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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2557 โดยใชแบบจําลองของซิปป (CIPP Model) เปนรูปแบบในการประเมิน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาจํานวน 28 คน อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน อาจารยพิเศษและ

อาจารยสาขาอื่นๆ จํานวน 12 คน และผูคาดวาจะใชบัณฑิต จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

วิธีวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา

 ผลการประเมินดานบริบท ดานความเหมาะสมของวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร ความสอดคลอง

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ความสอดคลองกับปรัชญาของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย 

และการตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและสังคม พบวาทุกดานมีความเหมาะสมในระดับมาก

 ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานโครงสรางและเนื้อหาวิชา อาจารย บุคลากรสาขาวิชา นักศึกษา วัสดุ

อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน และอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาทุกดานมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก

 ผลการประเมินดานกระบวนการ ดานการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล และการจดักจิกรรม
ของหลักสูตร พบวาทุกดานมีความเหมาะสมในระดับมาก

 ผลการประเมินดานผลผลิต ดานคุณลักษณะของบัณฑิต ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และดานผลสัมฤทธิ์นอก
เหนือจากดานวิชาการ พบวาทุกดานมีความเหมาะสมในระดับมาก

คําสําคัญ : การประเมินหลักสูตร, CIPP Model, มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
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Abstract

 This evaluation of Bachelor Degree of Mechanical Engineering Curriculum at Vongchavalitkul 

University in the academic year 2014 used CIPP Model for evaluation. The number of samples used 

in this research was a total of 55 people, including 5 faculty members, 12 guest teachers and other 

department instructors, 28 current students, and 10 expected graduates. The research instruments 

consisted of structured interview and questionnaires. The statistics used in this research comprised 

of frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The results were shown 

as follows : 

 The evaluation results of Context : the overall evaluation results of context were at the high 

level. The compliance of curriculum and all aspects were at the high level. And, the appropriateness 

of curriculum objectives was at the high level.

 The evaluation results of Input : the overall evaluation results of input were at the high 

level. The appropriateness of structure and contents, teachers, students, educational materials, and 

premises and facilities were at the high level in all aspects.

 The evaluation results of Process : the appropriateness of learning management process, 

evaluation process, and curriculum activity setup process were at the high level in all aspects.

 The evaluation results of Product : characteristics of graduates, academic achievement, and 

non-academic achievements were at the high level in all aspects.

Keywords : Curriculum Evaluation, CIPP Model, Vongchavalitkul University.

บทนํา

 กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาติ 
(Thai Qualifi cations Framework for Higher Education :

TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบดวย 

ระดบัคณุวุฒ ิการแบงสายวชิา ความเชือ่มโยงตอเนือ่งจาก
คณุวฒุริะดบัหนึง่ไปสูระดบัทีส่งูขึน้ มาตรฐานผลการเรยีน

รูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของ

คุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ 
ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาท่ีตองใช การเปด

โอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่ง

เปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและ

กลไกท่ีใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดํา เนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของ
สถาบันอดุมศกึษาวาสามารถผลิตบณัฑติใหบรรลุคณุภาพ

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
 หลกัการสาํคญัของกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบั

อุดมศึกษาแหงชาติ 1) ยึดหลักความสอดคลองกับพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุงให
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนว

นโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ

ศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ

อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยาง

เปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษามีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร 

การปรบัเปลีย่นกลวธิกีารสอนของอาจารย การเรยีนรูของ
นักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือ
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ใหมัน่ใจวา บณัฑติจะบรรลมุาตรฐานผลการเรยีนรูตามที่

มุงหวังไดจริง 2) มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของ

บัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นตํ่า

เชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให

หนวยงานและผูที่ เกี่ยวของได เขาใจและมั่นใจถึง

กระบวนการผลิตบณัฑติ โดยเริม่ทีผ่ลผลิตและผลลพัธของ

การจดัการศึกษา คอื กาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ

บัณฑิตท่ีคาดหวังไวกอน หลังจากน้ันจึงพิจารณาถึงองค

ประกอบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในกระบวนการจดัการเรยีนการ

สอนทีจ่ะสงเสริมใหบณัฑติบรรลุถงึมาตรฐานผลการเรยีน

รูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 

3) มุงทีจ่ะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ทีไ่ดดาํเนินการ

ไวแลวเขาดวยกันและเช่ือมโยงเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะ

สามารถอธิบายใหผูเกีย่วของไดเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกบั

ความหมายและความมมีาตรฐานในการจดัการศกึษาของ

คุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 4) มุงใหคุณวุฒิหรือ

ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปน

ที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่

ดทีัง้ในและตางประเทศ เนือ่งจากกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการ

จดัการศึกษาในทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาส

ใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจน

กระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยม่ันใจ

ถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของ

บัณฑิตซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวัง 

สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ

เปนท่ีพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม 

ชวยเพิม่ความเขมแข็งและขดีความสามารถในการพฒันา
ประเทศไทย

 ในปการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยัวงษชวลติกลุ ไดดาํเนนิการบรหิารหลกัสตูร

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลยึดหลักการที่สําคัญมาอยาง

สมํ่าเสมอคือการรักษาคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญ

ในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา คือ มีการ

วางแผนอยางด ีการนาํเอาหลกัสตูรไปใช การวจิยัประเมนิ

ผลการดําเนินการ และ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

อยางครบวงจร เพือ่ใหนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเกดิการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีน่กัศกึษาพฒันาขึน้ในตนเองจาก

ประสบการณทีไ่ดรบัระหวางการศึกษา ซึง่มหาวิทยาลยัฯ 

กําหนด ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย 5 

ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and 

Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ

อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ัง

ในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต

ในความขดัแยงทางคานยิม การพฒันานสิยัและการปฏบิตัิ
ตนตามศีลธรรม ทัง้ในเร่ืองสวนตัวและสังคม และมหาวิทยาลัย

วงษชวลิตกุล เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อยางสูงจึงมี

คําขวัญของมหาวิทยาลัยวา “จริยธรรมนําปญญา” (2) 

ดานความรู (Knowledge) หมายถงึ ความสามารถในการ

เขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะห

และจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน

กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได (3) 

ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความ

สามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความ

เขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ 

ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับ

สถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน (4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง 

ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะ

ผูนาํ ความรบัผิดชอบ ตอตนเองและสงัคม ความสามารถ

ในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 

และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 

Communication and Information Technology 
Skills) หมายถงึ ความสามารถในการวเิคราะหเชงิตวัเลข 

ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 

ความสามารถในการส่ือสารท้ังการพูด การเขียน และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ในปการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ตองการที่จะรวบรวมขอมูล

การดําเนินการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร รวม

5 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วชิาวศิวกรรมเครือ่งกล หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ซึง่จะทาํใหทราบ

เก่ียวกบัหลกัสตูร ดานวตัถปุระสงค โครงสรางและเนือ้หา

สาระในหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาสอดคลองกับสภาพ

แวดลอม บริบท ปญหาและความตองการตางๆ หรือไม 

อยางไร เหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม และสามารถ

ตอบสนองความตองการของสงัคมและผูเรียนไดมากนอย

เพยีงใด จาํนวนหนวยกติและความเหมาะสมของหลักสตูร 

เนื้อหาวิชาและปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 

ซึ่งไดแก บุคลากร ผูเรียน อุปกรณและส่ือการเรียนการ

สอน อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก งบประมาณ 

สภาพการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมตางๆ การวัดและ

การประเมินผล เปนการตรวจสอบวา กระบวนการหรือ

กจิกรรมตางๆ ของการใชหลกัสูตรในสภาพทีเ่ปนจรงิเปน

อยางไร มีปญหาหรือขอบกพรองหรือไม และ ทราบวา

ผูเรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร

หรือไม เพียงใด ซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียน รวมถึงการประเมินผลลัพธของหลักสูตร 
ซึ่งเปนการประเมินผูสําเร็จการศึกษาทั้งดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ (academic achievement) ซึ่งไดแก ความรู

ความสามารถในวิชาการตางๆ ที่เรียนและดานผลสัมฤทธิ์

ที่ไมเกี่ยวกับวิชาการ (non-academic achievement) 

ไดแก บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความ

ซื่อสัตย เปนตน จากความตองการดังกลาว สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

วงษชวลิตกุล จึงดําเนินการวิจัย การประเมินหลักสูตร
วิศวกรรมเคร่ืองกล ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

ปการศึกษา 2557

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1.  เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรม

เคร่ืองกลคณะวิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัยวงษ

ชวลิตกุล 

 2.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหาร

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

ขอบเขตของการวิจัย

 การวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรวิศวกรรม

เครื่องกล ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 
2557 เปนการวจิยัเชงิปรมิาณและคณุภาพ (quantitative 

and qualitative research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย 

ดังตอไปนี้ 

 1. ประชากร

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
อาจารยประจาํหลกัสตูร อาจารยสาขาวชิาอืน่ อาจารยพเิศษ

ผูคาดวาจะใชบัณฑิตและนักศึกษาของสาขาวิศวกรรม

เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัย

วงษชวลิตกุล จํานวน 94 คน

 2. กลุมตัวอยาง

  ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้

ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยสาขาวิชา

อื่น อาจารยพิเศษผูคาดวาจะใชบัณฑิตและนักศึกษา

ของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 

ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดจากการเปดตารางการ

ประมาณขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และ มอรแกน 

Krejcie, R.V.,and Morgan D.W. ไดกลุมตวัอยางรวมทัง้
สิ้นจํานวน 55 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบ

แบงชั้น (stratifi ed random sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 1.  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured 

interview) สาหรบัอาจารยประจาํหลกัสูตร ประกอบดวย

ขอคําถาม 3 สวน คือ 
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 สวนที ่1 : ขอคาํถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของ

ผูใหขอมูล 

 สวนที ่2 : ขอคาถามเกีย่วกบัหลกัสตูร 4 ดาน คอื 

ดานบริบท (วัตถุประสงค โครงสราง ปณิธาน ปรัชญา 

ความเหมาะสมกับสังคม ผูเรียน และความสอดคลอง) 

ดานปจจัยนําเขา (เนื้อหาวิชา บุคลากร นักศึกษา วัสดุ

อุปกรณ อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก) ดาน

กระบวนการ (การเรียนการสอน กิจกรรม การวัดและ

ประเมินผล) และดานผลผลิต (ดานวชิาการ ดานความพึง

พอใจและดานอื่นๆ) 

 สวนท่ี 3 : ขอคําถามดานปญหา / ขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับหลักสูตร 

 2.  แบบสอบถาม (questionnaire) 

  1. แบบสอบถามสาหรับอาจารยผูสอน/

อาจารยพิเศษ/อาจารยสาขาวิชาอ่ืน ในการวิจัยนี้ 

แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน 3 สวนคือ 

   สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเก่ียวกับสถานภาพ
ทัว่ไปของผูใหขอมลู เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน 

ตําแหนงวิชาการ 

   สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว

กับการประเมินหลักสูตร 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา 

(อาจารย บุคลากร นักศึกษา อุปกรณ สื่อ ตํารา อาคาร

สถานที)่ ดานกระบวนการ (การจดัการเรยีนการสอน การ

วัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) และ

ดานผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและไมใชวิชาการ) 

   สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เกีย่วกบัปญหาของหลักสตูร และขอ
เสนอแนะ

 2.  แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปจจุบัน 

ในการวิจัยนี้ แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน 
3 สวน 

  สวนที่ 1 : ขอคาถามเก่ียวกับ

  สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล เปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (checklist) ไดแก เพศ อายุ ชั้นปที่

ศกึษา คะแนนเฉลีย่สะสม เหตจุงูใจทีเ่ลอืกศกึษาในสาขา

วิชา 

  สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หลกัสตูร 3 ดาน คอื ดานบรบิท (นโยบายและแผน พฒันา

มหาวิทยาลัย, ปรัชญา ปณิธาน จุดมุงหมาย โครงสราง 

เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย บุคลากร 

นกัศกึษา อปุกรณ สือ่การสอน ตาํรา อาคารสถานที)่ ดาน

กระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

  สวนท่ี 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions)เกี่ยวกับปญหาของหลักสูตรและ 

ขอเสนอแนะ 

 3.  แบบสอบถามอาจารยดาน

  คุณลักษณะบัณฑิต โดยในการวิจัยคร้ังนี้ 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน 

  สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเกีย่วกับสถานภาพทัว่ไป

ของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ไดแก เพศ อาย ุคะแนนเฉลีย่สะสม ระยะเวลาทีใ่ชในการ

ศึกษา อาชีพ/ตําแหนง เหตุจูงใจในเลือกศึกษาในสาขา

วิชา 

  สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หลกัสตูร 3 ดาน คอื ดานบรบิท (นโยบายและแผน พฒันา 

มหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน จุดมุงหมาย โครงสราง 

เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย บุคลากร 

นกัศกึษา อปุกรณ ตาํรา อาคารสถานที)่ ดานกระบวนการ 
(การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล การจดั

กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 
  สวนที ่3 : ขอคาํถามปลายเปด (open-ended

questions) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 

 4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
  4.1 ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัย

รวมถึงการศึกษาวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  4.2 นําขอมูลจากข้ันตอนที่ 1 มาสังเคราะห
ตัวแปรเพื่อพัฒนาเปนแบบสอบถาม (questionnaire) 

และแบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง (structured interview) 
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  4.3 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณสง

ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหาและความเหมาะสมของเคร่ืองมือ โดยการวัดคา

การพิจารณาความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือ (Index 

of Item Objective Congruence) แลวนําเครื่องมือที่

ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาแกไขปรับปรุง

เพื่อนําไปรวบรวมขอมูลสาหรับงานวิจัยในขั้นตอนตอไป 

 5. ตัวแปรที่ศึกษา 

  ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ศึกษาไว ดังนี้คือ 

  1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูใหขอมูล : เพศ 

อายุ วฒุกิารศกึษา ตาํแหนงงาน ประสบการณ หนวยงาน

ชั้นปที่ศึกษา เปนตน

  2.  ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก 

   2.1 บริบทของหลักสูตร (context) : 

นโยบาย แผน ปรัชญา จุดมุงหมาย โครงสราง เนื้อหา 

รายวิชาของหลักสูตร 

   2.2 ปจจัยนําเขาของหลักสูตร (input) 

: อาจารย นักศึกษา บุคลากร อุปกรณ สื่อ สถานท่ี 

   2.3 กระบวนการของหลักสตูร (process) : 
การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมินผล กจิกรรม

เสริมหลักสูตร 

   2.4 ผลผลิตของหลักสูตร (product) : 
ผลสัมฤทธ์ิดานวิชาการ ความรูความสามารถ ทกัษะ และ

สัมฤทธ์ิผลดานที่ไมใชวิชาการ เชน บุคลิกภาพ ความพึง
พอใจ คุณลักษณะ เปนตน 

   2.5 ขอเสนอแนะ และปญหาของหลกัสูตร 

 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูล ตามประเภท

เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้คือ 

  1. ผูวิจัยทําการประสานงานกับผูใหขอมูล 
ซึ่งไดแก อาจารยประจําหลักสูตร นัดหมายวัน เวลาและ

สถานที่เพื่อทําการสัมภาษณ (structured interview) 

  2. ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลดวยการ
ประสานงานขอความรวมมือในการสัมภาษณ และการ

ตอบแบบสอบถาม สําหรับกลุมตัวอยาง จํานวน 55 คน 
ดังนี้ 

    2.1 อาจารยประจาํหลกัสตูร จาํนวน 5 คน

   2.2 อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษและ

อาจารยสาขาวิชาอื่น จํานวน 12 คน 

    2.3 นักศึกษาปจจุบัน จํานวน 28 คน

   2.4 ผูคาดวาจะใชบณัฑิต จาํนวน 10 คน

 7.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

  ในการวิเคราะหขอมูลจากงานวิจัยคร้ังนี้ 

มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

  1. ขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลเชิง

พรรณนาหรือขอมูลแบบคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา 

(content analysis) 

  2. ขอมูลจากแบบสอบถาม เปนขอมูลเชิง

ปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสวนนี้ ไดแก 

   2.1 คาความถ่ี (frequency) 

   2.2 รอยละ (percentage) 

   2.3 คาเฉล่ีย (mean) และ

   2.4 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป

 8.  การแปลผล 

  เกณฑในการพิจารณาคาเฉล่ีย คือ 

  คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หลักสูตรมีความ

เหมาะสมในระดับดีมาก หรือ เห็นดวยมากที่สุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หลักสูตรมีความ

เหมาะสมในระดับมาก หรือ เห็นดวยมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หลักสูตรมีความ

เหมาะสมในระดับปานกลาง หรือ เห็นดวยปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หลักสูตรมีความ

เหมาะสมในระดับนอย หรือ เห็นดวยนอย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หลักสูตรมีความ

เหมาะสมในระดับนอยที่สุด หรือ เห็นดวยนอยที่สุด 

 9.  การนําเสนอขอมูล 
  การนาํเสนอขอมลูจากผลการวิเคราะหขอมลู 

ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียงตาม

ลักษณะของขอมูล 
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ผลการวิจัย

 1. ผลการประเมินหลักสูตร ดานบริบท 

  1.1 ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตร

ดานบริบท อยูในระดับมาก

  1.2 ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับ

ปณิธานและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก

  1.3 ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับ

ปณิธานของคณะศึกษาศาสตรอยูในระดับมาก

  1.4 ความสมัพนัธระหวางหลกัสตูรกบัความ

ตองการของประเทศ อยูในระดับมาก

  1.5 โครงสรางหลักสตูรและเนือ้หาสาระของ

หลักสูตร สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและ

สังคม อยูในระดับมาก

  1.6 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของ

หลักสูตร อยูในระดับมาก

  1.7 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงค 

โครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชาอยูใน

ระดับมาก

 2. ผลการประเมินหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา 

  ในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขาอยู

ในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ดานโครงสรางและเน้ือหาพบวาอาจารย
ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

วิศวกรรมเคร่ืองกล อาจารยพิเศษ อาจารยสาขาวิชาอื่น 
มคีวามคิดเห็นวาหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมดานโครงสราง

และเนื้อหาอยูในระดับมาก 
  2. ดานอาจารยพบวาอาจารยประจาํหลักสตูร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารยพิเศษอาจารยสาขาวิชาและนักศึกษาในปจจุบัน

มคีวามคิดเห็นสอดคลองกนัวาหลกัสูตรมคีวามเหมาะสม
ดานอาจารยในระดับมาก

  3. ดานนกัศกึษาพบวาอาจารยประจาํหลกัสตูร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารยพิเศษอาจารยสาขาวิชามีความเห็นวาหลักสูตรมี

ความเหมาะสมดานนักศึกษาในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน

  4.  ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการ

สอนพบวาอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกลอาจารยพิเศษ

อาจารยสาขาวิชาอื่น และนักศึกษาปจจุบัน มีความเห็น

วาหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมดานวสัดุอปุกรณและสือ่การ

เรียนการสอนอยูในระดับมาก

  5.  ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ

สะดวกพบวาอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกลอาจารยพิเศษ

อาจารยสาขาวิชาอื่นมีความเห็นวาหลักสูตรดานอาคาร

สถานทีแ่ละสิง่อานวยความสะดวกมคีวามเหมาะสมอยูใน

ระดับมากซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษา

ปจจุบัน

 3.  ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ

  ผลการประเมินกระบวนการของหลักสูตร

วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา วศิวกรรมเครือ่งกลเม่ือ

พิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้

  1.  ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

พบวาอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วศิวกรรมเคร่ืองกลอาจารยพเิศษอาจารยสาขา

วิชาอื่นมีความเห็นวาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกลมีความเหมาะสมดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก

ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน

  2. ดานกระบวนการวดัและประเมนิผลพบ

วาอาจารยประจําหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขา

วิชา วิศวกรรมเคร่ืองกลอาจารยพิเศษอาจารยสาขาวิชา

อื่นมีความเห็นวาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วชิา วศิวกรรมเคร่ืองกลมคีวามเหมาะสมดานกระบวนการ

วัดและประเมินผลอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาปจจุบัน

  3.  ดานกระบวนการจัดกิจกรรมของ

หลักสูตรพบวาอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกลอาจารยพิเศษ

อาจารยสาขาวิชาอื่นมีความเห็นวาหลักสูตรวิศวกรรม
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ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกลมีความ

เหมาะสมดานกระบวนการจดักจิกรรมของหลกัสตูรอยูใน

ระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาใน

ปจจุบัน

 4. การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต

  ผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกลดานผลผลิตอยูใน

ระดับมากเมื่อพิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้

  1. ดานคุณลักษณะของบัณฑติพบวาผูคาด

วาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวาคุณลักษณะของบัณฑิต
มคีวามเหมาะสมในระดับมากสวนอาจารยประจําหลกัสตูร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารยพเิศษอาจารยสาขาวชิาอ่ืนมคีวามเหน็สอดคลอง

กนัวาคณุลกัษณะของบณัฑติมคีวามเหมาะสมอยูในระดับ

มาก

  2.  ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพบวาผูคาด

วาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวาคุณลักษณะของบัณฑิต
มคีวามเหมาะสมในระดับมากสวนอาจารยประจําหลกัสตูร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารยพเิศษอาจารยสาขาวชิาอ่ืนมคีวามเหน็สอดคลอง

กนัวาคณุลกัษณะของบณัฑติมคีวามเหมาะสมอยูในระดับ

มาก

  3.  ดานผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากดาน

วิชาการพบวาผูคาดวาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา

คณุลกัษณะของบณัฑติมคีวามเหมาะสมในระดบัมากสวน

อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชา วิศวกรรมเคร่ืองกลอาจารยพิเศษอาจารยสาขาวิชา

อื่นมีความเห็นสอดคลองกันวาคุณลักษณะของบัณฑิตมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก

อภิปรายผล 

 ขอคนพบจากการวจิยัประเมนิหลกัสตูรวศิวกรรม

ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกลสามารถนาํมา

อภิปรายไดดังตอไปนี้ 

 1.  ดานคุณภาพของหลักสูตร 

  ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน 

มีรายละเอียดดังนี้ 

  1.  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา

วิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีความเหมาะสมดานบริบท โดย

ทั่วไปอยูในระดับมาก สอดคลองกับปณิธานของคณะ

วิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล และ

สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน สังคมและ

ประเทศในระดับมาก นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงค และ

โครงสรางของหลักสูตรท่ีเอื้อและสงเสริมการพัฒนา

ผูเรยีนใหมคีวามรูความสามารถและมคีณุธรรม จรยิธรรม 

ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ รุงทิวา จักรกร (2527) ที่ได

เสนอในงานวิจัยวา หลักสูตรท่ีดีตองสอดคลองกับสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ หลักสูตร

จะตองใหประสบการณ และความรูทีผู่เรยีนสามารถออก

ไปเผชิญกับความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมได 

โดยชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิด มีทักษะในการ
ทาํงาน สามารถแกปญหาได ตองชวยใหผูเรยีนมพีฒันาการ

ทีด่ใีนทุกๆ ดาน ทัง้กาย สตปิญญา อารมณและสงัคม และ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่น และสอดคลองกับ 
Taba (1962) ที่กลาววา หลักสูตรท่ีดีตองมีวัตถุประสงค

ที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคม มีความ
ชัดเจน เขาใจงายไมคลุมเครือ

  2. หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขา

วชิาวศิวกรรมเครือ่งกล มคีวามเหมาะสมดานปจจยันาํเขา

โดยท่ัวไปในระดับมาก โครงสรางเนื้อหารายวิชามีความ

เหมาะสม ปจจัยนําเขาดานอาจารย มีความเหมาะสมอยู

ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ Taba (1962) 
ที่ไดเสนอในงานวิจัยวา หลักสูตรท่ีดีตองมีการจัดเน้ือหา

รายวิชาที่สอดคลองกับปญหาและความตองการของ

สังคม มีความจําเปนสําหรับวิชาชีพ สอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียน
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   นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบวา 

ผูสอนเปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีอาจทําใหการเรียนการสอนดี

ขึ้นหรือแยลงกวาเดิม เชน การท่ีผูสอนมีการเปล่ียน

ลกัษณะการสอน หรือมกีารเปล่ียนตัวผูสอน ซึง่สอดคลอง

กับการประเมินครั้งนี้ ที่พบวาคุณลักษณะของอาจารย 

มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

   ปจจัยนําเขา : ดานนักศึกษามีความ

พรอม ความรูและประสบการณในภาพรวมอยูในระดับ

มาก ดานส่ืออุปกรณการเรียนการสอน สถานที่และสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก 

ซึ่งในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขาอยูในระดับ

มาก

   ผลการประเมินดานคุณลักษณะของ

นักศึกษา พบวามีความเหมาะสมในระดับมาก จึงอาจมี

สวนชวยลดปญหาการเรียนการสอนได

   ผลการประเมินดานส่ิงที่สนับสนุน

ทางการศึกษา พบวา สิ่งท่ีสนับสนุนทางการศึกษาท่ีมี

ความเหมาะสมในระดับมาก ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติ

การ หองสมดุ หองพกัอาจารย และส่ิงทีส่นบัสนนุทางการ

ศึกษาที่มีความเหมาะสม ในระดับมาก ดังที่ พรรณอร 

อุชุภาพ (2547) กลาววา การบริการทางวิชาการเปนตัว

กระตุนใหนกัศกึษา สามารถเรยีนและคนควาอยางมคีวาม
สขุ และสุปราณี นาคแกว (2548) กลาววาสภาพแวดลอม

ทางการเรียน ทีจ่ดัเปนปจจัยทีเ่ก้ือหนุนการเรียนการสอน
  3.  หลักสตูรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขา

วชิาวิศวกรรมเครือ่งกล มคีวามเหมาะสมดานกระบวนการ 

โดยท่ัวไปอยูในระดับมาก กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน การวัดและประเมินผล รวมถึงกิจกรรมตางๆ ของ

หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

ขอมูลของ สงัด อุทรานันท(2532) ที่ไดเสนอในงานวิจัย
วา หลกัสตูรท่ีดตีองมุงเนนและสงเสรมิใหคดิเปน มคีวาม

สนใจ มีความกระตือรือรน และควรใหผูเรียนไดรับผล

ประโยชนสูงสุด

   ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 

จากผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ระดบั

มาก ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของ วินัย 

ครามวงษ (2541) ไดทําการประเมินหลักสูตรผูบริหาร

สถานศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร

โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) 

4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เครือ่งกล มคีวามเหมาะสมดานผลผลติ โดยทัว่ไปในระดบั

มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นภดล โปงอาย (2548) 

ทีป่ระเมนิหลักสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทีพ่บวาการ

ประเมินดานผลผลิต คุณลักษณะและประสิทธิภาพของ

บัณฑิตอยูในระดับมาก

 2. ดานคุณภาพของบัณฑิต 

  ความแตกตางของระดับความคิดเห็นในการ

ใหขอมูล ซึ่งขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางแตละคน 
อาจมีระดับความคิดเห็นทีแ่ตกตางกัน จากผลการประเมิน

พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกัน 

ดานผลผลิตของหลักสูตร : โดยอาจารยประจําหลักสูตร 

สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล อาจารยพเิศษ อาจารยสาขา

วชิาอืน่ มคีวามเห็นสอดคลองกนัวา บณัฑิตมีคณุลกัษณะ

ทีพ่งึประสงคในระดับมาก ในขณะท่ีผูคาดวาจะใชบณัฑติ

มคีวามเหน็วา บณัฑติมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคในระดบัมาก
ทั้งดานวิชาการ นอกเหนือจากดานวิชาการและดาน

คุณลักษณะอื่นๆท่ัวไป

 3.  ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ

หลักสูตร 

  1. ดานบริบท 

   ควรมีการจัดวิพากยหลักสูตร และ
วางแผนหลักสูตรใหมีความหลากหลายมีความทันสมัย 

เนนการนําไปประยุกตใชประโยชนไดจริง ควรมีการ

ประเมินวาหลักสูตรนั้นสามารถตอบสนองความตองการ

ของนักศึกษาและตลาดแรงงานได

  2. ดานปจจัยนําเขา
   ควรมกีารจดัสภาพหองเรียนใหเหมาะสม

ตอการเรียนการสอนจัดหาสื่อที่เหมาะสมและทันสมัย 

วางแผนการใชอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ 
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ใหเหมาะสมกับชวงเวลาและความจําเปนในการใชงาน 

ควรมกีารปรบัปรงุภมูทิศัน และอาคารสถานทีใ่หมบีรรยากาศ

ทางวิชาการอยางเหมาะสม เชน จัดหองคนควาสําหรับ

นักศึกษา โตะนั่งทํางาน อานหนังสือ เพ่ิมหนังสือทาง

วิชาการที่ทันสมัย จุดบริการนํ้าดื่ม หองนํ้า ใหมีสภาพ

พรอมใชงาน และมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของ

นักศึกษา และควรจัดกิจกรรมสรางเสริมความตระหนัก

เรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาสภาพแวดลอม

แกบุคลากรของคณะฯ

  3.  ดานกระบวนการ 

   ควรมีการปรับปรุงสือ่การเรียนการสอน

ใหมีความเหมาะสมท้ัง ปริมาณและประสิทธิภาพการใช

งาน จัดหาหนวยงานสนับสนุนการจัดทําสื่อตางๆ ควรมี

การสงเสริมใหความรูอาจารยเก่ียวกับการจัดทําสื่อและ

นวัตกรรมการสอนใหมๆ

  4. ดานผลผลิต 

   ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริม

จิตสํานึกท่ีดีงาม ทั้งดานวิชาการ การแตงกาย คุณธรรม

จริยธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม

  5.  ความคิดเห็นอื่นๆ 

   นักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุ
ทีเ่ลอืกศกึษาตอหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา

วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

วงษชวลิตกุล เนื่องจาก 

   1. อยูใกลที่พัก- ที่ทํางาน เดินทาง

สะดวก 

   2. มคีวามเช่ือมัน่ในหลกัสูตรวศิวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

   3.  ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของบุคคล

ทั่วไป และมีความเช่ือมั่นในอาจารยผูสอนวามีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณการสอน 

   4.  ตองการเตรียมความพรอมสําหรับ

การกาวสูอาชีพในอนาคต 

ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป

 1.  ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสราง

ของหลักสูตร รายวิชา และเนื้อหารายวิชา 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
กบัสถานศกึษาอืน่ๆ ทีเ่ปดสอนในหลักสูตร สาขาวชิาเดยีวกนั

 3. ควรศึกษาทัศนคติที่เก่ียวกับผลผลิตของ

หลักสูตรจากมุมมองของตัวนักศึกษา/บัณฑิต รวมถึง

มุมมองของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตดวย เพื่อทําการ

เปรียบเทียบผลขอมูลท่ีได 

 4.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรม

เคร่ืองกล และการใหบริการของหนวยงานบริการการ

ศกึษาแตละหนวยงานอยางสมํา่เสมอ เพือ่เปนแนวทางใน

การปรับปรุงประสิทธิภาพ

 5. ควรมกีารติดตามประเมนิผลผูสาํเรจ็การศกึษา

อยางตอเนือ่งสมํา่เสมอ อกีท้ังควรศกึษาปญหา และความ

ตองการของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแลว เกี่ยวกับการ

จัดการศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ในทุกๆ

ดานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานไดอยางแทจริง
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