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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาการประเมินหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการ

พฒันาวิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  2. เปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของนกัศึกษาในเร่ืองการประเมินหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา วิชาเอก

จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงจาํแนกตามสถาภาพ คือ

มหาบณัฑิตและนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่(ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่มหาบณัฑิต

สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ จาํนวน 156 คน (รุ่น 1-8) และ

นกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครู

การศึกษาพเิศษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 (รุ่น 9 – 10) จาํนวน 27 คน รวมทั้งส้ิน 183 คน  กลุ่ม

ตวัอยา่งไดแ้ก่มหาบณัฑิตและนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โดย

การสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ขนาดประชากร183 คน กาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางสาํเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, pp 607-610) รวมทั้งส้ิน 131 

คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่แบบสอบถามมหาบณัฑิต เก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตร

สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง และแบบสอบถามนกัศึกษาปริญญาโทเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษา 

 

_______________ 

* นกัศึกษาปริญญาโทสาขาวชิาการศึกษาเพื่อการพฒันา (จิตวทิยาครูการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  

 ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

**รองศาสตราจารย ์ดร. ประจาํภาควชิาพื้นฐานการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา 



เพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) คาํนวณค่าร้อยละ (Percentage) และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของของกลุ่มตวัอยา่ง (t-test) 

กรณี 2 กลุ่ม 

 

 ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมหาบณัฑิต จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9 และ

นกัศึกษาปริญญาโท จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 

 2. ผลการประเมินการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาเพื่อการ

พฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่

ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการผลิต และดา้นผลผลิต พบวา่ นกัศึกษาปริญญาโทเห็นวา่

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ สาํหรับมหาบณัฑิตเห็นวา่

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ คือ 1) ดา้นบริบท 2) ดา้นผลผลิต 

3) ดา้นกระบวนการผลิต และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือดา้นปัจจยันาํเขา้ 

 3. ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการ

พฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํแนกตาม

สถานภาพของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาอยูแ่ละมหาบณัฑิต พบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นคือ 

ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ และดา้นกระบวนการผลิต แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

 

คาํสําคญั การประเมิน การประเมินหลกัสูตร หลกัสูตรจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ แผน ก 2  แผน ข 

  

บทนํา  

 การประเมินหลกัสูตรเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ การนาํหลกัสูตรไปใชจ้ะไดผ้ลมาก

นอ้ยเพยีงใด การประเมินหลกัสูตรเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัขั้นตอนหน่ึงของกระบวนการพมันาหลกัสูตร 

และผลท่ีไดจ้ากการประเมินหลกัสูตรจะเป็นขอ้มูลในการตดัสินเพื่อแกไ้ข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง

หลกัสูตร (สุนีย ์ภู่พนัธ์ 2546, หนา้ 248) 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ก่อตั้ง

ข้ึนในปีพ.ศ.2514  เร่ิมแรกเปิดสอนวิชาพื้นฐานการศึกษา วิชาโทการศึกษา ในระดบัปริญญาตรี ต่อมาได้

เปิดสอนวิชาโทการศึกษาพเิศษเพิ่มเติม  ในปีพ.ศ. 2540 เปิดสอนหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา และในปีพ.ศ 2548 ไดเ้ปิดทาํการสอนหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

 (2) 



สาขาจิตวิทยาครูการศึกษาพเิศษ  ในปีพ.ศ. 2555 ไดป้รับปรุงหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา และมี 2 วชิาเอกภายใตส้าขาดงักล่าวคือ วิชาเอกพื้นฐาน

การศึกษา กบัวิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ  หลกัสูตรดงักล่าวไดรั้บการรับรองจากสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตรดงักล่า เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 

พ.ศ.2556  สาํหรับหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา อยูใ่นภาคพื้น

ฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง มีวตัถุประสงคใ์หก้ารศึกษาวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูง ทาํการวิจยั ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม ทะนุบาํรุงศิลปะวฒันธรรม ผลิตครูและ

ส่งเสริมวิทยฐานะครู เปิดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวติ ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม นาํไปสู่การ

สร้างสรรคแ์ละรับผดิชอบต่อสงัคม นอกจากน้ียงัไดมุ่้งเนน้ถึงการจดัการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑิต

ใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลง รู้จกัใชเ้ทคโนโลยเีพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  (คู่มือหลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา พ.ศ. 2555, หนา้ 1-3) 

 สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะทาํการประเมินหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา เฉพาะ

วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ ซ่ึงเปิดสอนเฉพาะภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) คือเรียนเฉพาะวนั

เสาร์ อาทิตย ์และหรือช่วงเยน็ของวนัจนัทร์ถึงศุกร์เท่านั้น  ซ่ึงในส่วนโครงสร้างของหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพือ่การพฒันา วชิาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพเิศษ แบ่งออกเป็น 2 

แผน คือ แผน ก 2 และ แผน ข  โดยท่ี แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั คือ การทาํวิทยานิพนธ์ 

ซ่ึงมีค่าเทียบได ้36 หน่วยกิต  โดยท่ีทางมหาวิทยาลยัอาจกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทาํกิจกรรม

ทางวิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนไดโ้ดยไม่นบัหน่วยกิต แต่ตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีสถาบนักาํหนด  ส่วนแผน ข 

เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวิชาสมัพนัธ์และรายวิชาเฉพาะดา้น โดยไม่ตอ้งทาํวิทยานิพนธ์ แต่

ตอ้งทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระ ซ่ึงค่าเทียบไดท้ั้งหมด 36 หน่วยกิต 

 นบัตั้งแต่คณะศึกษาศาสตร์ไดท้าํการเปิดสอนหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิตมาเป็นเวลา 10 

ปี จนมีการปรับปรุงคร้ังหลงัสุดในปีพ.ศ. 2555 มาเป็นหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพือ่การพฒันา 

วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ เป็นเวลารวม 10 ปี มีมหาบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้ จาํนวน 156 

คน นกัศึกษาระดบัปริญญาโทกาํลงัศึกษาอยูจ่าํนวน 27 คน และหลกัสูตรดงักล่าวยงัไม่เคยมีการประเมิน

หลกัสูตรโดยมหาบณัฑิตและนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่จะมีการประเมินกคื็อผลการสอนของ

อาจารยใ์นแต่ละวิชา  ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะทาํการประเมินหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามลาํดบัขั้นตอน ทั้งน้ี

เพื่อท่ีจะศึกษาดูวา่หลกัสูตรมีประโยชน์สาํหรับมหาบณัฑิตท่ีจะนาํไปใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ มี

ขอ้บกพร่องในส่วนใด  ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรใหก้ารจดั

การศึกษาสมัฤทธ์ิผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้

 ดงันั้นเพื่อใหก้ารประเมินหลกัสูตรในคร้ังน้ีเกิดประโยชน์สูงสุด ผูว้ิจยัจึงสนในท่ีจะศึกษาการ

ประเมินหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะ

 (3) 



ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  ทั้งน้ีเพื่อจะไดน้าํผลการวิจยัมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา

หลกัสูตรใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และนาํผลการประเมินดงักล่าวไปใชเ้ป็นขอ้มูลแก่ภาควิชา

พื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง นาํไปวางแผนในการพฒันาหลกัสูตร

สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

   

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาการประเมินหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพือ่การพฒันา วชิาเอกจิตวิทยาครู

การศึกษาพเิศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศึกษาเร่ืองการประเมินหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อ

การพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จาํแนกตาม

มหาบณัฑิตและนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นปีการศึกษา 2557 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  มหาบณัฑิตท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรจิตวทิยาครู

การศึกษาพเิศษ รุ่น 1-8 จาํนวน 156 คน และนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชา

การศึกษาเพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 รุ่น 9-10 

จาํนวน 27 คน  รวมทั้งส้ิน 183 คน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชก้ารวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ มหาบณัฑิตท่ีจบการศึกษาหลกัสูตรจิตวทิยาครู

การศึกษาพเิศษ รุ่น 1-8 และนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา 

วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 รุ่น 9-10 ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มกลุ่ม

ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชต้ารางสาํเร็จรูป Krejcie and Morgan (1970, pp 

607-610) จาํนวนรวมทั้งส้ิน 131 คน 

3. ตวัแปรท่ีศึกษา  

3.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มหาบณัฑิตท่ีจบการศึกษาหลกัสูตร

จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ รุ่น 1-8 นกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา 

วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 รุ่น 9-10 

3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การประเมินหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยา

ครูการศึกษาพเิศษในดา้นวิชาเรียนในหลกัสูตรและในดา้นการจดัรายวชิาในหลกัสูตร 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพือ่การพฒันา วชิาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพเิศษ ภาควิชา

พื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

2. ผลท่ีไดจ้ากงานวิจยันาํเสนอผูบ้ริหาร ใชส้าํหรับวางแผนในการบริหารจดัการและจดัการเรียน

การสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่แบบสอบถามมหาบณัฑิต เก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตร

สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง และแบบสอบถามนกัศึกษาปริญญาโทเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตรสาขาวิชาการศึกษาเพื่อ

การพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาํนวณค่าร้อย

ละ (Percentage) และการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของของกลุ่มตวัอยา่ง (t-test) กรณี 2 กลุ่ม 

 

  

ผลการวจัิย 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นมหาบณัฑิต จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9 และ

นกัศึกษาปริญญาโท จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 

 2. ผลการประเมินการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาเพื่อการ

พฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่

ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการผลิต และดา้นผลผลิต พบวา่ นกัศึกษาปริญญาโทเห็นวา่

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ สาํหรับมหาบณัฑิตเห็นวา่

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 3 ขอ้ คือ 1) ดา้นบริบท 2) ดา้นผลผลิต 

3) ดา้นกระบวนการผลิต และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือดา้นปัจจยันาํเขา้ 

 3. ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการ

พฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํแนกตาม

สถานภาพของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาอยูแ่ละมหาบณัฑิต พบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นคือ 

 (5) 



ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ และดา้นกระบวนการผลิต แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการสรุปผลการวิจยัเร่ืองการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา

เพื่อการพฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ผูว้จิยัได้

คน้พบประเดน็ท่ีจะนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

 1. ผลการประเมินการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาเพื่อการ

พฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง นกัศึกษาปริญญา

โทและมหาบณัฑิตเห็นวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเรณู เช้ือเมือง

พาม (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการประเมินหลกัสูตร MBA คณะวิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎั

เชียงราย พ.ศ. 2545 (ฉบบัปรับปรุง) พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากหลกัสูตรจะตอ้ง

ไดรั้บการตรวจสอบและการรับรองจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงทาํให้

หลกัสูตรมีมาตรฐานและสามารถเทียบเคียงไดก้บัหลกัสูตรสากล โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของบริบท

ของสงัคมไทย ความสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นสงัคมปัจจุบนั 

 2. การเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการ

พฒันา วิชาเอกจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํแนกตาม

สถานภาพของนกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาอยูแ่ละมหาบณัฑิต พบวา่ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของภูษณิศ นวลสกลุ (2550) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั

การประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2535 มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี พบวา่อาจารย ์นกัศึกษาและบณัฑิต มีความคิดเห็นวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและ

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาปริญญาโท

และมหาบณัฑิตใชเ้ป็นหลกัสูตรเดียวกนั มีอาจารยผ์ูส้อนกลุ่มเดียวกนั และนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งผลิต

บุคลากรเพื่อทาํการสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ จึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหผ้ลการศึกษาวิจยัความคิดเห็น

ของนกัศึกษาปริญญาโทและมหาบณัฑิตไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

 1. บณัฑิตศึกษาควรจดัหาโสตทศันูปกรณ์ท่ีทนัสมยัใหพ้อเพียงกบัสาขาวิชาท่ีเปิดหลกัสูตรต่างๆ

ในคณะศึกษาศาสตร์ 

 2. การเนน้ย ํ้าใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพือ่พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถ 
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 3. การจดัใหมี้การประเมินหลกัสูตรใหค้รบวงจร เพื่อนาํขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาหลกัสูตรต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการประเมินหลกัสูตรอยา่งเตม็รูปแบบ ในดา้นอาจารย ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

นกัศึกษา และผูส้าํเร็จการศึกษา 

 2. ควรติดตามประเมินผลผูส้าํเร็จการศึกษาวา่ไดน้าํความรู้ไปใชใ้นการทาํงานอยา่งไร 

 3. ควรศึกษาผลกระทบต่อการเขา้เรียนต่อระดบัปริญญาโท 
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