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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2557 เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (quantitative and qualitative
research) ประชากรประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร, อาจารยผูสอน, ผูใชบัณฑิตและนักศึกษา จํานวน 55 คน
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้นจํานวน 49 คน ไดมาโดยวิธีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ
เครซี่ และ มอรแกน Krejcie, R.V.,and Morgan D.W. ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารย
และอาจารยพิเศษ จํานวน 2 คน นักศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตรจํานวน 30 คน ผูใชบัณฑิต จํานวน 12 คน
โดยใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (structured interview) แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสอบถาม (questionnaire) สถิติที่ใช
ในการวิจยั ประกอบดวย คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลีย่ (mean) และ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(standard deviation)
ผลการวิจัยพบวา
ผลการประเมินหลักสูตร ดานบริบท ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตรดานบริบท อยูในระดับมาก
ความสอดคล อ งของปณิ ธ านและวิ สั ย ทั ศ น ข องสถาบั น ฯ หลั ก สู ต รกั บ ปณิ ธ านของคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
ความสอดคลองกันและสอดคลองกับความตองการของประเทศ โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและสังคม ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร และความสัมพันธ
ระหวางวัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชาอยูในระดับมาก
ผลการประเมินหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา ดานโครงสรางและเนือ้ หา พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูสอน มีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานโครงสรางและเนื้อหาอยูใน ระดับมาก ดานอาจารย พบวา
อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย อาจารยผูสอน และนักศึกษาในปจจุบัน มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา หลักสูตร
มีความเหมาะสมดานอาจารยในระดับมาก ดานนักศึกษา พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผสู อน และนักศึกษา
มีความเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานนักศึกษาในระดับ ปานกลาง ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน มีความเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานวัสดุอุปกรณและสื่อการ
เรียนการสอนอยูใ นระดับ ปานกลาง สวนนักศึกษาในปจจุบนั มีความเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานวัสดุอปุ กรณ
1
2
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และสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับ ปานกลาง ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา อาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษา เห็นวา ดานอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับ ปานกลาง
ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบวา อาจารยประจํา
หลักสูตรอาจารย อาจารยผสู อน มีความคิดเห็นวา หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ใชกระบวนการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งมีกระบวนการชัดเจนตั้งแตการรับนักศึกษาแรกเขา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการวัดผลไปจนถึงการทวนสอบ จึงมีมาตรฐานระดับหนึ่ง
หากแตยงั ไมสามารถประเมินผลไดชดั เจนนักเนือ่ งจากเปดทําการเรียนการสอนไดเพียง 2 ปการศึกษา ดานกระบวนการ
วัดและประเมินผล พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผสู อน และนักศึกษามีความเห็นวา หลักสูตร มีความเหมาะสม
ดานกระบวนการวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก ดานกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร พบวา อาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษามีความเห็นวา หลักสูตร มีความเหมาะสมดานกระบวนการจัดกิจกรรมของ
หลักสูตรอยูในระดับมาก
การประเมินหลักสูตร ดานผลผลิต ดานคุณลักษณะของบัณฑิต พบวา ผูใชบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยผูสอน มีความเห็นสอดคลองกันวา คุณลักษณะของบัณฑิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา คุณ ลักษณะของบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน
มีความเห็นสอดคลองกันวา คุณลักษณะของบัณฑิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจาก
ดานวิชาการ พบวา ผูใชบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนมีความเห็นสอดคลองกันวา คุณลักษณะ
ของบัณฑิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ : การประเมินหลักสูตร, สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
Abstract
This evaluation of Bachelor Degree of Architecture Curriculum at Vongchavalitkul University
in the academic year 2014 was quantitative and qualitative research. The number of samples used
in this research was a total of 49 people, including 5 faculty members, 2 guest teachers and other
department instructors, 30 current students, and 12 graduates. The sample group was selected by
stratified random sampling. The research instruments consisted of structured interview and
questionnaires. The statistics used in this research comprised of frequency, percentage, mean, and
standard deviation.
The results were shown as follows:
The overall evaluation results of context were at high level. The compliance of curriculum
and vision/aspiration of the university, the compliance of curriculum and vision/aspiration/
philosophy of the Faculty of Architecture, the needs of the country the needs of students and
society, the appropriateness of curriculum objectives, and the compliance of curriculum objectives,
structures, and contents were at high level in all aspects.
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The overall evaluation results of input were at high level. Faculty members, guest teachers
and other department instructors thought that the appropriateness of structure and contents was
at high level, which was in line with the opinion of current students. The appropriateness of
teachers was at high level while current students thought that it was at high level. The
appropriateness of students was at medium level, which was in line with the opinion of current
students. The appropriateness of educational materials was at medium level, which was in line with
the opinion of current students. The appropriateness of premises and facilities was at medium
level, which was in line with the opinion of current students.
The overall evaluation results of process were at high level. Bachelor Degree of Architecture
uses the Qualifications Framework for Higher Education starting from student admission process,
learning management process, evaluation process until verification process. Therefore, the learning
management process has a standard but not yet evaluate thoroughly because it has been operated
for only 2 academic years. However, faculty members, guest teachers and other department
instructors thought that the appropriateness of evaluation process and curriculum activity setup
process were at high level, which was in line with the opinion of current students.
The overall evaluation results of product were at high level. Expected graduates thought
that characteristics of graduates, academic achievements, and non-academic achievements were at
high level, which was in line with the opinion of curriculum instructor, special teachers, and other
department teachers.
Keywords : Evaluation curriculum program, Bachelor Degree of Architecture, 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 มาตรฐานผลการเรียนรู
ของแตละระดับคุณวุฒซิ งึ่ เพิม่ สูงขึน้ ตามระดับของคุณวุฒิ
ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการ
เรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสให
เทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสง
เสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให
ความมั่นใจในประสิทธิผลการดํา เนินงานตามกรอบ
120

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบัน
อุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ 1) ยึดหลักความสอดคลองกับพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ กไขเพิม่
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบาย
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะ
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กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษามี แ นวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการ
สอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวา บัณฑิตจะ
บรรลุ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามที่ มุ ง หวั ง ได จ ริ ง 2)
มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning
Outcomes) ซึ่ ง เป น มาตรฐานขั้ น ตํ่ า เชิ ง คุ ณ ภาพ
เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและ
ผูท เี่ กีย่ วของไดเขาใจและมัน่ ใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต
โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไว
ก อ น หลั ง จากนั้ น จึ ง พิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสง
เสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยาง
สอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 3) มุงที่จะ
ประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไว
แลวเขาดวยกันและเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะ
สามารถอธิบายใหผเู กีย่ วของไดเขาใจอยางชัดเจนเกีย่ วกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของ
คุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 4) มุงใหคุณวุฒิหรือ
ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปน
ที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดี
ทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
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 2537 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดดาํ เนินการเปดทําการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร การดําเนิน
การบริ ห ารหลั ก สู ต รของคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ยึดหลักการที่สําคัญมาอยาง
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) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวน
ตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถชี วี ติ ในความ
ขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสยั และการปฏิบตั ติ นตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม และมหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุล เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อยางสูงจึงมี
คําขวัญของมหาวิทยาลัยวา “จริยธรรมนําปญญา” (2)
ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการ
เขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและ
จํ า แนกข อ เท็ จ จริ ง ในหลั ก การ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได (3)
ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู
ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญ
 หา เมือ่ ตองเผชิญ
กับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน (4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง
ความสามารถในการทํ า งานเป น กลุ ม การแสดงถึ ง
ภาวะผูน าํ ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถ
ในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง
และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
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และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis,
Communication and Information Technology
Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ
ความสามารถในการสือ่ สารทัง้ การพูด การเขียน และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปการศึกษา 2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ตองการที่จะรวบรวมขอมูล
การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 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 การวัด
และการประเมินผล เปนการตรวจสอบวา กระบวนการหรือ
กิจกรรมตางๆ ของการใชหลักสูตรในสภาพทีเ่ ปนจริงเปน
อยางไร มีปญหาหรือขอบกพรองหรือไม และ ทราบวา
ผูเ รียนมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามจุดมุง หมายของหลักสูตรหรือไม
เพียงใด ซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู เ รี ย น รวมถึ ง การประเมิ น ผลลั พ ธ ข องหลั ก สู ต ร
ซึ่งเปนการประเมินผูสําเร็จการศึกษาทั้งดานผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ (academic achievement) ซึ่งไดแก ความรู
ความสามารถในวิชาการตางๆ ทีเ่ รียนและดานผลสัมฤทธิ์
ที่ไมเกี่ยวกับวิชาการ (non-academic achievement)
ไดแก บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซือ่ สัตย
เปนตน จากความตองการดังกลาว คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จึงดําเนิน การวิจยั การประเมิน
หลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2557
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ประเมินคุณภาพหลักสูตรสถาปตยกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาป ต ยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
พิ จ ารณาความสอดคล อ งเหมาะสมและคุ ณ ภาพของ
หลักสูตร ความสามารถในการบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดการตอบสนองความตองการของสังคมและการนํา
ไปใช
2. เพือ่ ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
หลักสูตร เพื่อปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร
การกํากับดูแลและการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
เพือ่ ใหการวิจยั เปนไปตามวัตถุประสงค ผูว จิ ยั ได
กําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับระเบียบวิธวี จิ ยั ไว ซึง่ ประกอบ
ดวยแบบแผนการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่
ศึกษา เครือ่ งมือทีใ่ ช การพัฒนาเครือ่ งมือ การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย และการ
รายงานผลการวิจัย ซึ่งมีราย ละเอียดดังตอไปนี้
1. ประชากร
ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยและ
อาจารย พิ เ ศษ จํ า นวน 2 คน นั ก ศึ ก ษาของคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 30 คน ผูใ ชบณ
ั ฑิต จํานวน
18 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 55 คน
2. กลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ได
จากการเปดตารางการประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง
ของเครซี่ และ มอรแกน Krejcie, R.V.,and Morgan
D.W. ไดกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้นจํานวน 47 คน ประกอบ
ดวยอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยและ
อาจารยพิเศษ จํานวน 2 คน นักศึกษาของคณะศึกษา
ศาสตร จํานวน 30 คน ผูใชบัณฑิต จํานวน 12 คน โดย
การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (stratified
random sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดแก แบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (structured interview) แบบสอบถาม
(questionnaire) โดยแยกตามกลุม ประชากรทีเ่ กีย่ วของ
เปนผูใชหลักสูตรไดแก
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured
interview) สาหรับอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย
ขอคําถาม 3 สวน คือ
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไป
ของผูใหขอมูล
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 /ขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับหลักสูตร
2. แบบสอบถาม (questionnaire)
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ โดยทั่วไป
แบงขอคําถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไป
ของผูใหขอมูล
สวนที่ 2 : ขอคําถามเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรและคุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions) เกีย่ วกับขอเสนอแนะ/ความคิดเห็น
1.) แบบสอบถามสาหรับอาจารยผูสอน/
อาจารย พิ เ ศษ/อาจารย ค ณะวิ 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 (การจัดการเรียน การสอน การ
วัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) และ
ดานผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและไมใชวิชาการ)
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions) เกีย่ วกับปญหาของหลักสูตร และขอ
เสนอแนะ
2.) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปจจุบัน
ในการวิ จั ย นี้ แบบสอบถามจะแบ ง ข อ คํ า ถามออก
เปน 3 สวน
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพ
ทัว่ ไปของผูใ หขอ มูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ไดแก เพศ อายุ ชัน้ ปทศี่ กึ ษา คะแนนเฉลีย่ สะสม เหตุ
จูงใจที่เลือกศึกษาในสาขาวิชา
สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว
กับหลักสูตร 3 ดาน คือ ดานบริบท (นโยบายและแผน
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย , ปรั ช ญา ปณิ ธ าน จุ ด มุ ง หมาย
โครงสราง เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย
บุคลากร นักศึกษา อุปกรณ สื่อการสอน ตํารา อาคาร
สถานที)่ ดานกระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions)เกี่ยวกับปญหาของหลักสูตรและ
ขอเสนอแนะ
3.) แบบสอบถามผูใ ชบณ
ั ฑิต โดยในการวิจยั
ครั้งนี้ แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน
สวนที่ 1 : ขอคําถามเกีย่ วกับสถานภาพ
ทัว่ ไปของผูใ หขอ มูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ไดแก เพศ อายุ คะแนนเฉลีย่ สะสม ระยะเวลาทีใ่ ชในการ
ศึกษา อาชีพ/ตําแหนง เหตุจงู ใจในเลือกศึกษาในสาขาวิชา
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สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว
กับหลักสูตร 3 ดาน คือ ดานบริบท (นโยบายและแผน
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ปรั ช ญา ปณิ ธ าน จุ ด มุ ง หมาย
โครงสราง เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย
บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา อุ ป กรณ อาคารสถานที่ ) ด า น
กระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร)
สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (openended questions) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ
ผลการวิจัย
สรุปผลการประเมิน
1. ผลการประเมินหลักสูตร ดานบริบท
1.1 ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตร
ดานบริบท อยูในระดับมาก
1.2 ความสอดคล อ งระหว า งหลั ก สู ต รกั บ
ปณิธานและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก
1.3 ความสอดคล อ งระหว า งหลั ก สู ต รกั บ
ปณิธานของคณะศึกษาศาสตรอยูในระดับมาก
1.4 ความสอดคล อ งระหว า งหลั ก สู ต รกั บ
ความตองการของประเทศ อยูในระดับมาก
1.5 โครงสรางหลักสูตรและเนือ้ หาสาระของ
หลักสูตร สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและ
สังคม อยูในระดับมาก
1.6 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของ
หลักสูตร อยูในระดับมาก
1.7 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค
โครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชาอยูใน
ระดับมาก
2. ผลการประเมินหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา
ในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขาอยู
ในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ด า นโครงสร า งและเนื้ อ หา พบว า
อาจารยประจําหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
124

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2557 อาจารยผู
สอนมีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดาน
โครงสรางและเนื้อหาอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของ ปรารถนา โกวิทยางกูร (2543) ทําการ
ศึกษาเรือ่ ง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา วิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิพพ (CIPP
Model) ผลการวิ จั ย พบว า ด า นบริ บ ท (context)
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจนดี สอดคลองกับ
ความตองการของสังคมปจจุบนั และสามารถนาไปปฏิบตั ิ
จริงอยูในระดับมาก และสอดคลองกับความคิดเห็นของ
วินัย ครามวงษ (2541) ไดทําการประเมินหลักสูตรผู
บริ ห ารสถานศึ ก ษาของสถาบั น พั ฒ นาข า ราชการ
กรุงเทพมหานคร โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิพพ
(CIPP Model) ผลการวิจยั พบวา การประเมินดานบริบท
(context evaluation) วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544) แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพฯ ฉบับ
ที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) และนโยบายการจัดการศึกษา
ของกรุงเทพฯโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของ สนอง แกวเกิด (2545) ไดศึกษาเรื่อง
การประเมินหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป สถาบัน
ราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบซิพพ (CIPP Model) ผลการวิจยั พบวา ดาน
บริบท (context) ไดแก จุดประสงคทั่วไปและความมุง
หมายของกลุมวิชา นักศึกษามีความคิดเห็นวา มีความ
เหมาะสมในระดับมาก
2.2 ดานอาจารย พบวา อาจารยประจํา
หลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าสถาป ต ยกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการ
ศึกษา 2557 และนักศึกษาในปจจุบัน มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานอาจารย
ในระดับมาก
2.3 ดานนักศึกษา พบวา อาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูสอนมีความเห็นวา นักศึกษามีความ
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เหมาะสมในระดับปานกลาง สอดคลองกับความคิดเห็น
ของนักศึกษาในปจจุบัน
2.4 ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการ
สอน พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนมี
ความเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานวัสดุอุปกรณ
และสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับ ปานกลาง สวน
นักศึกษาในปจจุบัน มีความเห็นวา วัสดุอุปกรณและสื่อ
การเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง
2.5 ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนมีความ
เห็นวา อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกมีความ
เหมาะสมอยูในระดับ ปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับความ
คิดเห็นของนักศึกษาปจจุบัน
3. ผลการประเมินหลักสูตร ดานกระบวนการ
ผลการประเมินกระบวนการของหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการดําเนินงานตามแผนการของหลักสูตร พบวา
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนมีความคิด
เห็นวา สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ใชกระบวนการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาซึง่ มีกระบวนการ
ชัดเจนตัง้ แตการรับนักศึกษาแรกเขา กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผลและการวัดผลไปจนถึงการ
ทวนสอบ จึงมีมาตรฐานระดับหนึ่ง หากแตยังไมสามารถ
ประเมินผลไดชดั เจนนักเนือ่ งจากเปดทําการเรียนการสอน
ไดเพียง 2 ปการศึกษา
3.2 ด า นกระบวนการวั ด และประเมิ น ผล
พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผสู อนมีความเห็นวา
มีความเหมาะสมดานกระบวนการวัดและประเมินผลอยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษา
ปจจุบัน
3.3 ดานกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร
พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผสู อนมีความเห็น

วา มีความเหมาะสมดานกระบวน การจัดกิจกรรมของ
หลักสูตรอยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของ
นักศึกษาในปจจุบัน
4. การประเมินหลักสูตร ดานผลผลิต
ผลการประเมินหลักสูตรอาจารยประจําหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
ดานผลผลิต อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายดาน มีราย
ละเอียดดังนี้
4.1 ดานคุณลักษณะของบัณฑิต พบวา ผูใช
บัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผสู อน มีความเห็น
สอดคลองกันวา คุณลักษณะของบัณฑิต มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก
4.2 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบวา ผูใช
บัณฑิตมีความคิดเห็นวา คุณลักษณะของบัณฑิต อาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนมีความเห็นสอดคลองกัน
วา คุณลักษณะของบัณฑิต มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก
4.3 ดานผลสัมฤทธิน์ อกเหนือจากดานวิชาการ
พบวา ผูใ ชบณ
ั ฑิต อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผสู อน
มี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั น ว า คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
อภิปรายผลการประเมิน
ขอคนพบจากการวิจยั ประเมินหลักสูตรสถาปตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล สามารถนํามาอภิปราย
ไดดังตอไปนี้
1. ดานคุณภาพของหลักสูตร
ผลการวิ จั ย พบว า ในภาพรวม หลั ก สู ต ร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน
มีรายละเอียดดังนี้
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1.1 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลมีความเหมาะสมดานบริบท
โดยทั่วไปอยูในระดับมาก สอดคลองกับปณิธานของ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
และสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน สังคม
และประเทศในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค
และโครงสรางของหลักสูตรที่เอื้อและสงเสริมการพัฒนา
ผูเ รียนใหมคี วามรูค วามสามารถและมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ซึง่ สอดคลองกับขอมูลของ ปรารถนา โกวิทยางกูร (2543)
ทําการศึกษาเรือ่ ง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บั ณ ฑิ ต สาขา วิ ช าการวิ จั ย และสถิ ติ ก ารศึ ก ษา ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใชรปู แบบการประเมินแบบซิพพ
(CIPP Model) ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท (context)
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจนดี สอดคลองกับ
ความตองการของสังคมปจจุบนั และสามารถนาไปปฏิบตั ิ
จริงอยูใ นระดับมาก โครงสรางและเนือ้ หาของหลักสูตรมี
ความเหมาะสม ดานปจจัยเบื้องตน (input) คุณสมบัติ
ของอาจารย วุฒิการศึกษาตําแหนงทางวิชาการ และผล
งานทางวิชาการของอาจารยที่รับผิดชอบในการดําเนิน
งานของหลักสูตรอยูในระดับสูงกวาเกณฑ ดานการจัด
กระบวนการเรี ย นการสอน (process) การบริ ห าร
หลักสูตร อาจารยผูสอนมีความเขาใจในปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตรเปนอยางดี แผนการศึกษามี
ความเหมาะสม การวัดและการประเมินผลอยูในระดับที่
เหมาะสม ดานผลผลิต (product) การปฏิบัติงานทั่วไป
และการปฏิ บั ติ ง านด า นวิ จั ย และสถิติ ก ารศึ ก ษาอยู ใ น
ระดับดีเปนทีพ่ อใจ ผลขางเคียงของหลักสูตรทีเ่ กิดขึน้ กับ
ผูมีสวนไดสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและผลที่เกิดทางออม
สวนใหญไปในทางที่ดีมากกวาไมดี
1.2 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มีความเหมาะสมดานปจจัย
นําเขาโดยทัว่ ไปในระดับปานกลาง โครงสรางเนือ้ หารายวิชา
มี ค วามเหมาะสม ป จ จั ย นํ า เข า ด า นอาจารย มี ค วาม
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เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับขอมูล
ของ วินัย ครามวงษ (2541) ไดทําการประเมินหลักสูตร
ผูบ ริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิพพ (CIPP Model)
ผลการวิจัยพบวา การประเมินดานบริบท (context
evaluation) วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2540-2544)
และนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพฯโดยรวมอยูใ น
ระดั บ มาก โครงสร า งและเนื้ อ หาสาระของหลั ก สู ต ร
ผูบ ริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพ
มหานคร โดยรวมมีความเหมาะสมกับเวลา มีประโยชน
ตองานทีป่ ฏิบตั ใิ นระดับมาก การประเมินดานปจจัยนําเขา
(input evaluation) องคประกอบของหลักสูตรผูบ ริหาร
สถานศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร
โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
ปจจัยนําเขา : ดานนักศึกษามีความ
พรอม ความรูและประสบการณในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง
ดานสือ่ อุปกรณการเรียนการสอน สถาน
ที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ นาววินี ภูสุนทเรศ
(2548) ทํ า การวิ จั ย ประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษามหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามการรับรูข องผูส าํ เร็จการศึกษา ผลการวิจยั พบ
วา 1) การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
การรับรูของผูสําเร็จการศึกษา รายดาน 4 ดานคือ ดาน
บริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต
อยูในระดับมาก
1.3 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย วงษ ช วลิ ต กุ ล มี ค วามเหมาะสมด า น
กระบวนการ โดยทั่วไปอยูในระดับมาก กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมถึง
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กิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ นาววินี ภูสุนทเรศ (2548)
ทําการวิจยั ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
การรับรูของผูสําเร็จการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) การ
ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามการรับรู
ของผูสําเร็จการศึกษา รายดาน 4 ดานคือ ดานบริบท
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต อยูใน
ระดับมาก
ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน
จากผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บวา นักศึกษามีความเห็นวา, ความ
เหมาะสมระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบจากงาน
วิจัยของ วินัย ครามวงษ (2541) ไดทําการประเมิน
หลั ก สู ต รผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาของสถาบั น พั ฒ นา
ขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยใชรูปแบบการประเมิน
แบบซิพพ (CIPP Model) ผลการวิจยั พบวา การประเมิน
ดานบริบท (context evaluation) วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหง
ชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) แผนพัฒนาการศึกษา
กรุงเทพฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) และนโยบายการ
จั ด การศึ ก ษาของกรุ ง เทพฯโดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก
โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตรผูบริหารสถาน
ศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร โดย
รวมมีความเหมาะสมกับเวลา มีประโยชนตอ งานทีป่ ฏิบตั ิ
ในระดั บ มาก การประเมิ น ด า นป จ จั ย นํ า เข า (input
evaluation) องคประกอบของหลักสูตรผูบริหารสถาน
ศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครโดย
รวมมีความเหมาะสมในระดับมาก
1.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มีความเหมาะสมดานผลผลิต
โดยทั่วไปในระดับมาก สอดคลองกับขอคนพบจากงาน
วิจยั ของ บุญจันทร สีสนั ต (2548) ทําการประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบัน

ราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวบงชี้
สร า งเกณฑ ก ารประเมิ น และเพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบัน
ราชภัฎอุบลราชธานี ดานความตอง การของหนวยงาน
ทางการศึกษา ดานองคประกอบเบื้องตนของหลักสูตร
ดานการนําหลักสูตรไปใช และสัมฤทธิผลของหลักสูตร ผล
การประเมินพบวา
1. การสรางตัวบงชี้และเกณฑสาหรับประเมิน
หลักสูตร 4 ดาน ไดประเด็นสําหรับประเมินหลักสูตร 11
ประเด็น ตัวบงชี้การประเมิน 30 เกณฑ แบงเปน 1) ดาน
ความตองการของหนวยงานทางการศึกษา จานวน 1
ประเด็น 1 ตัวบงชี้ 1 เกณฑ 2) ดานองคประกอบเบื้อง
ตนของหลักสูตรจานวน 4 ประเด็น 13 ตัวบงชี้ 13 เกณฑ
3) ดานสภาพการนําหลักสูตรไปใช จานวน 3 ประเด็น13
ตัวบงชี้ 13 เกณฑ และ 4) ดานสัมฤทธิผลของหลักสูตร
จานวน 3 ประเด็น 3 ตัวบงชี้ 3 เกณฑ
2. ผลการประเมินความตองการบุคลากรดาน
การบริหารการศึกษา หัวหนาหนวยงานทางการ ศึกษา
และผูบังคับบัญชาของบัณฑิต มีความตองการบุคลากร
ทางการบริหารศึกษาในระดับปานกลาง
3. ผลการประเมินองคประกอบเบื้องตนของ
หลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะ สมใน
ระดับดี โครงสรางหลักสูตรและจํานวนรายวิชาเหมาะ
สมอยูใ นระดับดี ความเพียงพอของทรัพยากรทีใ่ ชสาหรับ
การบริหารงานหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับ
พอใช ป จ จั ย เกื้ อ หนุ น อยู ใ นระดั บ ดี สรุ ป ได ว า องค
ประกอบเบือ้ งตนของหลักสูตรมีผลการประเมินหลักสูตร
ในระดับดี
4. ผลการประเมินสภาพการนําหลักสูตรไปใช
มีดงั นี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารยอยู
ในระดับดี การวัดผลและประเมินผลอยูในระดับดี การ
บริหารงานหลักสูตรอยูใ นระดับดี สรุปไดวา สภาพการนํา
หลักสูตรไปใชมีผลการประเมินอยูในระดับดี
5. ผลการประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร
ระดับผลการเรียนเฉลีย่ อยูใ นระดับดี ทักษะการปฏิบตั งิ าน
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ของมหาบัณฑิตอยูใ นระดับดี คุณลักษณะของมหาบัณฑิต
ตามหลักสูตรอยูในระดับดี สรุปไดวา สัมฤทธิผลของ
หลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดี
3. ดานคุณภาพของบัณฑิต
ขอมูลทีไ่ ดจากกลุม ตัวอยางมีระดับความคิด
เห็นที่สอดคลองกัน จากผลการประเมินพบวา ความคิด
เห็นของกลุม ตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันดานผลผลิต
ของหลักสูตร : โดยอาจารยประจําหลักสูตรสถาปตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล อาจารย
พิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น และผูคาดวาจะใชบัณฑิต มี
ความเห็ น สอดคล อ งกั น ว า บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงคในระดับมาก ทัง้ ดานวิชาการ นอกเหนือจากดาน
วิชาการและดานคุณลักษณะอื่นๆทั่วไป
4. ความคิดเห็นอื่นๆ
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุทเี่ ลือก
ศึกษาตอหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถาป ต ยกรรมศาสตร คณะสถาป ต ยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล เนื่องจาก
1.) ตองการประกอบอาชีพดานสถาปตยกรรม
และวิชาชีพที่เกี่ยวของอื่นๆ
2.) สะดวกเรื่ อ งที่ พั ก และการเดิ น ทาง
เนื่องจากอาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมา
3.) คาใชจายในการ ศึกษาตลอดหลักสูตรมี
ความเหมาะสม ผูเรียนสามารถดูแลคาใชจายตางๆขณะ
ศึกษาได
4.) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
วงษชวลิตกุลมีอัตราการไดงานสูงผูคาดวาจะใชบัณฑิต
แสดงความคิดเห็น ถึงคุณภาพของบัณฑิตทีเ่ ปนทีต่ อ งการ
ของสังคม ดังนี้
5.) หลักสูตรควรจัดใหมีการฝกปฏิบัติงาน
ในชวงปดภาคเรียนที่เขมขนขึ้น จะทําใหบัณฑิตสามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง
6.) ควรใชอาจารยผูสอนที่มีประสบการณ
ในการทํางานเพือ่ ถายทอดความรูใ นการปฏิบตั งิ านจริงให
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นักศึกษา
7.) บัณฑิตควรสามารถใชเทคโนโลยีในการ
ออกแบบไดเปนอยางดี ทั้งดานการเขียนแบบกอสราง
การสรางแบบจําลองสามมิติ ฯลฯ
8.) คณะวิชาฯควรมีการสรางจิตสํานึกตอ
หนาที่ สรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยางจริงจัง
9.) คณะวิชาฯควรสรางบัณฑิตใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยตรงตอเวลาและมีความ
อดทน นอกจากนี้ยังเปนผูที่ใฝรูและพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ผลจากการวิจัยขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการประเมิน
ดานปจจัยนําเขามีระดับคะแนนไมมากนักเมื่อเทียบกับ
ดานอืน่ ๆ โดยเฉพาะเรือ่ งความเหมาะสมของปจจัยนําเขา
ดานนักศึกษา เรื่องความเหมาะสมของปจจัยนําเขาดาน
วัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน และเรื่องความ
เหมาะสมดานอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
ดังนั้นในการปรับปรุงและบริหารหลักสูตรตอไปจะตอง
พิจารณาเพื่อปรับปรุงในสวนที่ยังไมสมบูรณ ดังนี้
1.1 ดานความเหมาะสมของปจจัยนําเขา
ดานนักศึกษา พบวานักศึกษาขาดความรูพ นื้ ฐานดานการ
เรียนสถาปตยกรรม ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินยั
ในการเรียนและปฏิบัติงาน จึงเสนอใหคณะวิชาฯจัดทํา
โครงการเพื่อเสริมความรูพื้นฐานทางดานสถาปตยกรรม
กอนการเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และกําหนด
กฎเกณฑของการเขาเรียนและปฏิบัติงานขึ้น
1.2 ดานความเหมาะสมของปจจัยนําเขา
ดานวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน พบวาไดผล
การประเมินนอยในเรือ่ งความทันสมัยของ เอกสาร ตํารา
และสื่อการสอน จึงเสนอใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล พัฒนาเอกสาร ตํารา และสื่อ
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การสอน ตลอดจนแหลงขอมูลใหมีความทันสมัย ถูกตอง
และสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกตอการเรียนรู
1.3 ด า นความเหมาะสมด า นอาคาร
สถานที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก พบว า ได ผ ลการ
ประเมินนอย โดยเฉพาะเรื่องความเหมาะสมของอาคาร
สถานที่ แ ละสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ และยั ง ขาด
บรรยากาศทางดานวิชาการ จึงเสนอใหคณะสถาปตยกรรม
ศาสตรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ทําการพัฒนาอาคาร
สถานที่ใหมีบรรยากาศที่ดี และเอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษา
2. จากขอคิดเห็นของผูคาดวาจะใชบัณฑิตใน
อนาคต พบวา ผูค าดวาจะใชบณ
ั ฑิตในอนาคต มีความคาด
หวั ง เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ด า นการใช เ หตุ ผ ล
วิเคราะหในการแกปญหาตางๆ สามารถทํางานรวมกับผู
อืน่ การทํางานเปนทีม มีความสามารถในการวางแผนและ
การจัดการเวลา สูงสุด และตองการบัณฑิตที่สามารถ
ปฏิบตั งิ านไดจริง มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติวิชาชีพสูง ดังนั้นในการปรับปรุงและบริหาร
หลักสูตรตอไปจะตองพิจารณาเพื่อปรับปรุง ดังนี้
2.1 ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให มี ค วามยื ด หยุ น
ด า นการฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารมากขึ้ น เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี
ประสบการณดานวิชาชีพมากขึ้น
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการ
สอนเพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคม มีทักษะในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
2. ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ประเมิ น
หลักสูตรทุกปการศึกษา เพือ่ เปรียบเทียบผลการปรับปรุง
และกระบวนการบริหารหลักสูตร ซึง่ จะนํามาสูก ารพัฒนา
หลักสูตรในอนาคต (พ.ศ. 2561)
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
กั บ หลั ก สู ต รสถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
สถาปตยกรรมศาสตร ของสถาบันอื่นๆ

3. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผูใช
บัณฑิตในอนาคต เกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องบัณฑิต เพือ่ เปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ในอนาคต (พ.ศ. 2561)
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