บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีปรัชญาคือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีภารกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด
และพั ฒ นาเทคโนโลยี
ทะนุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย. 2552 : 3)
เมื่อปี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในหมวดวิชาศิล ปะและหัตถศึกษา กลุ่มวิชา
พื้นฐาน ต่อมาปี พ.ศ. 2520 ได้พัฒนาเป็นภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน ปกศ.สูง (อนุปริญญา) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จากนั้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2523 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ปี พ.ศ. 2525 เปิดหลักสูตร
ปริญญาตรี 2 ปีหลัง (ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และสาขาวิชาไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นได้
พัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 และ
พั ฒ นาต่ อ เป็ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (วท.บ.) ปริ ญ ญาตรี 4 ปี สาขาวิ ช าออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอนในปี พ.ศ. 2532 (เป็นหลักสูตรที่เปิดแห่งแรกในประเทศไทย)
จากนั้ นในปี พ.ศ.2539 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปีห ลัง สาขาวิช าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แขนงเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ถึง ปี พ.ศ.2543 ได้เปิดสอนเพิ่มอีกหนึ่ งสาขาวิชา คือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ปริญญาตรี 4 ปีและต่อมาได้เปิดเพิ่มอีกสาขาหนึ่ง คือ สาขาวิชา
เทคโนโลยีการจั ดการอุตสาหกรรม (ปริญญา 2 ปี) เพื่อเป็นการตอบสนองต่อ การขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและสนองต่อนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่ อ ม และจากพั ฒ นาการดั ง กล่ า วจะเห็ น ถึ ง การขยายตั ว ของสาขาวิ ช าต่ า งๆ ในภาควิ ช า
อุตสาหกรรมศิลป์ จนมาเป็นกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านกาลังคน ทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศและตอบสนองต่อความต้องการ
การศึกษาของชุมชนในท้องถิ่นด้วยและจากการส่งเสริมของภาครัฐที่จะพัฒนาเศรษฐกิ จจากระดับ
ชุมชนไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติ โดยเน้นที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งการ
พัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยจึงมีความจาเป็นที่จะเปิดทาการเรียนการสอนในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการด้านกาลังคนจึง
เห็นควรปรับฐานะจากกลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยี
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อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 เพื่อที่จะได้เปิดทาการเรียนการสอนทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้หลากหลายยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศดังกล่าว
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดาเนินการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีเป็นเวลาต่อเนื่อง และมีบัณฑิตออกไปรับใช้ชาติและสังคมเป็นจานวนมาก บัณฑิตเหล่านั้น
มีบางส่วนที่ประสบความสาเร็ จในวิชาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนและต่างสาขาออกไป มีบางส่วน
ประสบปั ญหาอุป สรรคในการทางานรวมถึงการใช้ชีวิตในสั งคม ในสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกัน
ออกไปจากสังคมในมหาวิทยาลัย จึงทาให้ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร แม้ว่าในที่สุดบัณฑิตทุก
คนจะมีงานทา แต่สัมฤทธิผลของการเรียนการสอนประการหนึ่งก็นิยมวัดจากร้อยละของบัณฑิต
ว่างงาน หลังจากผ่านระยะเวลาหนึ่งไปแล้ว และสิ่งที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยส่วนรวม
ประสงค์คือ การยอมรับในคุณภาพของบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ในส่ ว นของตลาดแรงงานทั้ ง ความกระตื อ รื อ ร้ น ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรู้ แ ละ
ความสามารถในการทางานของบัณฑิต ตลอดจนบุคลิกภาพทางสังคมของบัณฑิตเองด้วย
ในส่วนของการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านได้นั้น ย่อมต้องอาศัย
ปัจจัยหลายๆ ปัจจัย แต่ปัจจัยที่สาคัญก็คือคุณภาพของคนในชาติ ซึ่ งคุณภาพของคนนั้นส่วนหนึ่ง
เกิดขึ้นจากการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ ที่จะเป็นส่วนช่วยสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของคนให้มี
คุณภาพอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาของ
ประเทศชาติได้ การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้นจะต้องมีร ะบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
และมีแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบแบบแผน โดยมีหลักสูตรเป็นแนวทางสาคัญในการ
จัดการศึกษา และหลักสูตรจึงเป็นหัวใจสาคัญของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ทั้งผู้สอน
ผู้เรียน ผู้บริหารหลักสูตร ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้ ประกอบการ ดังนั้น การจัดการศึกษาจะลุล่วง
ไปไม่ได้ ถ้าปราศจากหลักสูตรซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องชี้แนวทางว่าควรจัดการศึกษาไปในแนวทางใด
(ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา, 2530, หน้า 1) การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไม่สาเร็จไปตาม
กาหนดได้ ถ้าไม่มีหลักสูตรเป็นโครงการ และเป็นแนวทางในการให้การศึกษา คุณภาพของการศึกษา
ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรที่ดีควรมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์
ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ และตอบสนองความต้องการของสังคมตลอกจนเสริมสร้างคุณธรรม
ด้านต่างๆ ของผู้ เรียน เพื่อให้ได้บุคลากรที่ มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเองและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (สันต์ ธนนมบารุง , 2527, หน้า 1) นับว่า
หลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งของระบบการศึกษา นักศึกษาจะมีคุณภาพดีมากน้อย
เพียงใดนั้น หลักสูตรมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
จึงมีความจาเป็น เพราะสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีได้มี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่จะทาให้หลักสูตรมีคุณภาพ เหมาะสมกับการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2533,
หน้า 212)
และทางทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นความสาคัญของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่จะนาไปสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อ
เดือน กรกฎาคม 2539 ซึ่งมหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในปี
พ.ศ. 2542 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ถูกกาหนดไว้ในหลักการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในปี พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งสาระสาคัญส่วนหนึ่งได้กล่าวถึงหลักสูตร
คือ คณะ ภาควิชาและสาขาวิชามีการศึกษาความต้องการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมิน หลักสูตร
คือ คณะ ภาควิชาและสาขาวิชา มีการศึกษาความต้องการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ เพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตร
จากที่ ก ล่ า วมาจะเห็ น ว่ า การประเมิ น หลั ก สู ต รเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบัน จาก
การศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา ที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรที่เป็นระเบียบแบบแผน ผู้ประเมินจึงมีความสนใจในการประเมินหลักสูตรดังกล่าว
ประกอบกับทางคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์
จะให้มีการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินจึงได้รับอนุญาตให้มีการประเมินหลักสูตรดังกล่าวเพื่อรับรอง
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเพื่อผู้ประเมินจะได้เสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
ศึกษาและประเมินผลเพื่อการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2555 – 2556

1.3 ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 – 2556 จานวน 80 คน
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.3.1 ด้านบริบท (Context) ของหลักสูตร เป็นการประเมินความชัดเจน ความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ โครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
1.3.2 ดานปัจจัยเบื้องต้น (Input) ของหลักสูตร เป็นการประเมินความเหมาะสมของ
ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ คุณสมบัติข องอาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตรภาระ
งานของอาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตร และทรัพยากรในการดาเนินการในหลักสูตร
1.3.3 ด้านกระบวนการ (Process) ของหลักสูตร เป็นการประเมินความเหมาะสมของ
การดาเนินการหลักสูตร ซึ่งได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัดและ
ประเมินผลการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.3.4 ด้านการผลิต (Product) ของหลักสูตรเป็นการประเมินความเหมาะสมในด้าน
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องมหาบั ณ ฑิ ต จ านวนและระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการส าเร็ จ การศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต

1.4 วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการติดตามผลของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้างของบัณฑิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2555
– 2556 โดยใช้วิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)

1.5 เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามเพื่ อ การประเมิ น เรื่ อ ง การประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ บั ณ ฑิ ต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2555 – 2556
ซึง่ ปรับปรุงจากแบบสอบถามการประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร จากสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
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1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บความพึงพอใจของนายจ้าง ดาเนินการโดยคั ดแยกบัณฑิตที่มีงานทาและมีที่อยู่ของ
นายจ้างชัดเจน แล้วส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ถึงนายจ้างของบัณฑิต

1.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.7.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ตอบกลับมาทั้งหมด
1.7.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการหาค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.7.3 นาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและความเรียง

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 ได้ทราบถึงข้อมูลด้านบริบทของหลักสูตร คือความชัดเจน ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ โครงสร้างและเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
1.8.2 ได้ทราบถึงข้อมูลด้านปัจจัยเบื้อต้นของหลักสูตร คือ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ประจาหลักสูตร ภาระงานของอาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตร และทรัพยากรในการดาเนินการใน
หลักสูตร
1.8.3 ได้ทราบถึงข้อมูลด้านกระบวนการของหลักสูตร คือ การบริหารหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึ กษา บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และ
บทบาทคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
1.8.4 ได้ทราบถึงข้อมูลด้านผลผลิตของหลักสูตร คือ ผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต จานวน
และระยะเวลาที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา คุณลักษณะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต
1.8.5 ทราบถึงผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1.8.6 ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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1.9 นิยามศัพท์เฉพาะ
การประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณภาพของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บุรีรัมย์ โดยใช้รู ปแบบซิป ในการประเมิน ซึ่ ง
พิจารณาจากบริบท ปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการและผลผลิตของหลักสูตร
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
คณะ หมายถึ ง ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2555-2556
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้างานชั้นต้นของบัณฑิตในหน่วยงานที่บัณฑิตสังกัด

