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ABSTRACT

ARTICLE INFO

The purposes of this research were to evaluate (1) the context including
objectives and structure of the program, (2) the input of the program, (3) the process of
the program, and (4) the output of the Master of Engineering Program in Construction
and Infrastructure Management (Revised Program, B.E. 2555) of the Institute of
Engineering, Suranaree University of Technology. The research sample totaling 221
persons comprised (1) eight members of the Program Review Committee, (2) six
instructors, (3) 88 students, (4) 58 graduates, (5) 58 supervisors of the graduates, and
(6) 3 experts. A questionnaire was employed as the research instrument. Research data
were analyzed using the percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
The findings of this research on evaluation of the Master of Engineering Program in
Construction and Infrastructure Management (Revised Program, B.E. 2555) of the
Institute of Engineering, Suranaree University of Technology revealed that all of
the four components of the program, namely, the context, input, process, and output
were appropriate at the high level. Thus, the evaluation results in all components of
the program met the set criteria.
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การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ประเมินบริบทด้านวัตถุประสงค์และโครงสร้างของหลักสูตร (2) ประเมินปัจจัยเบือ้ งต้น
ของหลักสูตร (3) ประเมินกระบวนการของหลักสูตร และ (4) ประเมินผลผลิตของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี กลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วย (1) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ จ�ำนวน 8 คน (2) อาจารย์ผสู้ อน จ�ำนวน 6 คน (3) นักศึกษา
จ�ำนวน 88 คน (4) ผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 58 คน (5) ผู้บังคับบัญชา จ�ำนวน 58 คน และ (6) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน
รวมทัง้ สิน้ 221 คน เครือ่ งมือการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ทัง้ 4 ด้านคือ ด้านบริบท
ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ซึ่งผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

บทน�ำ

ปัจจุบนั โลกเข้าสูย่ คุ “โลกาภิวตั น์” ประเทศไทยจึงได้จดั ทำ�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อให้สอดคล้องกับความสำ�คัญและความจำ�เป็นของการพัฒนาคนและ
ทรัพยากรมนุษย์ในสังคมไทยให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญอย่างยิ่ง
ทีจ่ ะต้องพัฒนา และสิง่ สำ�คัญต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาประเทศให้มคี วามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศก็คือหลักสูตร ซึ่งเป็นหัวใจของการศึกษา
หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนรู้ซึ่งกำ�หนดไว้อย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และพัฒนาการในทุกด้านตาม
จุดมุ่งหมายของการศึกษาทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ (Nowaboot and Tantirodjanawong, 2009) และยังช่วยพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม การประเมินหลักสูตรจึงเป็น
สิ่งจำ�เป็น เพราะสิ่งใดก็ตามที่มีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน จะต้องมีการนำ�มาทบทวนปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้หลักสูตรนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพปัญหาปัจจุบัน
การประเมินหลักสูตร มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ หาคุณค่าของหลักสูตร โดยพิจารณาว่าหลักสูตรทีจ่ ดั ขึน้ นัน้
ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรต้องการหรือไม่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ ในการวางเค้าโครงการและรูปแบบหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงาน การสอนตามหลักสูตร
การบริหารวัสดุอปุ กรณ์ทใี่ ช้โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวทางทีว่ างไว้หรือไม่ มีสว่ นใดทีต่ อ้ งปรับปรุง
แก้ไข เพื่อวัดผลผลิต คือพิจารณาว่าผู้เรียนตามหลักสูตรนั้นมีคุณภาพอย่างไร ตรงจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรทีต่ งั้ ไว้หรือไม่ เพือ่ หาความต้องการทีจ่ �ำ เป็น เพือ่ เลือกแนวทางการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่ม สถาบัน โดยประเมินเพื่อให้ได้ทางเลือกก่อนจะมีตัวหลักสูตร รวมถึงเพื่อ
หาความเป็นไปได้เพื่อนำ�หลักสูตรไปใช้ โดยประเมินระหว่างใช้และใช้หลักสูตรเสร็จแล้ว (Petchroj,
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2009) ซึ่งทิศทางหรือแนวโน้มเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษามีลักษณะ
สำ�คัญคือ เป็นหลักสูตรทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ สามารถยืดหยุน่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่
มีการผสมผสานระหว่างเนื้อหาวิชาและรูปแบบการเรียน เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระทำ�
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปญ
ั หา และกระบวนการพัฒนาค่านิยม มุง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตน
พัฒนาสังคมและพัฒนาอาชีพตามศักยภาพและความต้องการของแต่ละคน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ
การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างสันติสุข รู้คุณค่าของตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง (Nowaboot
and Tantirodjanawong, 2009)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ปรับปรุง
มาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2557 เป็นการศึกษาต่อยอดพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมจากระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งยังมิได้มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และเป็น
หลักสูตรนอกเวลาซึ่งมีเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก
การประเมินแบบ CIPP (CIPP Model) ของ Stufflebeam (ค.ศ.2007) (Stufflebeam and Shinkfield,
2007) ซึง่ หลักการประเมินด้วยรูปแบบ CIPP นี้ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ นำ�ไปวิเคราะห์
สำ�หรับนำ�ผลไปใช้ในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลหลักในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบกับ
ผู้วิจัยเป็นบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความสนใจที่จะ
ประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ทัง้ นีผ้ ลวิจยั
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน และจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ประเมินบริบทของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
2. เพือ่ ประเมินปัจจัยเบือ้ งต้นของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
3. เพือ่ ประเมินกระบวนการของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
4. เพื่อประเมินผลผลิตของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
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การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค

ก่อสร้างและสาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงประเมิน ซึ่งมีประชากร ประกอบด้วยคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรจำ�นวน 8 คน อาจารย์ผู้สอนจำ�นวน 6 คน นักศึกษาจำ�นวน 114 คน ผู้สำ�เร็จการศึกษาจำ�นวน
67 คน ผู้บังคับบัญชาจำ�นวน 67 คนผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 3 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 265 คน และ
กลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย นักศึกษาจำ�นวน 88 คน ผู้สำ�เร็จการศึกษา
จำ�นวน 58 คน ผู้บังคับบัญชาจำ�นวน 58 คน สำ�หรับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาจากประชากร รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 221 คน ซึ่งผู้วิจัยกำ�หนดขนาด
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำ�เร็จรูปของเคร็จซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยวิธีการ
เทียบบัญญัติไตรยางค์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม 5 ฉบับ
1. แบบสอบถามสำ�หรับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร และ
การบริหารหลักสูตร
2. แบบสอบถามสำ�หรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์
การบริหารหลักสูตร และทรัพยากรในการดำ�เนินการในหลักสูตร
3. แบบสอบถามสำ�หรับนักศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ การบริหาร
หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรในการดำ�เนินการในหลักสูตร
4. แบบสอบถามสำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ การ
บริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรในการดำ�เนินการในหลักสูตร
5. แบบสอบถามสำ�หรับผู้บังคับบัญชา มีลักษณะเป็นแบบคำ�ถามปลายเปิดและมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สำ�เร็จการศึกษา และความ
คิดเห็นทั่วไป
6. แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง มีลักษณะเป็นแบบคำ�ถาม
ปลายเปิด
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สำ�หรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย (Prommapun, 2014; 43) มีดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด

วิธีดำ�เนินการสร้างเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการสร้างเครื่องมือตามลำ�ดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และเอกสาร ตำ�รา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร
2. สร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 คน ทำ�การตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา
4. ทดลองใช้เครือ่ งมือกับกลุม่ ทีใ่ กล้เคียงกับกลุม่ ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำ�นวน 30 คน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ ง และคำ�นวณสูตรแอลฟาของ
ครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 0.97
5. ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ ตามคำ�แนะนำ�ของผู้ทรงคุณวุฒิ
6. จัดพิมพ์แบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. นำ�หนังสือขอความร่วมมือในการทำ�วิจยั ครัง้ นีจ้ ากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำ�นวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2. นำ�แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง สำ�หรับนักศึกษา
และผู้สำ�เร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2557 สำ�หรับนักศึกษาจำ�นวน 88 ฉบับ
ได้รับกลับคืน 88 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา จำ�นวน 58 ฉบับ ได้รับกลับคืน
58 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
3. ส่งแบบสอบถามสำ�หรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำ�เร็จการศึกษาทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่
1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2557 จำ�นวน 58 ฉบับ ได้รับกลับคืน 58 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
4. นำ�แบบสอบถามไปเก็บกับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ และอาจารย์ผู้สอน โดยผู้วิจัย
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง สำ�หรับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ จำ�นวน 8 ฉบับ ได้รับกลับคืน 8 ฉบับ
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คิดเป็นร้อยละ 100 สำ�หรับอาจารย์ผู้สอน จำ�นวน 6 ฉบับ ได้รับกลับคืน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
5. ทำ�การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 3 คน วันที่ 31 สิงหาคม 2557

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนื้อหา

กรอบแนวทางการประเมิน
วัตถุประสงค์ของ
การประเมิน

ตัวชี้วัด

1. เพื่อประเมินด้าน
บริบท
1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ - ความชัดเจน
ของหลักสูตร
- ความสอดคล้อง

ผู้ให้ข้อมูล/แหล่ง
ข้อมูล

-คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
- อาจารย์ผู้สอน
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 โครงสร้างและ - ความเหมาะสมของ - ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เนื้อหา
เนื้อหาวิชา
ปรับปรุงหลักสูตร
- ความสอดคล้ อ ง - อาจารย์ผู้สอน
ของเนื้อหาวิชา
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
- นักศึกษา
- ผู้สำ�เร็จการศึกษา
2. เพื่อประเมินด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น
2.1 คุณสมบัติของ - วุฒิ
- อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์
- ตำ�แหน่งทางวิชาการ - นักศึกษา
- ประสบการณ์ ก าร - ผู้สำ�เร็จการศึกษา
สอน
- เอกสารบันทึกข้อมูล
2 . 2 คุ ณ ส ม บั ติ - วุฒิการศึกษา
- อาจารย์ผู้สอน
นั ก ศึ ก ษาก่ อ นเข้ า - คะแนนเฉลี่ย
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศึกษา
- นักศึกษา
- ผู้สำ�เร็จการศึกษา
2.3 ทรั พ ยากรใน - ความเพียงพอ
- อาจารย์ผู้สอน
การดำ � เนิ น การใน - ความสะดวก
- นักศึกษา
หลักสูตร
- ผู้สำ�เร็จการศึกษา
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เครื่องมือ/วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์
ข้อมูลและ
การแปลผล

เกณฑ์
การประเมิน

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

, S.D.

ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.50

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

ร้อยละ

- แบบสอบถาม

, S.D.

ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.50

- แบบสอบถาม

, S.D.

ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.50

- แบบสอบถาม

, S.D.

ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.50
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วัตถุประสงค์ของ
การประเมิน

ตัวชี้วัด

3. เพื่อประเมินด้าน
กระบวนการ
3.1 การบริ ห าร - การแต่ ง ตั้ ง คณะ
หลักสูตร
กรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
3.2 กระบวนการ - ก า ร ชี้ แ จ ง
จัดการเรียนการสอน วั ต ถุ ป ระสงค์ ก าร
เรียนการสอน
- การใช้สื่อประกอบ
การสอน
- การเปิ ด โอกาสให้
ซักถาม
- การให้ คำ � ปรึ ก ษา
การเรียน
- การวัดและประเมิน
ผล
4. เพื่อประเมินด้าน
ผลผลิต
4.1 ผลสั ม ฤทธิ์ - ระดั บ ผลการเรี ย น
ทางการเรี ย นของ เฉลี่ย
ผู้สำ�เร็จการศึกษา
4.2 ความพึงพอใจ - ความพึ ง พอใจใน
การเรียนหลักสูตร
- ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูล/แหล่ง
ข้อมูล

เครื่องมือ/วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล

81
การวิเคราะห์
ข้อมูลและ
การแปลผล

เกณฑ์
การประเมิน

- อาจารย์ผู้สอน
- แบบสอบถาม
- เอกสารบันทึกข้อมูล - แบบสัมภาษณ์

, S.D.

ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.50

- นักศึกษา
- ผู้สำ�เร็จการศึกษา

- แบบสอบถาม

, S.D.

ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.50

- ผู้สำ�เร็จการศึกษา

- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกข้อมูล

, S.D.

ค่าเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.00

, S.D.

ค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.50

- ผู้สำ�เร็จการศึกษา - แบบสอบถาม
- ผู้ บังคั บบั ญ ชาของ
ผู้สำ�เร็จการศึกษา

ผลการวิจัย

การประเมินด้านบริบทของหลักสูตร สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเหมาะสม
ในระดับมาก และโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.68 และ = 4.62)
สำ�หรับนักศึกษาและผูส้ �ำ เร็จการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.16
และ = 4.35)
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและผู้ส�ำ เร็จการศึกษา มีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ว่ามีความเหมาะสมทั้งรายวิชาบังคับ และ
รายวิชาเลือก มีเพียง 1 วิชาคือวิชา 554612 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำ�หรับงานวิศวกรรม ที่เห็นว่า
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ไม่เหมาะสมเป็นวิชาเลือกถึงร้อยละ 83.30
การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น สรุปได้ว่า ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ ทรัพยากรที่ใช้ในการ
ดำ�เนินการในหลักสูตรด้านความเพียงพอและด้านความสะดวก มีความเหมาะสมในระดับมาก ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้สำ�เร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ
ของอาจารย์ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.48, = 4.45 และ = 4.47)
อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในการดำ�เนินการในหลักสูตร
ด้านความเพียงพอ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.86) สำ�หรับนักศึกษาและ
ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.33 และ = 4.40)
อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในการดำ�เนินการในหลักสูตร
ด้านความสะดวก โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.77) สำ�หรับนักศึกษาและผูส้ �ำ เร็จ
การศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.31 และ = 4.42)
การประเมินด้านกระบวนการ สรุปได้ว่า ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอน มีความเหมาะสมในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผสู้ อน นักศึกษาและผูส้ �ำ เร็จการศึกษา มีความคิดเห็นต่อ
ความเหมาะสมด้านการบริหารหลักสูตร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.88,
= 4.75, = 4.60 และ = 4.71) ตามลำ�ดับ
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยรวมว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมาก ( = 4.37) สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.52)
การประเมินด้านผลผลิต สรุปได้วา่ คุณภาพในการปฏิบตั งิ านของผูส้ �ำ เร็จการศึกษา เกีย่ วกับความ
เหมาะสมด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ/ และการสื่อสาร ด้านทักษะ
การวิเคราะห์ ด้านทัศนคติในการทำ�งาน ด้านความเป็นผู้นำ� ด้านการยอมรับจากแหล่งงาน มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สำ�เร็จการศึกษา เกี่ยวกับความ
เหมาะสมด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยรวมว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.48)
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ/ และการสื่อสาร มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 3.78)
ด้านทักษะการวิเคราะห์ มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.36) ด้านทัศนคติในการ
ทำ�งาน มีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.59) ด้านความเป็นผูน้ �ำ มีความคิดเห็น
ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( = 4.48) และด้านการยอมรับจากแหล่งงาน มีความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.70)
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การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มีประเด็นที่ผู้วิจัยนำ�มาอภิปรายดังนี้
1. ผลการประเมินด้านบริบทของหลักสูตร
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา
และผู้สำ�เร็จการศึกษา มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมว่า
มีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากมีการกำ�หนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สามารถนำ�ไปปฏิบัติ
จริงได้ ส่วนเรือ่ งนักศึกษาและผูส้ �ำ เร็จการศึกษา มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก สอดคล้องกับ Panyatip (2011, 56) ที่ทำ�วิจัยเรื่อง
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบว่า
ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์หลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ด้านโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร เรื่องที่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมของโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร พบว่าในกลุ่มวิชาบังคับส่วนใหญ่มากกว่า
ร้อยละ 87.50 เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นวิชาบังคับ สำ�หรับกลุ่มวิชาเลือกคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 87.50 เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นวิชาเลือก เรื่องที่อาจารย์ผู้สอน
มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของโครงสร้างและเนือ้ หาของหลักสูตร โดยรวมพบว่าในกลุม่ วิชาบังคับ
ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 83.30 เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นวิชาบังคับ สำ�หรับกลุ่มวิชาเลือกอาจารย์
ผู้สอนส่วนใหญ่ร้อยละ 100 เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นวิชาเลือก มีเพียง 1 วิชาคือวิชา 554612
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำ�หรับงานวิศวกรรม ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมเป็นวิชาเลือกถึงร้อยละ 83.30 ทั้งนี้
เพราะรายวิชาดังกล่าวมีความสำ�คัญจำ�เป็นต่อการศึกษาวิจัย และการทำ�วิทยานิพนธ์ในหลักสูตร
มหาบัณฑิตอย่างยิง่ จึงควรปรับให้เป็นวิชาบังคับ ส่วนเรือ่ งทีน่ กั ศึกษามีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม
ของโครงสร้างและเนือ้ หาของหลักสูตร พบว่าในกลุม่ วิชาบังคับส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 95.50 เห็นว่า
มีความเหมาะสมเป็นวิชาบังคับ สำ�หรับกลุ่มวิชาเลือกนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 93.20 เห็นว่า
มีความเหมาะสมเป็นวิชาเลือก เรือ่ งทีผ่ สู้ �ำ เร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของโครงสร้าง
และเนือ้ หาของหลักสูตร โดยรวมพบว่าในกลุม่ วิชาบังคับส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 87.90 เห็นว่ามีความ
เหมาะสมเป็นวิชาบังคับ สำ�หรับกลุม่ วิชาเลือกผูส้ �ำ เร็จการศึกษาส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 77.60 เห็นว่า
มีความเหมาะสมเป็นวิชาเลือก สอดคล้องกับ Pipattanamata (2003, Abstract) ที่ทำ�การวิจัยเรื่อง การ
ประเมินหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทีพ่ บว่าโครงสร้างหลักสูตร
และเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม
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2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ พบว่า อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้สำ�เร็จการศึกษามีความคิดเห็น
ต่อความเหมาะสมด้านคุณสมบัติของอาจารย์ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก การที่ผลวิจัย
เป็นเช่นนี้ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าทีก่ ารสอน มีความเอาใจใส่นกั ศึกษา สอดคล้องกับ Panyatip (2011, 57) ทีท่ �ำ วิจยั เรือ่ ง
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพบว่า บัณฑิต
ครุศาสตร์ ผูบ้ ริหาร/อาจารย์ และนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3-5 มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของอาจารย์โดยรวมว่า
มีความเหมาะสมในระดับมาก และสอดคล้องกับ Pipattanamata (2003, Abstract) ที่ทำ�การวิจัยเรื่อง
การประเมินหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่พบว่าคุณลักษณะ
ของอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมาก
ทรัพยากรที่ใช้ในการดำ�เนินการในหลักสูตรด้านความเพียงพอ และด้านความสะดวก พบว่า
อาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของทรัพยากรที่ใช้ในการดำ�เนินการในหลักสูตรด้าน
ความเพียงพอ และด้านความสะดวก โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สำ�หรับนักศึกษา
และผูส้ �ำ เร็จการศึกษามีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของทรัพยากรทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการในหลักสูตร
ด้านความเพียงพอ และด้านความสะดวก โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก การที่ผลวิจัยเป็น
เช่นนี้ เนื่องจากมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี ยึดหลักการรวมบริการ ประสานภารกิจ ซึง่ มีแห่งเดียวสำ�หรับการวิจยั และค้นคว้าของ
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา สอดคล้องกับ Pansong (2009, Abstract) ที่ท�ำ การวิจัยเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี พบว่า ด้านปัจจัยเบือ้ งต้น ผูบ้ ริหารและอาจารย์ผสู้ อน นักศึกษา มีความคิดเห็นว่าปัจจัย
ทีใ่ ช้ในการดำ�เนินการตามหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ผสู้ อน นักศึกษา เอกสารตำ�รา สือ่ และอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่มีความเหมาะสมในระดับมาก
3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่า คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและ
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษา มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านการบริหารหลักสูตร โดยรวมว่ามีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากมีการจัดปฐมนิเทศชี้แจงหลักสูตรและการเรียน
การสอนให้นกั ศึกษาทราบ มีการจัดอาจารย์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถตรงกับรายวิชา และมีการปรับเนือ้ หา
รายวิชาให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สอดคล้องกับ Donkwa and Staffs (2008,
Abstract) ทีท่ �ำ การวิจยั เรือ่ ง การประเมินหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
พบว่า การประเมินผลการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก ถึงมากที่สุด และสอดคล้องกับ Junraun
(2009, 99) ที่ทำ�การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและ
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ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2543) พบว่าด้านกระบวนการ การบริหาร
หลักสูตรมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและมีการจัดทำ�แผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยรวมว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษา
มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยรวมว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนตรงเวลาในการสอน สอนตามหัวข้อ
ในการสอนทีก่ �ำ หนด และมีการเตรียมการสอนของผูส้ อน มีการใช้สอื่ ประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับ Donkwa and Staffs (2008, Abstract) ที่ทำ�การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่า การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอยู่ในระดับ
ดีมาก ถึงมากที่สุด และสอดคล้องกับ Panyatip (2011, 58) ที่ทำ�การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า ด้านกระบวนการเรียนการสอน
พบว่า ผูบ้ ริหาร/อาจารย์และนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3-5 มีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยรวมว่า
มีความเหมาะสมในระดับมาก
4. ผลการประเมินด้านผลผลิต
ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นต่อคุณภาพในการ
ปฏิบตั งิ านของผูส้ �ำ เร็จการศึกษา เกีย่ วกับความเหมาะสมด้านความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ โดยรวมว่า
มีความเหมาะสมในระดับมาก การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากมีความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชา
มีความสามารถในการนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถที่จะปฏิบัติตาม
คำ�สัง่ หรืองานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และเป็นทีย่ อมรับในการทำ�งานของสังคม/เพือ่ นร่วมงาน สอดคล้องกับ
Junraun (2009, 100) ที่ทำ�การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง พ.ศ. 2543) พบว่า ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของ
มหาบัณฑิต มีความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพการปฏิบตั งิ านทัว่ ไปของมหาบัณฑิต โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และสอดคล้องกับ Srisawat (2003, 88) ที่ทำ�การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตโดย
ผู้บังคับบัญชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาในระดับมาก
ด้านทักษะภาษาอังกฤษ/และการสือ่ สาร และด้านทักษะการวิเคราะห์ พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชามีความ
คิดเห็นต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สำ�เร็จการศึกษา เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านทักษะภาษา
อังกฤษ/ และการสื่อสาร และด้านทักษะการวิเคราะห์ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมด้านทักษะภาษาอังกฤษ/และการสื่อสารเป็นรายข้อ พบว่าเรื่องความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจาก
ผู้สำ�เร็จการศึกษายังขาดการฝึกทักษะการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอยู่มาก และยังขาดทักษะ
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การอ่าน และการตีความภาษาอังกฤษ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรจัดให้มีกิจกรรมหรือส่งเสริมทักษะ
การอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วันให้กับนักศึกษาเพิ่ม
มากขึน้ สำ�หรับทักษะการวิเคราะห์ การทีผ่ ลการวิจยั เป็นเช่นนี้ เนือ่ งจากมีความสามารถในการตัดสินใจ
ทำ�งานอย่างเป็นระบบระเบียบ และมีแผนการทำ�งาน สอดคล้องกับ Panyatip (2011, 59) ที่ทำ�การวิจัย
เรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่า
บัณฑิตครุศาสตร์และผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านทักษะ
โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก
ด้านทัศนคติในการทำ�งาน และด้านการยอมรับจากแหล่งงาน พบว่า ผูบ้ งั คับบัญชามีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สำ�เร็จการศึกษา เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านทัศนคติในการทำ�งาน
และด้านการยอมรับจากแหล่งงาน โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด การที่ผลการวิจัย
เป็นเช่นนี้ เนื่องจากมีศรัทธาในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ
ในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกองค์กรได้ มีความขยันหมั่นเพียร สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและผู้อื่นได้ และได้รับการยอมรับในการทำ�งานจากหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และ
จากหน่วยงานอื่น สอดคล้องกับ Pipattanamata (2003, 137) ที่ทำ�การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พบว่า ด้านการยอมรับบัณฑิตจากแหล่งงาน
มีความคิดเห็นโดยรวมว่ามีการยอมรับจากแหล่งงานในระดับมากที่สุด
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สำ�เร็จการศึกษา พบว่า ผู้สำ�เร็จการศึกษามีระดับผลการเรียน
เฉลี่ย 3.30 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 2 ปี
เป็นไปตามทีห่ ลักสูตรกำ�หนด สอดคล้องกับ Samniang (2008, Abstract) ทีท่ �ำ การวิจยั เรือ่ ง การประเมิน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
อยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลวิจัยไปใช้
		 1.1 ผลการวิจัยพบว่า ในกลุ่มวิชาเลือกอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.30 เห็นว่ามี 1 วิชา
คือวิชา 554612 ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตสิ �ำ หรับงานวิศวกรรม ทีเ่ ห็นว่าไม่เหมาะสมเป็นวิชาเลือก ดังนัน้
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องพิจารณาจัดวิชาดังกล่าวให้เป็น
วิชาบังคับ เนือ่ งจากเป็นการเพิม่ ศักยภาพด้านการวิจยั และการใช้สถิติ สอดคล้องกับระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บังคับบัญชามีความคิดเห็นต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สำ�เร็จ
การศึกษา ในเรื่องความสามารถในการติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
อาจารย์ผู้สอนควรจัดให้มีกิจกรรมหรือส่งเสริมทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง และทักษะการพูด การใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วันให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
		 2.2 ควรมีการประเมินการบริหารจัดการภายในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
		 2.3 ควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต กั บ
หลักสูตรอื่นของสำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.4 ควรทำ�การประเมินผลกระทบหรือติดตามผลผู้สำ�เร็จการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค อย่างสม่ำ�เสมอเป็นระยะ

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แขนงวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา และอาจารย์ ดร.ทิพย์อนงค์ เลือ่ นพุควัฒน์ อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และขอขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบลู สุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ อาจารย์ผสู้ อน
สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตลอดจนนักศึกษา ผู้สำ�เร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชา
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ค�ำ ปรึกษาเสียสละเวลาและให้ความกรุณาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ นีจ้ นสำ�เร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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