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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2557 โดยใชแบบจําลองของซิปป (CIPP Model) เปนรูปแบบในการประเมิน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาจํานวน 28 คน อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน อาจารยพิเศษและ
อาจารยสาขาอื่นๆ จํานวน 12 คน และผูคาดวาจะใชบัณฑิต จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
วิธีวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา
ผลการประเมินดานบริบท ดานความเหมาะสมของวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร ความสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ความสอดคลองกับปรัชญาของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
และการตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและสังคม พบวาทุกดานมีความเหมาะสมในระดับมาก
ผลการประเมินดานปจจัยนําเขา ดานโครงสรางและเนื้อหาวิชา อาจารย บุคลากรสาขาวิชา นักศึกษา วัสดุ
อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน และอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาทุกดานมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก
ผลการประเมินดานกระบวนการ ดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และการจัดกิจกรรม
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
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education :
TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบดวย
ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชือ่ มโยงตอเนือ่ งจาก
คุณวุฒริ ะดับหนึง่ ไปสูร ะดับทีส่ งู ขึน้ มาตรฐานผลการเรียน
รู ข องแต ล ะระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามระดั บ ของ
คุ ณ วุ ฒิ ลั ก ษณะของหลั ก สู ต รในแต ล ะระดั บ คุ ณ วุ ฒิ
ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปด
โอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่ง
เปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและ
กลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดํา เนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ข อง
สถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคณ
ุ ภาพ
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ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ 1) ยึดหลักความสอดคลองกับพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุงให
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการนํ า แนว
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ
ศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ ม าตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยาง
เป น รู ป ธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุ ด มศึ ก ษามี แ นวทางที่ ชั ด เจนในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การปรับเปลีย่ นกลวิธกี ารสอนของอาจารย การเรียนรูข อง
นักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อ
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ใหมนั่ ใจวา บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูต ามที่
มุงหวังไดจริง 2) มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นตํ่า
เชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให
หน ว ยงานและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งได เ ข า ใจและมั่ น ใจถึ ง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริม่ ทีผ่ ลผลิตและผลลัพธของ
การจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูข อง
บัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค
ประกอบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนทีจ่ ะสงเสริมใหบณ
ั ฑิตบรรลุถงึ มาตรฐานผลการเรียน
รู นั้ น อย า งสอดคล อ งและส ง เสริ ม กั น อย า งเป น ระบบ
3) มุง ทีจ่ ะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ทีไ่ ดดาํ เนินการ
ไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะ
สามารถอธิบายใหผเู กีย่ วของไดเขาใจอยางชัดเจนเกีย่ วกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของ
คุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 4) มุงใหคุณวุฒิหรือ
ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปน
ที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่
ดีทงั้ ในและตางประเทศ เนือ่ งจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาในทุกขัน้ ตอนอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาส
ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสามารถจั ด หลั ก สู ต ร ตลอดจน
กระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยมัน่ ใจ
ถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของ
บั ณ ฑิ ต ซึ่ ง จะมี ม าตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามที่ มุ ง หวั ง
สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ
เปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม
ชวยเพิม่ ความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนา
ประเทศไทย
ในปการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดดาํ เนินการบริหารหลักสูตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลยึดหลักการที่สําคัญมาอยาง
สมํ่าเสมอคือการรักษาคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญ
ในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา คือ มีการ
วางแผนอยางดี การนําเอาหลักสูตรไปใช การวิจยั ประเมิน

ผลการดําเนินการ และ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
อยางครบวงจร เพือ่ ใหนกั ศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีน่ กั ศึกษาพัฒนาขึน้ ในตนเองจาก
ประสบการณทไี่ ดรบั ระหวางการศึกษา ซึง่ มหาวิทยาลัยฯ
กําหนด ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย 5
ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and
Moral) หมายถึ ง การพั ฒ นานิ สั ย ในการประพฤติ
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้ง
ในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสยั และการปฏิบตั ิ
ตนตามศีลธรรม ทัง้ ในเรือ่ งสวนตัวและสังคม และมหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อยางสูงจึงมี
คําขวัญของมหาวิทยาลัยวา “จริยธรรมนําปญญา” (2)
ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการ
เขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะห
และจํ า แนกข อ เท็ จ จริ ง ในหลั ก การ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได (3)
ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความ
สามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความ
เขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับ
สถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน (4) ดานทักษะ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง
ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะ
ผูน าํ ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถ
ในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง
และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology
Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ
ความสามารถในการสือ่ สารทัง้ การพูด การเขียน และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในปการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ตองการที่จะรวบรวมขอมูล
การดําเนินการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร รวม
5 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ า หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ซึง่ จะทําใหทราบ
เกีย่ วกับหลักสูตร ดานวัตถุประสงค โครงสรางและเนือ้ หา
สาระในหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาสอดคลองกับสภาพ
แวดลอม บริบท ปญหาและความตองการตางๆ หรือไม
อยางไร เหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม และสามารถ
ตอบสนองความตองการของสังคมและผูเ รียนไดมากนอย
เพียงใด จํานวนหนวยกิตและความเหมาะสมของหลักสูตร
เนื้อหาวิชาและปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร
ซึ่งไดแก บุคลากร ผูเรียน อุปกรณและสื่อการเรียนการ
สอน อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก งบประมาณ
สภาพการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ การวัดและ
การประเมินผล เปนการตรวจสอบวา กระบวนการหรือ
กิจกรรมตางๆ ของการใชหลักสูตรในสภาพทีเ่ ปนจริงเปน
อยางไร มีปญหาหรือขอบกพรองหรือไม และ ทราบวา
ผู เรี ย นมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามจุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร
หรือไม เพียงใด ซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู เรี ย น รวมถึ ง การประเมิ น ผลลั พ ธ ข องหลั ก สู ต ร
ซึ่งเปนการประเมินผูสําเร็จการศึกษาทั้งดานผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ (academic achievement) ซึ่งไดแก ความรู
ความสามารถในวิชาการตางๆ ที่เรียนและดานผลสัมฤทธิ์
ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการ (non-academic achievement)
ไดแก บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความ
ซื่อสัตย เปนตน จากความตองการดังกลาว สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล จึงดําเนินการวิจัย การประเมินหลักสูตร
วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล ของมหาวิ ท ยาลั ย วงษ ช วลิ ต กุ ล
ปการศึกษา 2557
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
เครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัยวงษ
ชวลิตกุล
2. เพือ่ ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
เครื่องกล ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา
2557 เปนการวิจยั เชิงปริมาณและคุณภาพ (quantitative
and qualitative research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัย
ดังตอไปนี้
1. ประชากร
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยสาขาวิชาอืน่ อาจารยพเิ ศษ
ผูคาดวาจะใชบัณฑิตและนักศึกษาของสาขาวิศวกรรม
เครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร ของมหาวิ ท ยาลั ย
วงษชวลิตกุล จํานวน 94 คน
2. กลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยสาขาวิชา
อื่น อาจารยพิเศษผูคาดวาจะใชบัณฑิตและนักศึกษา
ของสาขาวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดจากการเปดตารางการ
ประมาณขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และ มอรแกน
Krejcie, R.V.,and Morgan D.W. ไดกลุม ตัวอยางรวมทัง้
สิ้นจํานวน 55 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบ
แบงชั้น (stratified random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured
interview) สาหรับอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย
ขอคําถาม 3 สวน คือ
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สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของ
ผูใหขอมูล
สวนที่ 2 : ขอคาถามเกีย่ วกับหลักสูตร 4 ดาน คือ
ดานบริบท (วัตถุประสงค โครงสราง ปณิธาน ปรัชญา
ความเหมาะสมกับสังคม ผูเรียน และความสอดคลอง)
ดานปจจัยนําเขา (เนื้อหาวิชา บุคลากร นักศึกษา วัสดุ
อุปกรณ อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก) ดาน
กระบวนการ (การเรียนการสอน กิจกรรม การวัดและ
ประเมินผล) และดานผลผลิต (ดานวิชาการ ดานความพึง
พอใจและดานอื่นๆ)
สวนที่ 3 : ขอคําถามดานปญหา / ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตร
2. แบบสอบถาม (questionnaire)
1. แบบสอบถามสาหรับอาจารยผูสอน/
อาจารย พิ เ ศษ/อาจารย ส าขาวิ ช าอื่ น ในการวิ จั ย นี้
แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพ
ทัว่ ไปของผูใ หขอ มูล 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 (การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) และ
ดานผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและไมใชวิชาการ)
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions) เกีย่ วกับปญหาของหลักสูตร และขอ
เสนอแนะ
2. แบบสอบถามสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น
ในการวิจัยนี้ แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน
3 สวน
สวนที่ 1 : ขอคาถามเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล เปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) ไดแก เพศ อายุ ชั้นปที่

ศึกษา คะแนนเฉลีย่ สะสม เหตุจงู ใจทีเ่ ลือกศึกษาในสาขา
วิชา
สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตร 3 ดาน คือ ดานบริบท (นโยบายและแผน พัฒนา
มหาวิทยาลัย, ปรัชญา ปณิธาน จุดมุงหมาย โครงสราง
เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย บุคลากร
นักศึกษา อุปกรณ สือ่ การสอน ตํารา อาคารสถานที)่ ดาน
กระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions)เกี่ยวกับปญหาของหลักสูตรและ
ขอเสนอแนะ
3. แบบสอบถามอาจารยดาน
คุณลักษณะบัณฑิต โดยในการวิจัยครั้งนี้
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไป
ของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ไดแก เพศ อายุ คะแนนเฉลีย่ สะสม ระยะเวลาทีใ่ ชในการ
ศึกษา อาชีพ/ตําแหนง เหตุจูงใจในเลือกศึกษาในสาขา
วิชา
สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตร 3 ดาน คือ ดานบริบท (นโยบายและแผน พัฒนา
มหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน จุดมุงหมาย โครงสราง
เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย บุคลากร
นักศึกษา อุปกรณ ตํารา อาคารสถานที)่ ดานกระบวนการ
(การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร)
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-ended
questions) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
4.1 ศึ ก ษาค น คว า เอกสารและงานวิ จั ย
รวมถึงการศึกษาวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
4.2 นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห
ตัวแปรเพื่อพัฒนาเปนแบบสอบถาม (questionnaire)
และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)
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4.3 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณสง
ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและความเหมาะสมของเครื่องมือ โดยการวัดคา
การพิจารณาความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ (Index
of Item Objective Congruence) แลวนําเครื่องมือที่
ผ า นการตรวจสอบจากผู เชี่ ย วชาญมาแก ไขปรั บ ปรุ ง
เพื่อนําไปรวบรวมขอมูลสาหรับงานวิจัยในขั้นตอนตอไป
5. ตัวแปรที่ศึกษา
ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรที่ศึกษาไว ดังนี้คือ
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหขอมูล : เพศ
อายุ วุฒกิ ารศึกษา ตําแหนงงาน 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 สถานที่
2.3 กระบวนการของหลักสูตร (process) :
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรม
เสริมหลักสูตร
2.4 ผลผลิตของหลักสูตร (product) :
ผลสัมฤทธิด์ า นวิชาการ ความรูค วามสามารถ ทักษะ และ
สัมฤทธิ์ผลดานที่ไมใชวิชาการ เชน บุคลิกภาพ ความพึง
พอใจ คุณลักษณะ เปนตน
2.5 ขอเสนอแนะ และปญหาของหลักสูตร
6. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูล ตามประเภท
เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้คือ
1. ผูวิจัยทําการประสานงานกับผูใหขอมูล
ซึ่งไดแก อาจารยประจําหลักสูตร นัดหมายวัน เวลาและ
สถานที่เพื่อทําการสัมภาษณ (structured interview)
2. ผู วิ จั ย ทํ า การรวบรวมข อ มู ล ด ว ยการ
ประสานงานขอความรวมมือในการสัมภาษณ และการ
ตอบแบบสอบถาม สําหรับกลุมตัวอยาง จํานวน 55 คน
ดังนี้
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2.1 อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน
2.2 อาจารยผูสอน อาจารยพิเศษและ
อาจารยสาขาวิชาอื่น จํานวน 12 คน
2.3 นักศึกษาปจจุบัน จํานวน 28 คน
2.4 ผูค าดวาจะใชบณ
ั ฑิต จํานวน 10 คน
7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้
มีรายละเอียดดังนี้ คือ
1. ขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลเชิง
พรรณนาหรือขอมูลแบบคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis)
2. ขอมูลจากแบบสอบถาม เปนขอมูลเชิง
ปริมาณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสวนนี้ ไดแก
2.1 คาความถี่ (frequency)
2.2 รอยละ (percentage)
2.3 คาเฉลี่ย (mean) และ
2.4 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
8. การแปลผล
เกณฑในการพิจารณาคาเฉลี่ย คือ
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับดีมาก หรือ เห็นดวยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก หรือ เห็นดวยมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับปานกลาง หรือ เห็นดวยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับนอย หรือ เห็นดวยนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับนอยที่สุด หรือ เห็นดวยนอยที่สุด
9. การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอ มูล
ผูวิจัยนําเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียงตาม
ลักษณะของขอมูล
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ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินหลักสูตร ดานบริบท
1.1 ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตร
ดานบริบท อยูในระดับมาก
1.2 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งหลั ก สู ต รกั บ
ปณิธานและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก
1.3 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งหลั ก สู ต รกั บ
ปณิธานของคณะศึกษาศาสตรอยูในระดับมาก
1.4 ความสัมพันธระหวางหลักสูตรกับความ
ตองการของประเทศ อยูในระดับมาก
1.5 โครงสรางหลักสูตรและเนือ้ หาสาระของ
หลักสูตร สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและ
สังคม อยูในระดับมาก
1.6 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของ
หลักสูตร อยูในระดับมาก
1.7 ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวั ต ถุ ป ระสงค
โครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชาอยูใน
ระดับมาก
2. ผลการประเมินหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา
ในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขาอยู
ในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้
1. ดานโครงสรางและเนือ้ หาพบวาอาจารย
ประจํ า หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล อาจารยพิเศษ อาจารยสาขาวิชาอื่น
มีความคิดเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสมดานโครงสราง
และเนื้อหาอยูในระดับมาก
2. ดานอาจารยพบวาอาจารยประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารยพิเศษอาจารยสาขาวิชาและนักศึกษาในปจจุบัน
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวาหลักสูตรมีความเหมาะสม
ดานอาจารยในระดับมาก
3. ดานนักศึกษาพบวาอาจารยประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารยพิเศษอาจารยสาขาวิชามีความเห็นวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมดานนักศึกษาในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง
กับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน

4. ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการ
สอนพบว า อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลอาจารยพิเศษ
อาจารยสาขาวิชาอื่น และนักศึกษาปจจุบัน มีความเห็น
วาหลักสูตรมีความเหมาะสมดานวัสดุอปุ กรณและสือ่ การ
เรียนการสอนอยูในระดับมาก
5. ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวกพบวาอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลอาจารยพิเศษ
อาจารยสาขาวิชาอื่นมีความเห็นวาหลักสูตรดานอาคาร
สถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวกมีความเหมาะสมอยูใ น
ระดับมากซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษา
ปจจุบัน
3. ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ
ผลการประเมินกระบวนการของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครือ่ งกลเมือ่
พิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้
1. ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
พบวาอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิศวกรรมเครือ่ งกลอาจารยพเิ ศษอาจารยสาขา
วิชาอื่นมีความเห็นวาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช า วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกลมี ค วามเหมาะสมด า น
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนอยู ใ นระดั บ มาก
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน
2. ดานกระบวนการวัดและประเมินผลพบ
วาอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชา วิศวกรรมเครื่องกลอาจารยพิเศษอาจารยสาขาวิชา
อื่นมีความเห็นวาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชา วิศวกรรมเครือ่ งกลมีความเหมาะสมดานกระบวนการ
วัดและประเมินผลอยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาปจจุบัน
3. ด า นกระบวนการจั ด กิ จ กรรมของ
หลักสูตรพบวาอาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลอาจารยพิเศษ
อาจารยสาขาวิชาอื่นมีความเห็นวาหลักสูตรวิศวกรรม
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ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลมีความ
เหมาะสมดานกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตรอยูใ น
ระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาใน
ปจจุบัน
4. การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต
ผลการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลดานผลผลิตอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้
1. ดานคุณลักษณะของบัณฑิตพบวาผูค าด
วาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีความเหมาะสมในระดับมากสวนอาจารยประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารยพเิ ศษอาจารยสาขาวิชาอืน่ มีความเห็นสอดคลอง
กันวาคุณลักษณะของบัณฑิตมีความเหมาะสมอยูใ นระดับ
มาก
2. ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการพบวาผูคาด
วาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวาคุณลักษณะของบัณฑิต
มีความเหมาะสมในระดับมากสวนอาจารยประจําหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารยพเิ ศษอาจารยสาขาวิชาอืน่ มีความเห็นสอดคลอง
กันวาคุณลักษณะของบัณฑิตมีความเหมาะสมอยูใ นระดับ
มาก
3. ด า นผลสั ม ฤทธิ์ น อกเหนื อ จากด า น
วิ ช าการพบว า ผู ค าดว า จะใช บั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ว า
คุณลักษณะของบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมากสวน
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชา วิศวกรรมเครื่องกลอาจารยพิเศษอาจารยสาขาวิชา
อื่นมีความเห็นสอดคลองกันวาคุณลักษณะของบัณฑิตมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก
อภิปรายผล
ขอคนพบจากการวิจยั ประเมินหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกลสามารถนํามา
อภิปรายไดดังตอไปนี้
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1. ดานคุณภาพของหลักสูตร
ผลการวิ จั ย พบว า ในภาพรวม หลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน
มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีความเหมาะสมดานบริบท โดย
ทั่วไปอยูในระดับมาก สอดคลองกับปณิธานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล และ
สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน สังคมและ
ประเทศในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค และ
โครงสร า งของหลั ก สู ต รที่ เ อื้ อ และส ง เสริ ม การพั ฒ นา
ผูเ รียนใหมคี วามรูค วามสามารถและมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ รุงทิวา จักรกร (2527) ที่ได
เสนอในงานวิจัยวา หลักสูตรที่ดีตองสอดคลองกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ หลักสูตร
จะตองใหประสบการณ และความรูท ผี่ เู รียนสามารถออก
ไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมได
โดยชวยพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิด มีทักษะในการ
ทํางาน สามารถแกปญ
 หาได ตองชวยใหผเู รียนมีพฒ
ั นาการ
ทีด่ ใี นทุกๆ ดาน ทัง้ กาย สติปญ
 ญา อารมณและสังคม และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่น และสอดคลองกับ
Taba (1962) ที่กลาววา หลักสูตรที่ดีตองมีวัตถุประสงค
ที่สามารถตอบสนองความตองการของสังคม มีความ
ชัดเจน เขาใจงายไมคลุมเครือ
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มีความเหมาะสมดานปจจัยนําเขา
โดยทั่วไปในระดับมาก โครงสรางเนื้อหารายวิชามีความ
เหมาะสม ปจจัยนําเขาดานอาจารย มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ Taba (1962)
ที่ไดเสนอในงานวิจัยวา หลักสูตรที่ดีตองมีการจัดเนื้อหา
รายวิ ช าที่ ส อดคลอ งกั บ ป ญ หาและความต อ งการของ
สังคม มีความจําเปนสําหรับวิชาชีพ สอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียน
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นอกจากนี้ จากการศึ ก ษายั ง พบว า
ผูสอนเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทําใหการเรียนการสอนดี
ขึ้ น หรื อ แย ล งกว า เดิ ม เช น การที่ ผู ส อนมี ก ารเปลี่ ย น
ลักษณะการสอน หรือมีการเปลีย่ นตัวผูส อน ซึง่ สอดคลอง
กับการประเมินครั้งนี้ ที่พบวาคุณลักษณะของอาจารย
มีความเหมาะสมในระดับมาก
ปจจัยนําเขา : ดานนักศึกษามีความ
พรอม ความรูและประสบการณในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ดานสื่ออุปกรณการเรียนการสอน สถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ซึ่งในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขาอยูในระดับ
มาก
ผลการประเมิ น ด า นคุ ณ ลั ก ษณะของ
นักศึกษา พบวามีความเหมาะสมในระดับมาก จึงอาจมี
สวนชวยลดปญหาการเรียนการสอนได
ผลการประเมิ น ด า นสิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น
ทางการศึกษา พบวา สิ่งที่สนับสนุนทางการศึกษาที่มี
ความเหมาะสมในระดับมาก ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติ
การ หองสมุด หองพักอาจารย และสิง่ ทีส่ นับสนุนทางการ
ศึกษาที่มีความเหมาะสม ในระดับมาก ดังที่ พรรณอร
อุชุภาพ (2547) กลาววา การบริการทางวิชาการเปนตัว
กระตุน ใหนกั ศึกษา สามารถเรียนและคนควาอยางมีความ
สุข และสุปราณี นาคแกว (2548) กลาววาสภาพแวดลอม
ทางการเรียน ทีจ่ ดั เปนปจจัยทีเ่ กือ้ หนุนการเรียนการสอน
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล มีความเหมาะสมดานกระบวนการ
โดยทั่วไปอยูในระดับมาก กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล รวมถึงกิจกรรมตางๆ ของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ขอมูลของ สงัด อุทรานันท(2532) ที่ไดเสนอในงานวิจัย
วา หลักสูตรทีด่ ตี อ งมุง เนนและสงเสริมใหคดิ เปน มีความ
สนใจ มีความกระตือรือรน และควรใหผูเรียนไดรับผล
ประโยชนสูงสุด
ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน
จากผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา นักศึกษามีความคิดเห็นระดับ

มาก ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของ วินัย
ครามวงษ (2541) ไดทําการประเมินหลักสูตรผูบริหาร
สถานศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model)
4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เครือ่ งกล มีความเหมาะสมดานผลผลิต โดยทัว่ ไปในระดับ
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นภดล โปงอาย (2548)
ทีป่ ระเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทีพ่ บวาการ
ประเมินดานผลผลิต คุณลักษณะและประสิทธิภาพของ
บัณฑิตอยูในระดับมาก
2. ดานคุณภาพของบัณฑิต
ความแตกตางของระดับความคิดเห็นในการ
ให ข อ มู ล ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากกลุ ม ตั ว อย า งแต ล ะคน
อาจมีระดับความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกัน จากผลการประเมิน
พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกัน
ดานผลผลิตของหลักสูตร : โดยอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล อาจารยพเิ ศษ อาจารยสาขา
วิชาอืน่ มีความเห็นสอดคลองกันวา บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงคในระดับมาก ในขณะทีผ่ คู าดวาจะใชบณ
ั ฑิต
มีความเห็นวา บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงคในระดับมาก
ทั้งดานวิชาการ นอกเหนือจากดานวิชาการและดาน
คุณลักษณะอื่นๆทั่วไป
3. ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ
หลักสูตร
1. ดานบริบท
ควรมี ก ารจั ด วิ พ ากย ห ลั ก สู ต ร และ
วางแผนหลักสูตรใหมีความหลากหลายมีความทันสมัย
เนนการนําไปประยุกตใชประโยชนไดจริง ควรมีการ
ประเมินวาหลักสูตรนั้นสามารถตอบสนองความตองการ
ของนักศึกษาและตลาดแรงงานได
2. ดานปจจัยนําเขา
ควรมีการจัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสม
ตอการเรียนการสอนจัดหาสื่อที่เหมาะสมและทันสมัย
วางแผนการใชอาคาร หองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ
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ใหเหมาะสมกับชวงเวลาและความจําเปนในการใชงาน
ควรมีการปรับปรุงภูมทิ ศั น และอาคารสถานทีใ่ หมบี รรยากาศ
ทางวิชาการอยางเหมาะสม เชน จัดหองคนควาสําหรับ
นักศึกษา โตะนั่งทํางาน อานหนังสือ เพิ่มหนังสือทาง
วิชาการที่ทันสมัย จุดบริการนํ้าดื่ม หองนํ้า ใหมีสภาพ
พรอมใชงาน และมีจํานวนเพียงพอกับความตองการของ
นักศึกษา และควรจัดกิจกรรมสรางเสริมความตระหนัก
เรื่องการรักษาความสะอาด การรักษาสภาพแวดลอม
แกบุคลากรของคณะฯ
3. ดานกระบวนการ
ควรมีการปรับปรุงสือ่ การเรียนการสอน
ใหมีความเหมาะสมทั้ง ปริมาณและประสิทธิภาพการใช
งาน จัดหาหนวยงานสนับสนุนการจัดทําสื่อตางๆ ควรมี
การสงเสริมใหความรูอาจารยเกี่ยวกับการจัดทําสื่อและ
นวัตกรรมการสอนใหมๆ
4. ดานผลผลิต
ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร า งเสริ ม
จิตสํานึกที่ดีงาม ทั้งดานวิชาการ การแตงกาย คุณธรรม
จริยธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม
5. ความคิดเห็นอื่นๆ
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุ
ทีเ่ ลือกศึกษาตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล เนื่องจาก
1. อยู ใ กล ที่ พั ก - ที่ ทํ า งาน เดิ น ทาง
สะดวก
2. มีความเชือ่ มัน่ ในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
3. ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ย อมรั บ ของบุ ค คล
ทั่วไป และมีความเชื่อมั่นในอาจารยผูสอนวามีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณการสอน
4. ตองการเตรียมความพรอมสําหรับ
การกาวสูอาชีพในอนาคต
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ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสราง
ของหลักสูตร รายวิชา และเนื้อหารายวิชา
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
กับสถานศึกษาอืน่ ๆ ทีเ่ ปดสอนในหลักสูตร สาขาวิชาเดียวกัน
3. ควรศึ ก ษาทั ศ นคติ ที่ เ กี่ ย วกั บ ผลผลิ ต ของ
หลักสูตรจากมุมมองของตัวนักศึกษา/บัณฑิต รวมถึง
มุมมองของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตดวย เพื่อทําการ
เปรียบเทียบผลขอมูลที่ได
4. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
เกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษาของสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
เครื่องกล และการใหบริการของหนวยงานบริการการ
ศึกษาแตละหนวยงานอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ เปนแนวทางใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
5. ควรมีการติดตามประเมินผลผูส าํ เร็จการศึกษา
อยางตอเนือ่ งสมํา่ เสมอ อีกทัง้ ควรศึกษาปญหา และความ
ตองการของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลว เกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในทุกๆ
ดานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานไดอยางแทจริง
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