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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 (stratifi ed random sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสัมภาษณแบบมี

โครงสราง (structured interview) แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสอบถาม (questionnaire) สถิติที่ใช
ในการวจิยัประกอบดวย คาความถี ่(frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลีย่ (mean) และ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) 

 ผลการวิจัยพบวา

 ผลการประเมินหลักสูตร ดานบริบท ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตรดานบริบท อยูในระดับมาก

ความสอดคลองของปณิธานและวิสัยทัศนของสถาบันฯ หลักสูตรกับปณิธานของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ความสอดคลองกันและสอดคลองกับความตองการของประเทศ โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและสังคม ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร และความสัมพันธ

ระหวางวัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชาอยูในระดับมาก

 ผลการประเมนิหลกัสูตร ดานปจจยันาํเขา ดานโครงสรางและเนือ้หา พบวา อาจารยประจาํหลกัสตูร อาจารย
ผูสอน มีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานโครงสรางและเนื้อหาอยูใน ระดับมาก ดานอาจารย พบวา 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย อาจารยผูสอน และนักศึกษาในปจจุบัน มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา หลักสูตร

มคีวามเหมาะสมดานอาจารยในระดับมาก ดานนักศกึษา พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศกึษา

มีความเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานนักศึกษาในระดับ ปานกลาง ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน 

พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน มีความเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานวสัดุอุปกรณและสื่อการ
เรยีนการสอนอยูในระดบั ปานกลาง สวนนกัศกึษาในปจจบุนั มคีวามเหน็วา หลกัสูตรมคีวามเหมาะสมดานวสัดอุปุกรณ

1 อาจารย ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
2 รองศาสตราจารย ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
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และสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับ ปานกลาง ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา อาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษา เห็นวา ดานอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับ ปานกลาง

 ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบวา อาจารยประจํา

หลกัสตูรอาจารย อาจารยผูสอน มคีวามคิดเห็นวา หลกัสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

ใชกระบวนการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งมีกระบวนการชัดเจนตั้งแตการรับนักศึกษาแรกเขา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและการวัดผลไปจนถึงการทวนสอบ จึงมีมาตรฐานระดับหน่ึง 

หากแตยงัไมสามารถประเมินผลไดชดัเจนนักเนือ่งจากเปดทาํการเรยีนการสอนไดเพยีง 2 ปการศกึษา ดานกระบวนการ

วดัและประเมนิผล พบวา อาจารยประจาํหลกัสตูร อาจารยผูสอน และนกัศกึษามคีวามเห็นวา หลกัสตูร มคีวามเหมาะสม

ดานกระบวนการวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก ดานกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร พบวา อาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษามีความเห็นวา หลักสูตร มีความเหมาะสมดานกระบวนการจัดกิจกรรมของ

หลักสูตรอยูในระดับมาก 

 การประเมินหลักสูตร ดานผลผลิต ดานคุณลักษณะของบัณฑิต พบวา ผูใชบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูสอน มคีวามเห็นสอดคลองกันวา 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 

stratifi ed 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 Qualifi cations Framework for Higher Education starting from student admission process, 

learning management process, evaluation process until verifi cation 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

 กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาติ 

(Thai Qualifi cations Framework for Higher Education :
TQF : HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบดวย 

ระดบัคณุวุฒ ิการแบงสายวชิา ความเชือ่มโยงตอเนือ่งจาก
คณุวฒุริะดบัหนึง่ไปสูระดบัทีส่งูขึน้ มาตรฐานผลการเรียนรู

ของแตละระดบัคณุวฒุซิึง่เพิม่สงูขึน้ตามระดบัของคณุวฒุิ
ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการ

เรียนรูที่สอดคลองกับเวลาท่ีตองใช การเปดโอกาสให

เทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสง

เสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให

ความม่ันใจในประสิทธิผลการดํา เนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบัน

อุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู

 หลกัการสาํคญัของกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั

อุดมศึกษาแหงชาติ 1) ยึดหลักความสอดคลองกับพระ
ราชบญัญัตกิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิม่

เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบาย

ในการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการจดัการศกึษาตามที่
กาํหนดไวในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการ

ปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะ



121

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางท่ี

ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปล่ียนกลวิธีการ

สอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวา บัณฑิตจะ

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวังไดจริง 2) 

มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning 
Outcomes) ซึ่ ง เปนมาตรฐานข้ันต่ําเชิงคุณภาพ

เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและส่ือสารใหหนวยงานและ

ผูทีเ่ก่ียวของไดเขาใจและม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต 

โดยเริ่มท่ีผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ 

กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไว

กอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสง

เสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยาง

สอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 3) มุงท่ีจะ

ประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไว

แลวเขาดวยกันและเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะ

สามารถอธิบายใหผูเกีย่วของไดเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกบั

ความหมายและความมมีาตรฐานในการจดัการศกึษาของ

คุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 4) มุงใหคุณวุฒิหรือ

ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปน

ที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดี

ทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการ

จดัการศึกษาในทุกข้ันตอนอยางเปนระบบ โดยเปดโอกาส

ใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจน

กระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย โดยม่ันใจ
ถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของ

บัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวัง 

สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ

เปนท่ีพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม 

ชวยเพิม่ความเขมแข็งและขดีความสามารถในการพฒันา

ประเทศไทย
 ในปการศึกษา 2537 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยัวงษชวลติกลุ ไดดาํเนนิการเปดทาํการเรยีน

การสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปตยกรรม

ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร การดาํเนนิ

การบริหารหลักสูตรของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ยึดหลักการที่สําคัญมาอยาง

สม่ําเสมอคือการรักษาคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญ

ในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา คือ มีการ

วางแผนอยางด ีการนาํเอาหลกัสูตรไปใช การวจิยัประเมนิ

ผลการดําเนินการ และ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

อยางครบวงจร เพือ่ใหนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเกดิการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีน่กัศกึษาพฒันาขึน้ในตนเองจาก

ประสบการณทีไ่ดรบัระหวางการศึกษา ซึง่มหาวิทยาลยัฯ 

กําหนด ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย

5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and 

Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมี

คุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวน

ตนและสวนรวม ความสามารถในการปรบัวถิชีวีติในความ

ขดัแยงทางคานยิม การพฒันานิสยัและการปฏบิตัตินตาม

ศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม และมหาวิทยาลัย

วงษชวลิตกุล เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อยางสูงจึงมี

คําขวัญของมหาวิทยาลัยวา “จริยธรรมนําปญญา” (2) 

ดานความรู (Knowledge) หมายถงึ ความสามารถในการ

เขาใจ การนกึคดิและการนาํเสนอขอมลู การวเิคราะหและ

จําแนกขอเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจน

กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได (3) 

ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง 

ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู 

ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ

ตางๆ ในการคดิวเิคราะหและการแกปญหา เมือ่ตองเผชญิ
กับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน (4) ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง 
ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง

ภาวะผูนาํ ความรบัผดิชอบ ตอตนเองและสงัคม ความสามารถ

ในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 

และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
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และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 

Communication and Information Technology 

Skills) หมายถงึ ความสามารถในการวเิคราะหเชงิตวัเลข 

ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 

ความสามารถในการส่ือสารท้ังการพูด การเขียน และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปการศึกษา 2557 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ตองการที่จะรวบรวมขอมูล

การดําเนินการบริหารหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตร

บณัฑติ สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ซึง่จะทําใหทราบ

เก่ียวกบัหลกัสตูร ดานวตัถปุระสงค โครงสรางและเนือ้หา

สาระในหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาสอดคลองกับสภาพ

แวดลอม บริบท ปญหาและความตองการตางๆ หรือไม 

อยางไร เหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม และสามารถ

ตอบสนองความตองการของสงัคมและผูเรียนไดมากนอย

เพยีงใด จาํนวนหนวยกิตและความเหมาะสมของหลักสตูร 

เนื้อหาวิชาและปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตร 

ซึ่งไดแก บุคลากร ผูเรียน อุปกรณและส่ือการเรียนการ

สอน อาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก งบประมาณ 

สภาพการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ การวัด
และการประเมินผล เปนการตรวจสอบวา กระบวนการหรือ
กจิกรรมตางๆ ของการใชหลกัสูตรในสภาพทีเ่ปนจรงิเปน

อยางไร มีปญหาหรือขอบกพรองหรือไม และ ทราบวา

ผูเรยีนมคีณุสมบตัติรงตามจดุมุงหมายของหลกัสตูรหรือไม 

เพียงใด ซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู เรียน  รวมถึงการประเมินผลลัพธของหลักสูตร 

ซึ่งเปนการประเมินผูสําเร็จการศึกษาทั้งดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ (academic achievement) ซึ่งไดแก ความรู

ความสามารถในวิชาการตางๆ ทีเ่รยีนและดานผลสัมฤทธ์ิ

ที่ไมเกี่ยวกับวิชาการ (non-academic achievement) 
ไดแก บคุลกิภาพ ความรับผดิชอบ ความสามัคคี ความซ่ือสตัย 

เปนตน จากความตองการดังกลาว คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลยัวงษชวลติกลุ จงึดาํเนนิ การวจิยั การประเมนิ

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรมศาสตร ปการศึกษา 2557

วัตถุประสงคการวิจัย

 1.  เพือ่ประเมนิคณุภาพหลกัสูตรสถาปตยกรรม

ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

พิจารณาความสอดคลองเหมาะสมและคุณภาพของ

หลักสูตร ความสามารถในการบรรลุตามเปาหมายท่ี

กาํหนดการตอบสนองความตองการของสงัคมและการนาํ

ไปใช 

 2. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหาร

หลักสูตร เพื่อปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร 

การกาํกับดแูลและการจดักระบวนการเรยีนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย
 เพือ่ใหการวจิยัเปนไปตามวตัถปุระสงค ผูวจิยัได

กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธวีจิยัไว ซึง่ประกอบ

ดวยแบบแผนการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ี

ศกึษา เคร่ืองมือท่ีใช การพัฒนาเคร่ืองมอื การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถติิที่ใชในการวิจัย และการ

รายงานผลการวิจัย ซึ่งมีราย ละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. ประชากร

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย

อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยและ

อาจารยพิเศษ จํานวน 2 คน นักศึกษาของคณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จาํนวน 30 คน ผูใชบณัฑติ จาํนวน 

18 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 55 คน

 2. กลุมตัวอยาง

  ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ได

จากการเปดตารางการประมาณขนาดของกลุมตัวอยาง

ของเครซี่ และ มอรแกน Krejcie, R.V.,and Morgan 
D.W. ไดกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้นจํานวน 47 คน ประกอบ

ดวยอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยและ

อาจารยพิเศษ จํานวน 2 คน นักศึกษาของคณะศึกษา
ศาสตร จํานวน 30 คน ผูใชบัณฑิต จํานวน 12 คน โดย

การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบแบงชั้น (stratifi ed 
random sampling)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี ้ไดแก แบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง (structured interview) แบบสอบถาม 

(questionnaire) โดยแยกตามกลุมประชากรทีเ่ก่ียวของ

เปนผูใชหลักสูตรไดแก 

 1. แบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง (structured 

interview) สาหรบัอาจารยประจาํหลกัสตูร ประกอบดวย

ขอคําถาม 3 สวน คือ 

  สวนที ่1 : ขอคาํถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไป

ของผูใหขอมูล 

  สวนที ่2 : ขอคาถามเกีย่วกบัหลกัสตูร 4 ดาน 

คอื ดานบริบท (วตัถปุระสงค โครงสราง ปณธิาน ปรัชญา 

ความเหมาะสมกับสังคม ผูเรียน และความสอดคลอง) 

ดานปจจัยนําเขา (เนื้อหาวิชา บุคลากร นักศึกษา วัสดุ

อุปกรณ อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก) ดาน

กระบวนการ (การเรียนการสอน กิจกรรม การวัดและ

ประเมินผล) และดานผลผลิต (ดานวชิาการ ดานความพึง

พอใจและดานอื่นๆ) 

  สวนที่ 3 : ขอคําถามดานปญหา /ขอเสนอ

แนะเกี่ยวกับหลักสูตร 

 2.  แบบสอบถาม (questionnaire) 

  แบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ โดยท่ัวไป 

แบงขอคําถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
  สวนที ่1 : ขอคาํถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไป

ของผูใหขอมูล 
  สวนที่ 2 : ขอคําถามเกี่ยวกับการประเมิน

หลักสูตรและคุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต 

  สวนท่ี 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เกีย่วกบัขอเสนอแนะ/ความคดิเหน็ 

  1.) แบบสอบถามสาหรับอาจารยผูสอน/
อาจารยพิเศษ/อาจารยคณะวิชาอ่ืน 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 (การจดัการเรยีน การสอน การ

วัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) และ

ดานผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและไมใชวิชาการ) 

   สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เกีย่วกบัปญหาของหลักสตูร และขอ

เสนอแนะ

  2.)  แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปจจุบัน 

ในการวิจัยนี้ แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออก 

เปน 3 สวน 

   สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเก่ียวกับสถานภาพ

ทัว่ไปของผูใหขอมลู เปนแบบตรวจสอบรายการ (check-

list) ไดแก เพศ อาย ุชัน้ปทีศ่กึษา คะแนนเฉล่ียสะสม เหตุ

จูงใจที่เลือกศึกษาในสาขาวิชา 

   สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว

กับหลักสูตร 3 ดาน คือ ดานบริบท (นโยบายและแผน 

พัฒนามหาวิทยาลัย, ปรัชญา ปณิธาน จุดมุงหมาย 

โครงสราง เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย 
บุคลากร นักศึกษา อุปกรณ สื่อการสอน ตํารา อาคาร

สถานที)่ ดานกระบวนการ (การจดัการเรยีนการสอน การ
วัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

   สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-
ended questions)เกี่ยวกับปญหาของหลักสูตรและ

ขอเสนอแนะ 
  3.)  แบบสอบถามผูใชบณัฑติ โดยในการวจิยั

ครั้งนี้ แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน 
   สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเก่ียวกับสถานภาพ

ทัว่ไปของผูใหขอมลู เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)

ไดแก เพศ อาย ุคะแนนเฉลีย่สะสม ระยะเวลาทีใ่ชในการ

ศกึษา อาชพี/ตาํแหนง เหตุจงูใจในเลือกศกึษาในสาขาวิชา 
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   สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว

กับหลักสูตร 3 ดาน คือ ดานบริบท (นโยบายและแผน 

พัฒนามหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน จุดมุงหมาย 

โครงสราง เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย 

บุคลากร นักศึกษา อุปกรณ อาคารสถานที่) ดาน

กระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

   สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัย

 สรุปผลการประเมิน 

 1.  ผลการประเมินหลักสูตร ดานบริบท 

  1.1 ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตร

ดานบริบท อยูในระดับมาก

  1.2 ความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับ

ปณิธานและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก

  1.3 ความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับ

ปณิธานของคณะศึกษาศาสตรอยูในระดับมาก

  1.4 ความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับ

ความตองการของประเทศ อยูในระดับมาก

  1.5 โครงสรางหลักสตูรและเนือ้หาสาระของ

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 ดานโครงสรางและเนื้อหา  พบวา 

อาจารยประจําหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 2557 อาจารยผู

สอนมีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดาน

โครงสรางและเนื้อหาอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

ความคิดเห็นของ ปรารถนา โกวิทยางกูร (2543) ทําการ

ศกึษาเรือ่ง การประเมนิหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขา วิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิพพ (CIPP 

Model) ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท (context) 

วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจนดี สอดคลองกับ

ความตองการของสังคมปจจบุนั และสามารถนาไปปฏิบตัิ
จริงอยูในระดับมาก และสอดคลองกับความคิดเห็นของ 

วินัย ครามวงษ (2541) ไดทําการประเมินหลักสูตรผู

บริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการ

กรุงเทพมหานคร โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิพพ 

(CIPP Model) ผลการวจิยัพบวา การประเมนิดานบรบิท 

(context evaluation) วตัถปุระสงคของหลักสตูรมีความ

สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 

(พ.ศ. 2540-2544) แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพฯ ฉบับ

ที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) และนโยบายการจัดการศึกษา

ของกรุงเทพฯโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

ความคิดเห็นของ สนอง แกวเกิด (2545) ไดศึกษาเร่ือง

การประเมินหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป สถาบัน

ราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชรูปแบบการ

ประเมินแบบซิพพ (CIPP Model) ผลการวิจยัพบวา ดาน

บริบท (context) ไดแก จุดประสงคทั่วไปและความมุง
หมายของกลุมวิชา นักศึกษามีความคิดเห็นวา มีความ

เหมาะสมในระดับมาก

  2.2 ดานอาจารย พบวา อาจารยประจํา

หลักสูตร  สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  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
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

อยูในระดับมาก เมือ่พจิารณารายดาน มรีายละเอียดดังนี ้

  3.1 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

และการดําเนินงานตามแผนการของหลักสูตร พบวา 

อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนมีความคิด

เห็นวา สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ใชกระบวนการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอดุมศึกษาซ่ึงมกีระบวนการ

ชดัเจนตัง้แตการรบันกัศกึษาแรกเขา กระบวนการจดัการ

เรียนการสอน การประเมนิผลและการวดัผลไปจนถงึการ
ทวนสอบ จึงมีมาตรฐานระดับหนึ่ง หากแตยังไมสามารถ

ประเมินผลไดชดัเจนนักเนือ่งจากเปดทําการเรียนการสอน

ไดเพียง 2 ปการศึกษา

  3.2 ดานกระบวนการวัดและประเมินผล 
พบวา อาจารยประจําหลักสตูร อาจารยผูสอนมีความเห็นวา
มีความเหมาะสมดานกระบวนการวัดและประเมินผลอยู

ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษา

ปจจุบัน 

  3.3 ดานกระบวนการจดักจิกรรมของหลกัสตูร 

พบวา อาจารยประจาํหลกัสตูร อาจารยผูสอนมคีวามเห็น

วา มีความเหมาะสมดานกระบวน การจัดกิจกรรมของ

หลักสูตรอยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของ

นักศึกษาในปจจุบัน 

 4.  การประเมินหลักสูตร ดานผลผลิต 
  ผลการประเมินหลักสูตรอาจารยประจําหลักสตูร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

ดานผลผลิต อยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดาน มรีาย

ละเอียดดังนี้ 

  4.1 ดานคุณลักษณะของบัณฑิต พบวา ผูใช
บณัฑติ อาจารยประจําหลักสตูร อาจารยผูสอน มคีวามเห็น

สอดคลองกันวา คณุลักษณะของบัณฑิต มคีวามเหมาะสม

อยูในระดับมาก

  4.2 ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ พบวา ผูใช

บณัฑิตมคีวามคดิเหน็วา คณุลักษณะของบณัฑิต อาจารย

ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนมีความเห็นสอดคลองกัน

วา คุณลักษณะของบัณฑิต มีความเหมาะสมอยูในระดับ

มาก
  4.3 ดานผลสัมฤทธ์ินอกเหนือจากดานวิชาการ
พบวา ผูใชบณัฑติ อาจารยประจาํหลักสตูร อาจารยผูสอน 

มีความเห็นสอดคลองกันวา คุณลักษณะของบัณฑิต

มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

อภิปรายผลการประเมิน

 ขอคนพบจากการวิจยัประเมินหลักสตูรสถาปตยกรรม
ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรม

ศาสตร มหาวทิยาลยัวงษชวลติกลุ สามารถนํามาอภปิราย

ไดดังตอไปนี้ 

 1.  ดานคุณภาพของหลักสูตร 

  ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม หลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน 

มีรายละเอียดดังนี้ 
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  1.1 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลมีความเหมาะสมดานบริบท 

โดยท่ัวไปอยูในระดับมาก สอดคลองกับปณิธานของ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

และสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน สังคม

และประเทศในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค 

และโครงสรางของหลักสูตรที่เอื้อและสงเสริมการพัฒนา

ผูเรียนใหมคีวามรูความสามารถและมคีณุธรรม จรยิธรรม 

ซึง่สอดคลองกบัขอมลูของ ปรารถนา โกวทิยางกรู (2543) 

ทาํการศกึษาเรือ่ง การประเมนิหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหา

บัณฑิต สาขา วิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา ของ
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม โดยใชรปูแบบการประเมนิแบบซิพพ 

(CIPP Model) ผลการวิจัยพบวา ดานบริบท (context) 

วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจนดี สอดคลองกับ

ความตองการของสังคมปจจบุนั และสามารถนาไปปฏิบตัิ

จรงิอยูในระดบัมาก โครงสรางและเนือ้หาของหลกัสตูรมี

ความเหมาะสม ดานปจจัยเบ้ืองตน (input) คุณสมบัติ

ของอาจารย วุฒิการศึกษาตําแหนงทางวิชาการ และผล

งานทางวิชาการของอาจารยที่รับผิดชอบในการดําเนิน

งานของหลักสูตรอยูในระดับสูงกวาเกณฑ ดานการจัด

กระบวนการเรียนการสอน (process) การบริหาร
หลักสูตร อาจารยผูสอนมีความเขาใจในปรัชญาและ

วัตถุประสงคของหลักสูตรเปนอยางดี แผนการศึกษามี
ความเหมาะสม การวัดและการประเมินผลอยูในระดับที่

เหมาะสม ดานผลผลิต (product) การปฏิบัติงานทั่วไป
และการปฏิบัติงานดานวิจัยและสถิติการศึกษาอยูใน

ระดบัดเีปนทีพ่อใจ ผลขางเคยีงของหลกัสตูรทีเ่กดิขึน้กับ

ผูมีสวนไดสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและผลที่เกิดทางออม 

สวนใหญไปในทางที่ดีมากกวาไมดี
  1.2 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มีความเหมาะสมดานปจจัย

นาํเขาโดยท่ัวไปในระดับปานกลาง โครงสรางเน้ือหารายวิชา

มีความเหมาะสม ปจจัยนําเขาดานอาจารย มีความ

เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับขอมูล

ของ วินัย ครามวงษ (2541) ไดทําการประเมินหลักสูตร
ผูบรหิารสถานศึกษาของสถาบันพฒันาขาราชการกรุงเทพมหานคร

โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิพพ (CIPP Model)

ผลการวิจัยพบวา การประเมินดานบริบท (context 

evaluation) วตัถปุระสงคของหลกัสตูรมคีวามสอดคลอง
กบัแผนพฒันาการศกึษาแหงชาตฉิบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) 

แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพฯ ฉบบัที ่5 (พ.ศ.2540-2544) 

และนโยบายการจดัการศกึษาของกรงุเทพฯโดยรวมอยูใน

ระดับมาก โครงสรางและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

ผูบรหิารสถานศกึษาของสถาบนัพฒันาขาราชการกรงุเทพ

มหานคร โดยรวมมีความเหมาะสมกับเวลา มีประโยชน
ตองานท่ีปฏบิตัใินระดับมาก การประเมินดานปจจยันาํเขา

(input evaluation) องคประกอบของหลกัสตูรผูบรหิาร
สถานศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร

โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 

   ปจจัยนําเขา : ดานนักศึกษามีความ

พรอม ความรูและประสบการณในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง

   ดานส่ืออปุกรณการเรียนการสอน สถาน

ที่และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสมใน

ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ นาววินี ภูสุนทเรศ 

(2548) ทําการวิจัยประเมินหลักสูตรการศึกษามหา

บณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัย

บรูพา ตามการรบัรูของผูสาํเรจ็การศกึษา ผลการวจิยัพบ

วา 1) การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา

การบรหิารการศกึษา พ.ศ. 2541 มหาวทิยาลยับรูพา ตาม
การรับรูของผูสําเร็จการศึกษา รายดาน 4 ดานคือ ดาน

บริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต 

อยูในระดับมาก
  1.3 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มีความเหมาะสมดาน
กระบวนการ โดยทั่วไปอยูในระดับมาก กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมถึง
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กจิกรรมตางๆ ของหลกัสตูรมคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของ นาววินี ภูสุนทเรศ (2548) 

ทาํการวจิยัประเมนิหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑิต สาขา

วชิาการบรหิารการศกึษา 2541 มหาวทิยาลยับูรพา ตาม

การรับรูของผูสําเร็จการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) การ

ประเมินหลกัสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศึกษา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามการรับรู

ของผูสําเร็จการศึกษา รายดาน 4 ดานคือ ดานบริบท 

ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต อยูใน

ระดับมาก

   ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 

จากผลการวจิยัครัง้นีพ้บวา นักศกึษามคีวามเหน็วา, ความ

เหมาะสมระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบจากงาน

วิจัยของ วินัย ครามวงษ (2541) ไดทําการประเมิน

หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนา

ขาราชการกรุงเทพมหานคร โดยใชรูปแบบการประเมิน

แบบซพิพ (CIPP Model) ผลการวิจยัพบวา การประเมิน

ดานบริบท (context evaluation) วัตถุประสงคของ

หลักสูตรมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหง

ชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) แผนพัฒนาการศึกษา

กรุงเทพฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540-2544) และนโยบายการ

จัดการศึกษาของกรุงเทพฯโดยรวมอยูในระดับมาก 

โครงสรางและเน้ือหาสาระของหลักสูตรผูบริหารสถาน

ศกึษาของสถาบนัพฒันาขาราชการกรงุเทพมหานคร โดย

รวมมคีวามเหมาะสมกบัเวลา มปีระโยชนตองานทีป่ฏิบตัิ

ในระดับมาก การประเมินดานปจจัยนําเขา (input 

evaluation) องคประกอบของหลักสูตรผูบริหารสถาน

ศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครโดย
รวมมีความเหมาะสมในระดับมาก 

  1.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มีความเหมาะสมดานผลผลิต 

โดยท่ัวไปในระดับมาก สอดคลองกับขอคนพบจากงาน

วจิยัของ บญุจันทร สสีนัต (2548) ทาํการประเมินหลกัสตูร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบัน

ราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวบงชี้ 

สรางเกณฑการประเมินและเพื่อประเมินหลักสูตร

ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา สถาบนั

ราชภัฎอุบลราชธานี ดานความตอง การของหนวยงาน

ทางการศึกษา ดานองคประกอบเบื้องตนของหลักสูตร 

ดานการนาํหลกัสตูรไปใช และสมัฤทธผิลของหลักสตูร ผล

การประเมินพบวา 

 1. การสรางตัวบงช้ีและเกณฑสาหรับประเมิน

หลักสูตร 4 ดาน ไดประเด็นสําหรับประเมินหลักสูตร 11 

ประเด็น ตัวบงชี้การประเมิน 30 เกณฑ แบงเปน 1) ดาน

ความตองการของหนวยงานทางการศึกษา จานวน 1 

ประเด็น 1 ตัวบงชี้ 1 เกณฑ 2) ดานองคประกอบเบ้ือง

ตนของหลักสตูรจานวน 4 ประเด็น 13 ตวับงชี ้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

สมอยูในระดับดี ความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชสาหรับ

การบริหารงานหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับ

พอใช ปจจัยเก้ือหนุนอยูในระดับดี สรุปไดวา องค

ประกอบเบือ้งตนของหลกัสตูรมผีลการประเมนิหลักสตูร

ในระดับดี 

 4.  ผลการประเมินสภาพการนําหลักสูตรไปใช 

มดีงันี ้การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของคณาจารยอยู
ในระดับดี การวัดผลและประเมินผลอยูในระดับดี การ

บรหิารงานหลกัสตูรอยูในระดบัด ีสรปุไดวา สภาพการนาํ

หลักสูตรไปใชมีผลการประเมินอยูในระดับดี 
 5.  ผลการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร 

ระดบัผลการเรยีนเฉลีย่อยูในระดับด ีทกัษะการปฏบิตังิาน
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ของมหาบัณฑติอยูในระดับด ีคณุลกัษณะของมหาบัณฑิต

ตามหลักสูตรอยูในระดับดี สรุปไดวา สัมฤทธิผลของ

หลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดี 

 3.  ดานคุณภาพของบัณฑิต 

  ขอมลูทีไ่ดจากกลุมตวัอยางมีระดับความคิด

เห็นท่ีสอดคลองกัน จากผลการประเมินพบวา ความคิด

เห็นของกลุมตัวอยางมีความเห็นสอดคลองกันดานผลผลิต

ของหลกัสตูร : โดยอาจารยประจาํหลกัสูตรสถาปตยกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัวงษชวลติกลุ อาจารย

พิเศษ อาจารยภาควิชาอ่ืน และผูคาดวาจะใชบัณฑิต มี

ความเห็นสอดคลองกันวา บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคในระดับมาก ทัง้ดานวชิาการ นอกเหนือจากดาน

วิชาการและดานคุณลักษณะอื่นๆทั่วไป 

 4.  ความคิดเห็นอื่นๆ 

  นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นถงึสาเหตุทีเ่ลอืก

ศกึษาตอหลกัสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา

สถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล เนื่องจาก 
  1.) ตองการประกอบอาชพีดานสถาปตยกรรม

และวิชาชีพที่เกี่ยวของอื่นๆ

  2.) สะดวกเร่ืองที่พักและการเดินทาง
เนื่องจากอาศัยอยูในจังหวัดนครราชสีมา

  3.) คาใชจายในการ ศึกษาตลอดหลักสูตรมี
ความเหมาะสม ผูเรียนสามารถดูแลคาใชจายตางๆขณะ

ศึกษาได 
  4.) คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั

วงษชวลิตกุลมีอัตราการไดงานสูงผูคาดวาจะใชบัณฑิต

แสดงความคิดเห็น ถงึคณุภาพของบัณฑติทีเ่ปนทีต่องการ

ของสังคม ดังนี้
  5.) หลักสูตรควรจัดใหมีการฝกปฏิบัติงาน

ในชวงปดภาคเรียนที่เขมขนขึ้น จะทําใหบัณฑิตสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง
  6.)  ควรใชอาจารยผูสอนท่ีมีประสบการณ

ในการทาํงานเพ่ือถายทอดความรูในการปฏบิตังิานจรงิให

นักศึกษา

  7.) บณัฑิตควรสามารถใชเทคโนโลยใีนการ

ออกแบบไดเปนอยางดี ทั้งดานการเขียนแบบกอสราง 

การสรางแบบจําลองสามมิติ ฯลฯ

  8.) คณะวิชาฯควรมีการสรางจิตสํานึกตอ

หนาท่ี สรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ อยางจริงจัง

  9.) คณะวิชาฯควรสรางบัณฑิตใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน 

มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยตรงตอเวลาและมีความ

อดทน นอกจากน้ียังเปนผูที่ใฝรูและพัฒนาตนเองอยู

ตลอดเวลา

ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

ผลจากการวิจัยขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

  1.  จากผลการวิจัยพบวา ผลการประเมิน

ดานปจจัยนําเขามีระดับคะแนนไมมากนักเมื่อเทียบกับ 

ดานอืน่ๆ โดยเฉพาะเรือ่งความเหมาะสมของปจจยันาํเขา

ดานนักศึกษา เรื่องความเหมาะสมของปจจัยนําเขาดาน

วัสดุอุปกรณ และส่ือการเรียนการสอน และเร่ืองความ

เหมาะสมดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวก 

ดังนั้นในการปรับปรุงและบริหารหลักสูตรตอไปจะตอง

พิจารณาเพ่ือปรับปรุงในสวนที่ยังไมสมบูรณ ดังนี้

   1.1 ดานความเหมาะสมของปจจยันาํเขา

ดานนกัศกึษา พบวานกัศกึษาขาดความรูพืน้ฐานดานการ

เรยีนสถาปตยกรรม ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวนิยั

ในการเรียนและปฏิบัติงาน จึงเสนอใหคณะวิชาฯจัดทํา

โครงการเพ่ือเสริมความรูพื้นฐานทางดานสถาปตยกรรม

กอนการเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และกําหนด

กฎเกณฑของการเขาเรียนและปฏิบัติงานขึ้น
   1.2 ดานความเหมาะสมของปจจยันาํเขา

ดานวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน พบวาไดผล

การประเมนินอยในเรือ่งความทนัสมยัของ เอกสาร ตาํรา 

และสื่อการสอน จึงเสนอใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล พัฒนาเอกสาร ตํารา และสื่อ
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การสอน ตลอดจนแหลงขอมูลใหมีความทันสมัย ถูกตอง

และสามารถเขาถึงไดงาย สะดวกตอการเรียนรู 

   1.3 ดานความเหมาะสมดานอาคาร

สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาไดผลการ

ประเมินนอย โดยเฉพาะเรื่องความเหมาะสมของอาคาร

สถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ และยังขาด
บรรยากาศทางดานวชิาการ จงึเสนอใหคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ทําการพัฒนาอาคาร

สถานที่ใหมีบรรยากาศที่ดี และเอื้อตอการเรียนรูของ

นักศึกษา

 2. จากขอคิดเห็นของผูคาดวาจะใชบัณฑิตใน

อนาคต พบวา ผูคาดวาจะใชบณัฑติในอนาคต มคีวามคาด

หวังเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตดานการใชเหตุผล

วิเคราะหในการแกปญหาตางๆ สามารถทํางานรวมกับผู

อืน่การทาํงานเปนทมี มคีวามสามารถในการวางแผนและ

การจัดการเวลา สูงสุด และตองการบัณฑิตที่สามารถ

ปฏบิตังิานไดจริง มคีวามรบัผิดชอบและมจีรรยาบรรณใน

การปฏิบัติวิชาชีพสูง ดังนั้นในการปรับปรุงและบริหาร

หลักสูตรตอไปจะตองพิจารณาเพื่อปรับปรุง ดังนี้

  2.1 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความยืดหยุน

ดานการฝกปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษามี

ประสบการณดานวิชาชีพมากขึ้น
  2.2 ปรับปรุงหลกัสตูรและพัฒนากระบวนการ

สอนเพื่อพัฒนาใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง

และสังคม มีทักษะในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น
 2.  ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป 

  1.  ควรมีการศึกษาวิจัย เ พ่ือประเ มิน

หลกัสตูรทกุปการศึกษา เพือ่เปรียบเทียบผลการปรับปรุง

และกระบวนการบรหิารหลกัสูตร ซึง่จะนาํมาสูการพฒันา

หลักสูตรในอนาคต (พ.ศ. 2561)

  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตร
สถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาสถาปตยกรรมศาสตร

กับหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปตยกรรมศาสตร ของสถาบันอื่นๆ 

  3. ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผูใช

บณัฑิตในอนาคต เก่ียวกับคณุสมบตัขิองบณัฑิต เพือ่เปน

ขอมูลในการพัฒนาหลกัสตูรสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑติ

ในอนาคต (พ.ศ. 2561) 
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