20 alumni, 212 students and 6 alumni’s supervisor. The data were collected by questionnaire,
interview form and recording form. The data analyzed by frequency, percentage and content analysis.
The results of the curriculum evaluation showed that learning process support dimension pass evaluation
criteria in learning activity in classroom but course structure, class schedule, learning and teaching method, learning
resource and budget did not pass evaluation. The curriculum management dimension almost pass evaluation
criteria except family and community role and quality of graduates dimension pass evaluation criteria in
knowledge, interpersonal relationships and responsibilities, technology capability but numeric skill and English skill
did not pass evaluation criteria. Suggestions for curriculum improvement, staffs should improve the course not to
duplicate, organize appropriate classroom scheduling, together create rules of learning both inside and outside the
classroom, provide outside agencies or communities with participation in educational programs.
Keyword: Curriculum of Higher Education Evaluation, Hammond’s Evaluation Model

บทนํา
หลักสูตรมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยหลักสูตรเป็นส่วนสาคัญในการสร้างประชากรที่มีคุณภาพ
หลักสูตรที่ดีจะต้องออกแบบเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมความเจริญงอกงาม ผู้ใช้หลักสูตรต้องดาเนินการ
จัดการจั ดการศึ กษาเป็ นไปอย่างมีเป้าหมายตามมาตรฐานการศึ กษา องค์ ประกอบส าคั ญของหลักสู ตรจึงประกอบไปด้ วย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ การนาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตรซึ่งหลักสูตรที่ดี
จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ครอบครัว และสังคม มีความยืดหยุ่น และทันสมัย สิ่งสาคัญในการพัฒนาหลักสูตร
จะต้องอาศัยความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมจากบุคคลหลายฝ่าย จากข้อมูลหลายๆด้านทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา
ทั้งนี้การพัฒนาหลักสูตรต้องอ้างอิงสภาพการณ์ปัจจุบันของประเทศโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับการศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศในขณะนั้น ความ
ต้องการกาลังคนที่มีสมรรถนะในอาชีพทั้งในระดับกลางและระดับสูง จากภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมหรืออื่นๆ ล้วนเป็น
ข้อมูลสาคัญนามาซึ่งการกาหนดหลักสูตร แนวทางการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพจากสาขาวิชาต่างๆ (ชวลิต ชูกาแพง,
2551: 28–29; บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2557: 1; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2554: 6–7 และนิตยา เปลื้องนุช, 2555)
เมื่อใช้หลักสูตรไปได้ระยะหนึ่งจะต้องมีการประเมิน ซึ่งการประเมินหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อ พิจารณาทบทวน
เกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร โดยใช้ผลการจัดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่จะประเมิน (วิชัย วงษ์ ใหญ่, 2554) การประเมินหลักสูตร
ในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากผู้ใช้หลักสูตรจะประเมินเพื่อพิจารณา ตรวจสอบระบบการบริหารหลักสูตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรแล้วยังต้องปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
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2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การที่ กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ ทันสมัย แสดงการปรั บปรุ งดัชนี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะอย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรระดับอุดมศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจึงเป็นส่วนที่มีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของหลักสูตร
ด้วยการประเมินหลักสูตรแต่ละรูปแบบจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ดังนั้นในทางปฏิบัติ การประเมินต้องพิจารณา
สภาวะแวดล้อม และวัตถุประสงค์ของการประเมินตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ที่เอื้อต่อรูปแบบนั้นๆ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการประเมิน ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีรูปแบบการประเมินหลักสูตรไว้หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมี
ข้อจากัด และแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการประเมิน การเลือกหรือออกแบบการประเมินหลักสูตรที่เหมาะสมจะทา
ให้นักประเมินได้สารสนเทศที่ครอบคลุมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามจุดมุ่งหมายของการผลิตบัณฑิต ซึ่งทฤษฎีหรือ
แนวคิดในการประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินรูปแบบหนึ่งที่ให้ความสาคัญกับการประเมินปัจจัยด้าน
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ Robert L. Hammond (Worthen and
Sanders, 1987: 66-68) เป็นรูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินผลในการปรับปรุง
หลักสูตร ซึ่งแตกต่างกับรูปแบบการประเมินของ Tyler เนื่องจาก Robert L. Hammond ให้ความสาคัญกับตัวแปรหรือปัจจัย
ด้านกระบวนการ หรือการดาเนินการเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลเชิงอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการสนับสนุนความสาเร็จของหลักสูตรจากสถาบันการศึกษา
เนื่ องจากสาขาวิ ชาเทคโนโลยี และสื่ อสารการศึ กษา ภาควิ ชาเทคโนโลยี และสื่ อสารการศึ กษา คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้วหลังจากใช้หลักสูตรมาระยะหนึ่งในปีพ.ศ.
2548 และต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมพร้อมกับดาเนินการใช้หลักสูตรใหม่คือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) กับนักศึกษารุ่นปี
การศึกษา 2555 ซึ่งหลังจากใช้หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 มาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 2557 ยังไม่ได้ทา
การประเมินหลักสูตร และติดตามผลผลิตของหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งผลที่ได้
จากการประเมินหลักสูตรและการติดตามผลผลิตของหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555 นั้นจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของหลักสูตรได้
ประการหนึ่งทั้งนี้เพราะการจัดกระบวนการศึกษาที่สมบูรณ์นั้นมิใช่เพียงสร้างและใช้หลักสูตรเท่านั้นแต่จาเป็นที่จะต้องติดตาม
ผลผู้สาเร็จการศึกษาด้วย ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้จะนามาเป็นข้อมูลและใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาหลักสูตร สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ Robert L. Hammond ที่เน้น
กระบวนการและผลการประเมิน ดังนี้
- ความเหมาะสมของมิ ติ สิ่งสนับสนุ นกระบวนการเรี ยนรู้ ได้ แก่ การจัดชั้นเรียนและตารางสอน เนื้ อหาวิชา วิ ธีการ
จัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงบประมาณ
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ความเหมาะสมของมิติ การบริหารจัดการหลักสูตร ได้แก่ คุณภาพของนักศึ กษา การบริหารและพั ฒนาอาจารย์
บทบาทของครอบครัว และการทาโครงการเพื่อการบริการชุมชน
- ความเหมาะสมของมิติ คุณภาพของบัณฑิต ซึ่งกาหนดประเด็นในการศึกษาโดยพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้จัดกลุ่มและกาหนดการประเมินออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต
พิจารณาในประเด็นคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านสติปัญญา พิจารณาในประเด็นความรู้ และปัญญา และ3) ด้านทักษะ พิจารณาใน
ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ
-

สรุปแนวคิดในการประเมินที่กล่าวมา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สรุปแนวคิดในการประเมินองค์ประกอบของหลักสูตร การนาหลักสูตรไปใช้ และประเมินผลการดาเนินการของ
หลักสูตรโดยเสนอในภาพมิติความสัมพันธ์กับการศึกษาทั้ง 3 มิติ ตามกรอบการประเมินหลักสูตรของ Robert L.
Hammond
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร/
อาจารย์ ผู้ สอนในหลั ก สู ตรศึ กษาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี และสื่ อสารการศึ กษา (ฉบั บปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจานวน 14 คน บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จานวน 20 คน
นักศึกษา จานวน 212 คน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิต จานวน 6 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก
1) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จานวน 4 ชุด ใช้สอบถาม
กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร นักศึกษา บัณฑิต และผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้นของบัณฑิต ประกอบด้วยรายการคาถามจานวน 3 ตอนทุกชุดของแบบสอบถาม
2) แบบสัมภาษณ์ระบบและกลไกในการบริหารงานในหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555) จานวน 1 ชุด ใช้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3) แบบบันทึกระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา จานวน 1 ชุด
ทั้งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบความตรง (Validity) โดยมีค่าดัชนี
ความตรงของผู้เชี่ยวชาญรวมทั้ง 6 ฉบับ มีค่าอยู่ระหว่าง -.033 – 1.00

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) แบบสอบถาม สาหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และ
กลุ่ มนั ก ศึก ษา ผู้วิ จั ยเก็บ รวบรวมข้อ มู ลโดยจั ดส่ งไปยัง คณะศึ กษาศาสตร์ และผู้ วิจั ยกลั บไปรับ คืน ด้ วยตั วเอง ได้ รั บ
แบบสอบถามคืนกลับมา 100 %
2) แบบสอบถาม สาหรับบัณฑิตและผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิต ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
และการใช้โทรศัพท์ในการสอบถามตามประเด็นในแบบสอบถามได้ข้อมูลจากการรวบรวมแบบสอบถามคืนกลับมา100 %
3) แบบสัมภาษณ์ระบบและกลไกในการบริหารงานในหลักสูตร ผู้วิจัยใช้วิธีการประชุมกลุ่มสัมภาษณ์ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยตนเอง
4) แบบบันทึกระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา 2558 (มคอ.7) ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์และสรุปประเด็นด้วยตนเองตามขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล จาแนกการวิเคราะห์ออกเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามขอบเขตการวิจัยและได้กาหนด
เกณฑ์การประเมินไว้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประมวลผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขโดยการวิเคราะห์ความถี่ของคาตอบในแต่ละมิติ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ โดยแยกการวิเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมาย สาหรับเกณฑ์การประเมิน
สามารถพิจารณาได้ดังนี้ 1) รายประเด็น กลุ่มเป้าหมาย 2 ใน 2 หรือ 2 ใน 3 กลุ่ม เห็นด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในระดับมาก
ขึ้นไป 2) รายด้าน กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเห็นด้วยกับจานวนประเด็นการประเมินในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยการจัดหมวดหมู่เนื้อหาจากการ
วิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2558 พิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้ 1) อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยแนะแนววางแผนการ
เรียนกับนักศึกษาที่ผลการเรียนต่ากว่า 2.00 2) มีระบบและกลไกในการดาเนินงาน และกาหนดเกณฑ์การประเมินโดยพิจารณา
จากความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เป็นผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) และความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในมิติการบริหาร
จัดการหลักสูตร (มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ และการบริหารจัดการในทุกระบบ)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 29

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.
2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มิต/ิ ด้าน
ร้อยละของประเด็นที่ผ่าน
ผลการประเมิน
1. มิติสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
1.1 การจัดชั้นเรียนและตารางสอน
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีประเด็นทีผ่ า่ นร้อยละ 60 ไม่ผา่ นเนื่องจากทุก
(ไม่ผ่าน)
กลุ่มเป้าหมายเห็น
สอดคล้องกันว่าไม่
บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 30
ผ่าน (ร้อยละ 80)
(ไม่ผ่าน)
นักศึกษาเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 30
(ไม่ผ่าน)
1.2 เนื้อหาวิชา
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีประเด็นทีผ่ า่ นร้อยละ 73.68 ไม่ผา่ นเนื่องจากทุก
(ไม่ผ่าน)
กลุ่มเป้าหมายเห็น
สอดคล้องกันว่าไม่
บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 36.84
ผ่าน (ร้อยละ 80)
(ไม่ผ่าน)
นักศึกษาเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 42.11
(ไม่ผ่าน)
1.3 วิธีการจัดการเรียนการสอน
บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 63.64
ไม่ผา่ นเนื่องจากทุก
(ไม่ผ่าน)
กลุ่มเป้าหมายเห็น
สอดคล้องกันว่าไม่
นักศึกษาเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 54.55
ผ่าน (ร้อยละ 80)
(ไม่ผ่าน)
และผ่านไม่ครบทุกตัว
รายงานการประเมินตนเอง
บ่งชี้
(การวิเคราะห์เนื้อหา)
(ผ่าน)
1.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีประเด็นทีผ่ า่ นร้อยละ 38.46 ไม่ผา่ นเนื่องจากทุก
(ไม่ผ่าน)
กลุ่มเป้าหมายเห็น
สอดคล้องกันว่าไม่
บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 30.77
ผ่าน (ร้อยละ 80)
(ไม่ผ่าน)
นักศึกษาเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 30.77
(ไม่ผ่าน)
1.5 การบริหารจัดการงบประมาณ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่าน ไม่ผา่ นเนื่องจาก
ร้อยละ 25 (ไม่ผ่าน)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเห็นว่าไม่
ผ่าน (ร้อยละ 80)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
มิต/ิ ด้าน
2. มิติการบริหารจัดการหลักสูตร
2.1 คุณภาพของนักศึกษา
2.2 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

2.3 บทบาทของครอบครัว

2.4 การทาโครงการเพื่อการบริการ
ชุมชน

3. มิติคุณภาพของบัณฑิต
3.1 คุณลักษณะของบัณฑิต
(คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต)

3.2 สติปัญญาของบัณฑิต
(ความรู้ในการทางานของบัณฑิต)

(ปัญญาในการทางานของบัณฑิต)

ร้อยละของประเด็นที่ผ่าน

ผลการประเมิน

รายงานการประเมินตนเอง
(การวิเคราะห์เนื้อหา) (ผ่าน)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(การวิเคราะห์เนื้อหา) (ผ่าน)
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีประเด็นทีผ่ า่ นร้อยละ
83.33 (ผ่าน)
บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 0 (ไม่ผา่ น)
นักศึกษาเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 50 (ไม่ผ่าน)

ผ่านเนือ่ งจากผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกตัวบ่งชี้
ผ่านเนื่องจากอาจารย์
ผู้สอนเห็นว่าผ่าน
(ร้อยละ 80) และผ่าน
ครบทุกตัวบ่งชี้
ไม่ผา่ นเนื่องจากทุก
กลุ่มเป้าหมายเห็น
สอดคล้องกันว่าไม่
ผ่าน (ร้อยละ 80)
อาจารย์ผู้สอนเห็นว่ามีประเด็นทีผ่ า่ นร้อยละ 72.73 ไม่ผา่ นเนื่องจากทุก
(ไม่ผ่าน)
กลุ่มเป้าหมายเห็น
สอดคล้องกันว่าไม่
บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 27.27
ผ่าน (ร้อยละ 80)
(ไม่ผ่าน)
บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 60 (ไม่ผ่าน)
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่
ผ่านร้อยละ 100 (ผ่าน)
บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 100 (ผ่าน)
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่
ผ่านร้อยละ 100 (ผ่าน)

3.3 ทักษะของบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในการทางานของบัณฑิต)

บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 25 (ไม่ผ่าน)
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่
ผ่านร้อยละ 100 (ผ่าน)
บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 80 (ผ่าน)
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่
ผ่านร้อยละ 100 (ผ่าน)

(การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ทางานของบัณฑิต)

บัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่ผ่านร้อยละ 50 (ไม่ผ่าน)
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิตเห็นว่ามีประเด็นที่
ผ่านร้อยละ 100 (ผ่าน)
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ไม่ผา่ นเนื่องจาก
บัณฑิตเห็นว่าไม่ผ่าน
(ร้อยละ 80)
ผ่านเนื่องจากทุก
กลุ่มเป้าหมายเห็น
สอดคล้องกันว่าผ่าน
(ร้อยละ 80)
ไม่ผา่ นเนื่องจาก
บัณฑิตเห็นว่าไม่ผ่าน
(ร้อยละ 80)
ผ่านเนื่องจากทุก
กลุ่มเป้าหมายเห็น
สอดคล้องกันว่าผ่าน
(ร้อยละ 80)
ไม่ผา่ นเนื่องจาก
บัณฑิตเห็นว่าไม่ผ่าน
(ร้อยละ 80)
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินมิติสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1) การจัดชั้นเรียนและตารางสอน การจัดตารางเรียนช้าและแน่นจนเกินไป นักศึกษามีบทบาทในการแสดงออกทาง
วิชาการในชั้นเรียนน้อย ส่วนการเรียนการสอนนอกสถานที่ไม่มีอาจารย์ผู้ช่วยคอยควบคุม และงบประมาณน้อย รวมถึงแบบแผนใน
การดาเนินงานยังไม่ชัดเจน 2) เนื้อหาวิชายังไม่ทันสมัย หมวดวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติน้อยเกินไป รวมถึงในวิชาเรียนยังเรียนเพียงผิว
เผินเกินไปยังไม่เจาะลึกลงไปมาก 3) วิธีการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนเน้นวิธีการสอนแบบบรรยายมากเกินไป ทาให้ผู้เรียนเกิดความ
เบื่อหน่าย รวมถึงอาจารย์ไม่ชี้แจงให้ทราบถึงการเก็บคะแนน ทาให้ผู้เรียนไม่ทราบถึงองค์ประกอบการเก็บคะแนนที่ชัดเจน 4) สิ่ง
สนั บสนุ นการเรี ยนการสอน เครื่ องปรั บอากาศบางห้ องใช้ ไม่ ได้ และโสตทั ศนู ปกรณ์ ในห้ องเรี ยนไม่ มี ความทั นสมั ย รวมถึ ง
โสตทัศนูปกรณ์ในชั้นเรียนมีน้อย และบางส่วนชารุด และ 5) การบริหารจัดการงบประมาณ ปัญหาจากการให้บริการของคณะ และ
ขาดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่มีปัญหายาวนาน
ผลการประเมินของมิติการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่ามี 2 ด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ 1) ด้านบทบาท
ของครอบครัว พบว่า การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษายังไม่ชัดเจน รวมถึงขาดการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 2) การทาโครงการเพื่อการบริการชุมชน การบริการทางวิชาการที่ยังไม่มีแบบฟอร์มที่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย เวลาการปิด-เปิดภาคเรียนยังไม่สอดคล้องกับการทดลองใช้เครื่องมือของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
บางครั้งยังไม่เชี่ยวชาญในประเด็นการทาโครงการเพื่อการบริการชุมชน (Project) และอาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาให้คาปรึกษา รวมถึง
สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้นาสื่อจากโครงการเพื่อการบริการชุมชนไปใช้ และส่วนใหญ่นักศึกษาจะคิดโครงการเพื่อการบริการ
ชุมชน ขึ้นมาใหม่จึงไม่ได้พัฒนาของเก่า
ผลการประเมินของมิติคุณภาพของบัณฑิต พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินทั้ง 3 ด้าน (ด้านคุณลักษณะ ด้าน
สติปัญญา และด้านทักษะ) ของมิติคุณภาพของบัณฑิต สามารถแยกพิจารณาเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 1) ด้านคุณลักษณะ ในการ
ทางานของบัณฑิตส่วนใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการทางานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) 2) ด้านสติปัญญา ในการทางานของบัณฑิตส่วน
ใหญ่ขาดการใช้สติปัญญาในการออกแบบสื่อ/ผลิตสื่อ และการประเมินข้อมูลอย่างเป็ นระบบ รวมถึงความสามารถประยุกต์
ความรู้/เหตุผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการวิเคราะห์สถานการณ์ (ด้านปัญญาในการทางานของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ) แต่ในด้านความรู้ของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พบว่าบัณฑิตมีองค์ความรู้วิชาชีพตามจุดมุ่งหมายของ
หลั กสูตร สามารถวิจั ยเทคโนโลยีทางการศึกษาตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถพัฒนาตนเองให้ทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ พิจารณาได้จากผลการประเมินในด้านความรู้ของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุกประเด็นทั้ง 2 กลุ่ม (บัณฑิต
และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของบัณฑิต) 3) ด้านทักษะ ในการทางานของบัณฑิตส่วนใหญ่ขาดการแสดงออกถึงภาวะผู้นา/ผู้ตาม
ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทางานของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ) ความสามารถในการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล/แปลความหมาย เพื่อการตัดสินใจอย่าง
สร้ างสรรค์ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ (ด้านการวิเคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ)

อภิปรายผล
1. มิติสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
การจัดชั้นเรียนและตารางสอน เนื้อหาวิชา สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์
การพิจารณา เนื่องจากตารางเรียนมีความล่าช้าในการประกาศแจ้งให้ทราบ รวมถึงการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่มีข้อจากัดและไม่ได้
ศึกษานอกชั้นเรียน และไม่มีความชัดเจนในระเบียบแบบแผนในการบริหารจัดการห้องเรียนนอกสถานที่ หลักสูตรมีหมวดวิชาชีพที่
เน้นการปฏิบัติจริงน้อยเกินไป เน้นการสอนภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ เนื้อหาวิชาขาดความทันสมัยที่สอดคล้องกับการประกอบ
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อาชีพตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมถึงการสอนในเนื้อหาวิชายังไม่เจาะลึก และขาดความชัดเจนของการตั้งวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรที่ต้องระบุแนวโน้มการประกอบอาชีพในสังคม รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณ เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์แล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา เนื่องจากการบริการด้านการเบิกจ่ายวัสดุฝึกของนักศึกษาไม่เป็นไปตามจานวนที่เป็นจริง และไม่ได้รับการจัดสรร
เงินงบประมาณ ซึ่งคณะไม่เห็นความสาคัญ และขาดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่มีปัญหายาวนาน
2. มิติการบริหารจัดการหลักสูตร
ประเด็นบทบาทของครอบครัว เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เนื่องจากขาดการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษา รวมถึงขาดการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
การทาโครงการเพื่อการบริการชุมชนหรือ Project เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เนื่องจาก
ระบบการติดตามหรือการให้คาปรึกษาการจัดทาโครงการยังไม่มีความต่อเนื่อง ขาดการนาความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใน
การทา project รวมถึงการบริหารระบบการทาProject ยังไม่ชัดเจนในการทาโครงการหรืองานวิจัย นักศึกษาทุกคนต้องทา
โครงการทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ในหัวข้อที่สอดคล้องกับสาขา และต้องเกี่ยวข้องกับการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
นวัตกรรม หรือเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดในภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ โดยใช้หลักการทางทฤษฎีอ้างอิง และเมื่อ
โครงการเสร็จสิ้นสามารถนาไปใช้ได้จริง ในช่วงเวลา 2 ภาคการศึกษา และประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงการ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และสอบโดยนาเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ดังนั้นการจะให้โครงการพิเศษ ประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ต้องมีการวางแผนการทางานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆคนต้องมีส่วนร่วม
3. มิติคุณภาพของบัณฑิต
- ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต (คุณธรรม จริยธรรมในการทางานของบัณฑิต) เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์แล้วไม่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา เนื่องจากบัณฑิตขาดการมีส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
- สะท้อนให้เห็นว่า ด้านคุณลักษณะหลักสูตรควรปลูกฝังนักศึกษาให้เห็นความสาคัญของสาธารณประโยชน์ในแง่ของ
ส่วนรวมมากขึ้น เนื่องจาก จากผลการประเมินพบว่าในหลักสูตรมีการเรียนการสอนนอกสถานที่น้อย โดยเฉพาะกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ รวมถึงโครงสร้างและหน่วยกิตของหลักสูตรในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม มีหน่วยกิตที่น้อยเกินไป
- ความรู้ในการทางานของบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและ
พัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการฝึกอบรม /การบริหารวิชาการต่อหน่วยงาน รวมถึงสามารถจัดการ/วางแผนกิจกรรม
ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ดังที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ได้ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ระดับปริญญาตรี ด้านความรู้ ไว้ว่าบัณฑิตมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้
หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้าน
ในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่
เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
- สะท้อนให้เห็นว่าด้านความรู้ หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้วิชาชีพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สามารถวิจัย
เทคโนโลยีทางการศึกษาตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก จาก
ผลการประเมินพบว่าจานวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรมีมากกว่าที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดอยู่ 13 หน่วยกิต เอกสารประกอบการเรียนการสอนในรายวิชามีคุณภาพและเพียงพอ รวมถึง
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อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทสาคัญในการช่วยแนะแนววางแผนการเรียนกับนักศึกษาที่ผลการเรียนต่ากว่า 2.00 อย่างสม่าเสมอ
และหลักสูตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
- ปัญญาในการทางานของบัณฑิต ผลการวิจัย พบว่า บัณฑิตขาดการใช้สติปัญญาในการออกแบบสื่อ/ผลิตสื่อและการ
ประเมินข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงความสามารถประยุกต์ความรู้/เหตุผลทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการวิเคราะห์
สถานการณ์ของบัณฑิต ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรปรับปรุง เนื่องจากบัณฑิตขาดการใช้ทักษะทางสมองในขั้นที่สูงกว่าความรู้ความจา
รวมถึงขาดประสบการณ์แก้ปัญหาที่ซับซ้อน
สะท้อนให้เห็นว่าด้านปัญญา หลักสูตรควรสอนให้นักศึกษาใช้ทักษะทางสมองในขั้นที่สูงกว่าความรู้ความจาโดยใช้การ
สอนแบบมีวิจารณาณ (Critical thinking) ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานจากการตั้งคาถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ จากสถานการณ์ต่างๆ หรือการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยบูรณาการเข้ากับการ
แก้ ปั ญหาต่ าง ๆที่ ซั บซ้ อนโดยเชื่ อมโยงกั บการด าเนิ นชี วิ ตประจ าวั นของผู้ เรี ยน เนื่ องจาก จากผลการประเมิ นพบว่ า ใน
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตร ผู้สอนเน้นวิธีการสอนแบบบรรยายตามทฤษฎีจากสื่อการสอนในสไลด์จากพาวเวอร์
พอยต์มากเกินไป ทาให้ผู้เรียนขาดทักษะทางสมองที่สูงกว่าขั้นความรู้ ความจารวมถึงขาดประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมจากสื่อของ
จริง และการจัดการเรียนการสอนที่ขาดการเน้นกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาของผู้เรียน
ด้านทักษะของบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทางานของบัณฑิต และการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานของบัณฑิต) เมื่อพิจารณาเทียบกับเกณฑ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์
การพิจารณา เนื่องจากบัณฑิตมีขาดการแสดงออกถึงภาวะผู้นา/ผู้ตามตามสถานการณ์ ขาดการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการ
วิเคราะห์ข้อมูล/แปลความหมาย เพื่อการตัดสินใจ รวมถึงขาดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการทางานของบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตที่มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบของตนเองต่ อการทางานร่วมกับผู้อื่นโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมถึงสามารถทาการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการทางานกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม
สะท้อนให้เห็นว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หลักสูตรผลิตบัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อการทางานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบของตนเองต่อการทางานร่วมกับผู้อื่นโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เนื่องจาก จากผลการประเมินพบว่า วัตถุประสงค์ และเนื้อหารายวิชามุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล/ความรับผิดชอบในการทางาน การเรียนการสอนส่งเสริมการต่อยอดให้ ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึง
หลักสูตรมีการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผ่านทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 100 และหลักสูตรมีระบบและ
กลไกการทวนสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
-การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานของบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า บัณฑิต
ขาดการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณในการวิเคราะห์ข้อมูล/แปลความหมาย เพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ และความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
สะท้อนให้เห็นว่าด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรควรส่งเสริมในเรื่อง
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ และทักษะการพูด/การเขียนภาษาอังกฤษต่อนักศึกษามากขึ้น เนื่องจาก จากผลการประเมิน
พบว่า การออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชา ผู้เรียนขาดการฝึกทักษะการใช้ตัวเลขในการนาเสนอผลงานอย่างเป็นระบบ รวมถึง
รายวิชาในหลักสูตร เน้นทักษะการปฏิบัติที่น้อยเกินไป และวิชาคณิตศาสต์ และภาษาอังกฤษมีจานวนหน่วยกิตในหลักสูตรน้อย
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
จากผลการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่าการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของ Robert L. Hammond เป็นการประเมิน
การนาหลักสูตรไปใช้ที่เหมาะสม และรูปแบบการประเมินของ Robert L. Hammond ยังช่วยให้ผู้ประเมินค้นหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความ สาเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ รวมถึงยังให้ความสาคัญกับสภาวะแวดล้อมด้าน
ครอบครัว และชุมชนที่มีอิทธิพลต่อหลักสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่น่าเชื่อถือ และเพียงพอต่อการตัดสินใจ จึงเป็นการช่วยลด
อิทธิพลบางประการของผู้ที่มีอานาจตัดสินใจในหลักสูตร สามารถอธิบายได้ด้วยผลกระทบระหว่างตัวแปรในมิติต่างๆ ที่อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมทางการศึกษาใน 3 มิติ จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า วิธีการจัดการเรียนการสอน (มิติที่ 1) ประกอบไปด้วย
ผลการประเมินที่ไม่ผ่านทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดชั้นเรียนและตารางสอน เนื้อหาวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงบประมาณและการสนับสนุนจากสถาบัน (มิติที่ 2) ประกอบไปด้วยผลการ
ประเมินที่ไม่ผ่าน 2 ด้านได้แก่ ด้านบทบาทของครอบครัว และการทาโครงการเพื่อการบริการชุมชน โดยด้านที่ไม่ผ่านดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพบัณฑิต (มิติที่ 3) ที่ไม่ผ่านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณ ลักษณะของบัณฑิต สติปัญญาของบัณฑิต และ
ทักษะของบัณฑิต แต่ยังไม่มีอิทธิพลเพียงพอต่อตัวบ่งชี้ความรู้ (ด้านสติปัญญาของบัณฑิต) และตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (ด้านทักษะของบัณฑิต) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เนื่องจากด้านคุณภาพของนักศึกษา และการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรใน 3 มิติ ได้แก่ มิติสิ่งสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ มิติการบริหารจัดการหลักสูตร และมิติคุณภาพของบัณฑิต ผู้วิจัยได้จัดทาเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ โดย
พิจารณาจากด้าน ที่ไม่ผ่านการประเมิน ดังนี้
มิติสิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมีภาระหน้าที่ใน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงจัดการเรียนการสอน ควรมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรก่ อนนา
หลักสูตรไปใช้อย่างชัดเจน โดยมี 5 ด้านที่ไม่ผ่าน ดังนี้
1) ด้านการจัดชั้นเรียนและตารางสอน ควรจัดตารางสอนให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ระหว่างกิจกรรมการเรียนเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยการเสวนาทางวิชาการ รวมถึงการร่วมกัน
สร้างกฎกติกาของการเรียนทั้งใน และนอกชั้นเรียนร่วมกัน
2) ด้านเนื้อหาวิชา จุดประสงค์ของรายวิชา เนื้อหา รวมถึงโครงสร้างและจานวนหน่วยกิต ควรทบทวนให้สอดคล้อง
แผนการผลิตบัณฑิตตามจุดประสงค์ของหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน เพื่อใช้เป็นตัวกาหนดกิจกรรม
การเรียนการสอน การประเมินผลเนื้อหาวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้
3) ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ควรมีวิธีการสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาวิชา โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่มุ่งเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และมีทักษะการ
กลั่นกรองและแก้ปัญหา การดาเนินการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยอาจมี
การลดการบรรยาย และเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพั ฒนาผู้เรียนแทน นอกจากนี้ควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้สื่อประกอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน อาทิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น
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4) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ คู่มือผู้สอน เอกสารหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ และ
แบบเรียน รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเมื่อ
นาหลักสูตรไปใช้แล้วต้องมีการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการติดตาม (Monitoring)
5) ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ หลักสูตรต้องมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และการ
ตรวจสอบการเงินอย่างชัดเจน รวมถึงมีการรายงานทางการเงินให้ผู้บริหารและสภาสถาบันได้รับรู้
มิติการบริหารจัดการหลักสูตร ตัวแทนสถานประกอบการหรือสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษา ควรเข้ามามี
บทบาทในการวางแผน ติดตาม รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางเรียนของนักศึกษามากขึ้น โดยมี 2 ด้านที่ไม่ผ่าน ดังนี้
1) ด้านบทบาทของครอบครั ว ผู้ ปกครองควรให้ความร่ วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางหลักสูตรหรือที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์หรือสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของนักศึกษา
เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้เข้าใจถึงสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของนักศึกษา ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหลักสูตรหรือ
สถานศึกษากับผู้ปกครองของนักศึกษา
2) ด้านการทาโครงการเพื่อบริการชุมชน ตัวแทนสถานประกอบการหรือสถานศึกษาควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ชี้แจงจากปัญหาจริงที่เกิ ดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อที่ปั ญหาดังกล่ าวจะได้ถู กนามาจัดทาเป็นประเด็นของโครงการพิเศษทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของนักศึกษา รวมถึงตัวสื่อจะได้ตอบโจทย์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
มิติคุณภาพของบัณฑิต เพื่อให้การผลิตบัณฑิตออกมาได้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สิ่งสาคัญใน
การจัดทาหรือพัฒนาหลักสูตรคือ หลักสูตรต้องออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาคัญหรือคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) โดยมี 3 ด้านที่ไม่ผ่าน ดังนี้
1) ด้านคุณลั กษณะของบัณฑิต ในกิจกรรมการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนทุกท่านควรเน้นวิชาหลัก เช่น
จรรยาบรรณวิชาคุณธรรมจริยธรรม และวิชาเสริมคุณธรรมในการสอน ต้องสอนโดยให้แบบอย่างในการตระหนักให้เป็นตัว
ของตัวเอง และควรปลูกฝังให้นักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคต ให้เห็นความสาคัญของสาธารณประโยชน์ในแง่ของ
ส่วนรวมมากกว่านี้โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในสถาบันและสิ่งแวดล้อม
2) ด้านสติปัญญาของบัณฑิต ในระหว่างการเรียนอาจารย์ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกการใช้ทักษะทางสมองในขั้นที่สูงกว่าความรู้ความจา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้อยู่ในบรรยากาศการคิดโดยมีหลักสูตรวิชาที่
ใกล้เคียงวิชาการคิด และในการสอนให้มีการฝึกวิเคราะห์ด้วยตนเองจากการทาโปรเจกต์โดยการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวางแผน การร่วมกันศึกษา ค้นคว้า รวมถึงใช้สถานการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
3) ด้านทักษะของบัณฑิต ควรมีการส่งเสริมบทบาทในการทางานเป็นทีมภายในและนอกชั้นเรียน เพิ่มกิจกรรม
ออกภาคสนามมากขึ้นเพื่อให้ได้สัมผัสกับกลุ่มคนต่างๆอย่างกว้างขวางขึ้นโดยให้นักศึกษาได้ใช้บทบาทของผู้นาและผู้ตาม
ส่งเสริมในเรื่องการใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ให้มากขึ้น รวมถึงฝึกทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษโดยมี
การทดสอบการปฏิบัติโดยประยุกต์กับเทคโนโลยีและมีการบูรณาการเข้ากับรายวิชาอื่นๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรใช้การประเมินแบบมีส่วนร่วม โดยเพิ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลั กสูตรเข้ามาร่วมดาเนินงานประเมินทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมกาหนดประเด็น การวางแผนการประเมิน การกาหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลการประเมิน
2. ควรเพิ่มประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือหรือบทบาทของชุมชน และสถานประกอบการในการมี ส่วน
การในการจัดการศึกษา
3. ควรพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แก่
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต บุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
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4. ควรมีการศึกษาเพื่อติดตามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพราะบัณฑิตจะให้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงเพื่อนามาประกอบการ
พิจารณาในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น
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