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บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์ของการวิจั ย ครั้ งนี้ เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ พฤติก รรมการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่จบ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 จานวน 134 คน ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 59 คน เพื่อนครู/ครู
พี่เลี้ยงจานวน 138 คน และนักเรียนจานวน 276 คน ในโรงเรียนที่บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูเป็นผู้สอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การสังเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมีความรู้
ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ( = 4.50) 2) ความพึงพอใจใน 12 รายวิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.76) 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานจากการประเมินตนเอง ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู และ
นักเรียนของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( = 4.60,
4.42, 4.57 และ 4.63) 4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิต พบว่า บัณฑิตได้รับความรู้ และ
เทคนิคการสอนที่ดีขึ้น นาความรู้ไปใช้ได้จริงมีความเชื่อมั่นในตนเอง อาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพ มีความ
เมตตา และเป็นแบบอย่างที่ดี 5) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อน
ครู พบว่า บัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนดีขึ้น สามารถให้ ความ
ช่วยเหลือเพื่อนครูได้ มีความเป็นครูมากขึ้น นาความรู้มาพั ฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อ
สังคมมากขึ้น นอกจากนี้นักเรียนของบัณฑิตยังมีความคิดเห็นว่า ครูมีเทคนิควิธีสอนดีขึ้น และสามารถ
ให้คาปรึกษาได้ทุกเรื่อง
คาสาคัญ: การประเมิน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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Abstract
The purposes of this research were; to evaluate the knowledge, to understand,
satisfaction, to perform and suggest about organizing the graduate diploma program in
teaching profession at Rajapruk University. They were 134 graduates in the 2016
academic year, 56 administrators, 138 peers, and 276 students in the schools they
taught. Data was analyzed for percentages, means, standard deviations, and content
analysis.
The findings revealed that 1) the graduates knowledge, understanding at high level
( = 4.50). 2) Satisfaction in 12 subjects at high level ( = 4.76), 3) the analysis of selfevaluation in performance, administrators, peers and their students were also at high
level ( = 4.60, 4.42, 4.57, 4.63), 4) the analysis of opinions and suggestions showed that
the graduates gained better teaching technique, had more confidence, could apply
knowledge in their careers. The teachers were qualified, kind and performed as good
model, 5) the analysis of opinions and suggestions showed that the administrators and
peers gained better teaching technique, could help other teachers, performed as more
professional teachers. They also had good attitude. They could apply their knowledge
to improve themselves continuously and they were more responsible for the society.
Students concluded that the graduates had better teaching technique, and being able to
give advice in every matter.
Keywords: evaluation, Graduate Diploma in Teacher Professional Program
บทนา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ก าหนดให้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ การพัฒนา
คุณภาพครู และบุ คลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก (สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551: 53)
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาตามแนวของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ.2542 ให้
ความสาคัญกับการปฏิรูปการผลิตและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงตามมาตรา 52 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้กาหนด
แนวทางในการดาเนินงานกากับดูแลรักษาและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยกาหนดให้มีองค์กร
วิช าชีพครู ออกและเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
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วิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 (สานักนายกรัฐมนตรี, 2545: 3 ) โดยกาหนดให้ครูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่า
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตาม
มาตรฐานความรู้ และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน โดยเน้ น ความส าคั ญ ของครู เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ
ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิตวิชาชีพครู ในการรับใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพชั้นสูง
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจในด้านการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กันและกัน ในยุคโลกาภิวัต น์ทาให้เกิดการ
เปรียบเทียบและเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงการอุดมศึกษาแต่ละประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ , 2549: 120) หลักสูตรปริญญาระดับต่าง ๆ ทุกหลักสูตร เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง
จะต้องมีการประเมิน ซึ่งการประเมินหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อพิ จารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพ
ของหลักสูตร โดยใช้การวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งที่จะประเมิน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537: 217) ซึ่ง
นอกจากกลุ่มผู้ใช้หลักสูตรประเมินเพื่อพิจารณาตรวจสอบระบบบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อปรับปรุง
คุณภาพตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรแล้วยังสอดคล้อ งกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี (สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2548: 17)
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โครงการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้สนองนโยบายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงได้ดาเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพมาแล้วระยะ
หนึ่ง และได้มีการการปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2556 ทางหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูจึ งเห็ นสมควรให้ มีการดาเนินการประเมินหลั กสู ตร เพื่อศึกษาข้อมูล และนาผล
การศึกษาที่ได้มาเป็ น แนวทางในการพัฒ นาหลั กสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช าชี พครูให้ มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยดาเนินการประยุกต์การประเมินหลักสูตร
ตามแนวคิดของเคอร์แพ๊ตทริค โดยประเมิน 4 ขั้นตอนดังนี้ (Kirkpatrick, 1978: 288)
1. การประเมินปฏิกริ ิยา (Reaction)
เป็นการประเมินว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้สึกอย่างไรกับการศึกษาในด้านวิทยากร เนื้อหา
วิธีการถ่ายทอด การดาเนินงาน โสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
2. การประเมินการเรียนรู้ (Learning)
เป็นการประเมินการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ทักษะ และการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
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3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior)
เป็นการประเมินพฤติกรรมเมื่อกลับไปปฏิบัติงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึง
ประสงค์หรือไม่ ได้รับความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด
4. การประเมินผลลัพธ์ (Results)
เป็ น การประเมิน ผลลั พธ์ หรือ ผลกระทบที่ เกิดกับ องค์ก ร เนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมของผู้ศึกษา เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงาน เป็นต้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2. ผู้ใช้บัณฑิต
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 เพื่อนครู/ครูพี่เลี้ยง
2.3 นักเรียนที่บัณฑิตสอน

1. ระดับความรู้ และความเข้าใจของบัณฑิต
2. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
3. ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของบัณฑิต

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจของบัณฑิตที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
2. เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ต ต่ อ การด าเนิ น งานของหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
3. เพื่ อ ประเมิ น ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยตัวบัณฑิตเองและผู้ใช้บัณฑิต
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็ นและข้อ เสนอแนะของบัณฑิตหลั กสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
สมมติฐานการวิจัย
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูอยู่ใน
ระดับมาก
2. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการดาเนินงานของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก
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3. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิช าชีพครู รุ่ น ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 134 คน ผู้ บริห ารสถานศึก ษาของบัณฑิตจานวน
96 คน ครูพี่เลี้ยง/เพื่อนครูของบัณฑิตจานวน 138 คน และนักเรียนทีบ่ ัณฑิตสอน 276 คน รวม 607 คน
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของบัณฑิตในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
2. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
3. ระดับความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
บัณฑิต
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิจั ย ออกหนั งสื อขอความร่ว มมือในการตอบแบบสอบถามไปยังผู้ บริห ารสถานศึกษาที่
บัณฑิตทั้งหมดสังกัดอยู่ และติดตามรับข้อมูลกลับมาด้วยตนเอง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม 5 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบประเมินระดับความรู้ ความเข้าใจของบัณฑิต จานวน 12 ข้อ และความพอใจ
ต่อการดาเนินงานของหลักสูตรทั้ง 12 รายวิชาตามหลักสูตร จานวน 28 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบประเมินระดับความพึงพอใจตนเองของบัณฑิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานในสถานศึกษา จานวน 25 ข้อ
ฉบับ ที่ 3 แบบประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษาของบัณฑิต จานวน 33 ข้อ
ฉบับ ที่ 4 แบบประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติก รรมการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ประเมินโดยเพื่อนครู/ครูพี่เลี้ยงของบัณฑิต จานวน 33 ข้อ
ฉบับ ที่ 5 แบบประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิต
ประเมินโดยนักเรียนที่บัณฑิตสอน จานวน 10 ข้อ
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ด้านความตรงเชิงเนื้อหา
โดยพิจารณาต่อความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ
3 คน พบว่า ได้ค่า IOC เป็น 0.74 - 0.78
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิตจากตัวบัณฑิตเอง และผู้ใช้บัณฑิต ใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
1. การประเมินความรู้ ความเข้าใจของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พบว่ามีความรู้ ความเข้าใจทั้ง 12 วิชาอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, SD = 0.45) รายวิชาที่อยู่ใน
ระดับสูงสุด 3 รายวิชา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ( = 4.72, SD = 0.54) รองลงมา
คือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ( = 4.69, SD = 0.55) และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ( = 4.66, SD = 0.56)
2. การประเมินระดับความพึงพอใจในการดาเนินงานของหลักสูตรพบว่า บัณฑิตมีความพึง
พอใจในด้านเนื้อหาวิชา ด้านการศึกษา เอกสารและสื่อประกอบการศึ กษา สถานที่และระยะเวลา
และด้านความพอใจทั้ง 6 ด้านนี้ ทั้ง 12 รายวิชา โดยรวมและทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.76, SD = 0.37) เรียงลาดับจากมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ด้านวิทยากร ( = 4.81, SD = 0.28)
รองลงมาคือ ด้านการศึกษา ( = 4.80, SD = 0.30) และด้านความพอใจ ( = 4.76, SD = 0.37)
และในรายข้อที่มีความพอใจมากที่สุด 3 ลาดับ คือ การให้การดูแลเอาใจใส่ ( = 4.84, SD = 0.29)
รองลมมาคือ เน้นให้ทุกคนมีส่วนในการทาจริงและปฏิบัติจริง ( = 4.83, SD = 0.29) และคุณภาพ
การสอน ( = 4.80, SD = 0.35)
3. การประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิต
3.1 การประเมินของบัณฑิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60, SD = 0.31) ลาดับ
สูงสุด 3 ลาดับแรกได้แก่ มีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครู ( = 4.85, SD = 0.38) รองลงมาคือ
ความรักในเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ ( = 4.83, SD = 0.40) และความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเอง ( = 4.80, SD = 0.40) และลาดับสุดท้ายของความคิดเห็นของบัณฑิตคือ ความสามารถใน
การทาวิจัยในชั้นเรียน ( = 4.26, SD = 0.63)
3.2 การประเมินจากผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครู /ครูพี่เลี้ยง โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.48, SD = 0.42) ระดับมากที่สุดถึง 8 ข้อ สาหรับครูพี่เลี้ยงเพิ่มอีก 6 ข้อ เป็น 14 ข้อ
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ลาดับสูงสุด 3 ลาดับแรกคือ ความสานึกความเป็นไทย ( = 4.72, SD = 0.48) ความรักความศรัทธา
ในวิชาชีพครู ( = 4.70, SD = 0.48) และคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครู ( =
4.63, SD = 0.56) สาหรับข้อที่ผู้บริหารและเพื่อนครู /ครูพี่เลี้ยงเห็นว่าอยู่ในอันดับสุดท้ายคือ
ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ( = 4.17, SD = 0.63)
3.3 การประเมินจากนักเรียนที่บัณฑิตสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD
= 0.32) 3 ลาดับแรกได้แก่ นักเรียนชื่นชอบในรายวิชาที่ครูสอน ( = 4.71, SD = 0.50) รองลงมา
คือ นักเรียนชื่นชอบในเทคนิคและวิธีการสอนที่ครูใช้ ( = 4.70, SD = 0.47) และมีการเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ( = 4.69, SD = 0.50) และลาดับสุดท้ายคือ ครูจัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ( = 4.53, SD = 0.59)
4. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิตสรุปได้ว่า บัณฑิตได้รับประโยชน์
จากการศึกษามาก สามารถนาไปใช้ในการสอนจริงได้อย่างมีประสิทธิภ าพมากขึ้น ได้รับความรู้เพิ่ม
มากขึ้นมีเทคนิคการสอนและประสบการณ์ที่ดีมาก กล้าแสดงออกมากขึ้น อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และ
ถ่ายทอดได้ดีมากและเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเมตตาติดตามดูแล ตักเตือนช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา
แนะน า มีความอดทนต่อบั ณฑิตดีมาก สถานที่เรียนมีความพร้อม เพื่อนเป็นกันเองและให้ ความ
ช่วยเหลือกัน บรรยากาศในการเรียนดี
สิ่งที่ควรแก้ไข ได้แก่ ควรมีเอกสารตาราแจกก่อนเรียน เน้นความเป็นครูให้มากกว่านี้ ให้งาน
มากไป ควรให้งานกลุ่มไม่ใหญ่เกินไป
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ ให้จัดสอนตลอดไป และมีการติวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
5. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อนครู/ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนของบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ บัณฑิตสอนได้ดีขึ้น ใช้สื่อมากขึ้น มีความ
กระตือรือร้นมากขึ้น มีความเป็นครูมากขึ้น มีความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ เจตคติสมกั บเป็นครู
มืออาชีพ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในทุกเรื่องได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มี
จิตสานึกต่ออาชีพครูมากขึ้น มีจิตอาสา ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น สาหรับนักเรียนเห็นว่า
ครูสอนดี สนุก เข้าใจมีเทคนิคมากขึ้น เข้าใจนักเรียน และปรึกษาครูได้ทุกเรื่อง
สิ่งที่ควรแก้ไข ได้แก่ การมีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้เป็นครูที่ดี ควรเน้นการเขียน การ
สื่อสาร การตีความ การใช้ภาษาให้ถูกต้องกับที่เป็นครู
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ ควรเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตลอดไป และเปิด
เพิ่มในในช่วงเย็น 17.00 – 20.00 น. ควรมีการอบรมครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
อภิปรายผล
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของบัณฑิต หลังเข้ารับการศึกษาทั้ง 12 รายวิชา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นเพราะบัณฑิตเองมีความพอใจ ให้ความสาคัญกับเนื้อหา เห็น
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ประโยชน์และความจาเป็นที่ จะนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และตรงตามความต้องการของผู้บริหาร
สถานศึกษา จึ งมุ่งมั่น ตั้งใจ และเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ที่เปิดโอกาสให้ มีใบประกอบ
วิชาชีพ ประกอบกับความประทับใจที่บัณฑิตมีต่อคณาจารย์และบรรยากาศในการเรียนการสอน การ
ดูแลเอาใจใส่ ชี้แนะให้การดูแล ให้ คาปรึกษา รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่นาไปพัฒนางาน ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎี แนวคิด เนื้อหา สาระ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดแทรกทัศนะ แนวคิด ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อ
วิชาชีพครู ซึ่ง วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ (2546) วิจัยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลปะ
ของสานักงานสถาบันราชภัฏ พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ เตรียมการสอนดีสอดแทรกให้เห็นคุณค่า
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนักศึกษามีส่วนร่วม ทาให้ระดับการประเมินความรู้ ความเข้าใจหลัง
เข้ารับการศึกษาแล้วอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าก่อนเข้ารับการศึกษาในทุกรายวิชา
2. ระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินของหลักสูตร 6 ด้านทั้ง 12 รายวิชา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการปรับปรุงหลักสูตรได้พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 - 2559) ตลอดจนแนวโน้มในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552
- 2561) ซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในทุกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการปรับ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการ
ผลิตครูที่มีศักยภาพต้องได้รับการเรียนรู้ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ตลอดจนงานวิจัยทางการศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(วิทยาลัยราชพฤกษ์, 2557: 4-5) ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้มีการเตรียมการวางแผน
ล่วงหน้าเป็นอย่างดี จากการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาในรุ่นก่อน ๆ ทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เป็นระบบตรงตามเกณฑ์ของสานักงานเลขานุการคุรุสภา และทันต่อสภาพ
ความเป็นจริง ตลอดจนสรรหาผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถในการสอนและการนิเทศมา
ดาเนินการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการเตรียมสถานที่ สื่อ อุปกรณ์
เอกสาร ตารา อาจารย์ผู้รั บผิดชอบรายวิชาได้จัดทาให้ตรง และครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรที่
คุรุสภาอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ (2546) พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้ อุปกรณ์การเรียน และสถานที่เรียนมีความเพียงพอ เป็นปัจจัยให้ระดับการประเมินความ
พึงพอใจต่ อการดาเนิ น งานของหลั กสู ตรได้รับ การประเมิน ความพึงพอใจต่อการด าเนิ นงานของ
หลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิต แยกตามผู้ประเมิน ดังนี้
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3.1 ประเมินโดยตัวบั ณฑิตเอง มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด สู งกว่า
สมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับมาก 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู รองลงมา คือ
ความรักในเอกลักษณ์วัฒนธรรม และความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง อาจเป็นเพราะการสอนของ
คณาจารย์ของหลักสูตรมีความตั้งใจ เอาใจใส่ดูแล ให้ลงมือปฏิบัติจริงตามลักษณะหน้าที่รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ครูที่ปฏิบัติอยู่ในสถานศึกษา และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นครู ตลอดจนปลูกฝั่ง
ความรัก สามัคคี สร้างเครือข่ายในรุ่น จึงมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับ วันเพ็ญ ทะสุนทร
(2541) ที่ทาการวิจัยหลักสูตร พบว่า ความคิดเห็นต่อผลผลิตของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบัณฑิตได้รับการสอนดูแลจากอาจารย์ ประจาหลักสูตรด้วยความตั้งใจ
ให้ลงมือปฏิบัติจริงตามลักษณะหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ครูที่ปฏิบัติอยู่ในสถานศึกษา สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความเป็นครู ตลอดจนปลูกฝังความรัก ความสามัคคี สร้างเครือข่ายในรุ่น จึงมี
ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร (2556) ให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มีคุณภาพพร้อมจะเป็นผู้นาการจัดการและ
จิตวิญญาณสังคม มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
เป็นผู้นาทางวิชาการ สามารถวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครู พัฒนา
ตนตามอย่างต่อเนื่องจนมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพครู
3.2 ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อนครู /ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนเพื่อนครู/ครูพี่เลี้ยงมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาตามหลักสูตรตรงกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู บัณฑิตนาไปใช้ได้จริง ทาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดประสบการณ์ และ
แนวทางในการแก้ปัญหาได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ฮิลบูธ (Heilbuth, 1985: 128-A) ซึ่งติดตาม
ผู้สาเร็จสาขาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมอร์นิ่งไซด์ พบว่า นักศึกษามีความพร้อมและความสามารถใน
การทางานประสบความสาเร็จสูงเหตุผลคือ การสอนที่มีความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดกวดขัน มาเรียม
นิลพันธุ์ และคณะ (2553) วิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า การประเมินด้านผลผลิต โดยรวมแต่ละรายข้อมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมกับมากที่สุด
บั ณ ฑิ ต น าความรู้ ไ ปสร้ า งผลงานทางวิ ช าการและนวั ต กรรมการเรี ย นการสอน ส่ ง ผลดี ต่ อ การ
ดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ และคณะ (2552) นา
การวิจัยเรื่ องการประเมินหลั กสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒ นศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปกร พบว่า กลุ่มผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของบัณฑิตมีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยู่
ในระดับมาก และ อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร และคณะ (2556) วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร พบว่า ผู้ใช้
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บัณฑิตเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดั บมากทุกด้าน และผลการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิต และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก
3.3 ประเมินโดยนักเรียนที่บัณฑิตสอน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ในระดับมาก สิ่งที่นักเรียนประเมินอยู่ใ นระดับมากที่สุด ได้แก่ นักเรียนชื่น
ชอบวิชาที่ครูสอน รองลงมาคือ เทคนิคและวิธีสอนที่ครูใช้ และมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบัณฑิตได้รับการสอนด้วยเทคนิคต่างๆ ตลอดจนแนวคิดและลงมือปฏิบัติ
สอดคล้ องกับคากล่ าวของกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 27) ที่กล่าว สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ถึ ง ความรู้ ทั ก ษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลั กสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยจัดทาเลื อกใช้การ
ประเมินคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุป ระสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
เนื้อหาความถูกต้องและทันสมัย ใช้ภาษาและรูปแบบการนาเสนอที่ถูกต้องเข้าใจง่ายและน่าสนใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับนิสิตเข้าศึกษา
1. ระบบการคัดเลือกนิสิต ควรจัดทาให้เป็นระบบที่ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่กาหนดเขตพื้นที่
ของสถานศึกษาของผู้มาสมัคร การประกาศรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ การคัดเลือกโดยการ
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตลอดจนความต้องการที่จาเป็นของผู้สมัครเพื่อไม่ให้เสียโอกาสกับผู้สมัคร
อื่น
2. ควรเปิดหลักสูตรนี้ตลอดไป หากยังมีผู้ต้องการใบประกอบวิช าชีพครู และเป็นการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์
3. ควรนาไปเป็นแนวทางในการจัดทาโครงการบริการวิชาการสาหรับผู้ประสงค์ในการพัฒนา
ตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยติดตามผลบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เป็นระยะ ๆ
เมื่อกลับไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตน เพื่อดูพัฒนาการของบัณฑิต
2. ควรมีการวิจัยติดตามผลผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูทุกรุ่น เพื่ อ
รับทราบข้อมูล ความต้องการ และปัญหา อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป
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