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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู ้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ พฤติกรรม

การปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประชากรได้แก่ บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่จบการศึกษาใน

ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 115 คน ผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน 58 คน และเพื่อนครู/ครูพี่เลี้ยงจ�านวน

115 คน ในโรงเรียนที่บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นผู้สอน การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า 1) บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีความรู้ ความเข้าใจใน

ระดับมากที่สุด (μ=4.69, S.D.=0.26) 2) ความพึงพอใจของบัณฑิต ต่อการด�าเนินงานรวม 12 รายวิชา 

อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.75, S.D.=0.26) 3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู จากการประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.60, S.D.=0.31) จากการประเมินของ

ผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.50, S.D.=0.36) และจากการประเมินของเพื่อนครู / ครู

พี่เลี้ยงของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.57, S.D.=0.34)  

4) ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะพบว่า ผู้บริหารสถานศกึษา เพือ่นครู และตวับณัฑติหลกัสตูรประกาศนียบตัร

บัณฑิตวิชาชีพครูเองมีความคิดเห็นว่าบัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพครู มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนดีขึ้น 

สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูได้ มีความเป็นครูมากขึ้น น�าความรู้มาพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง

รับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 

ค�าส�าคัญ: การประเมินหลักสูตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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Abstract

 The purposes of this research were to evaluate the knowledge, understanding, 

satisfaction, performance and suggestion about organizing the graduate diploma program 

in teacher profession at Rajapruk University.The research population consisted of 115 

graduates in graduate diploma program in the 2017 academic year, 58 school administrators 

and 115 peers in teacher profession in the schools they taught. Data were analyzed through 

percentage, mean, standard deviation and content analysis.

 The research findings showed that 1) the graduates’ knowledge and understanding 

was at the highest level (4.60), 2) the satisfaction in 12 subjects was at the highest level 

(4.75), 3) performance analysis by self assessment, the school administrators and peers were 

at the highest level (4.60, 4.50 and 4.57), and 4) the analysis of opinions and suggestions 

revealed that the school administrators, peers and the graduates themselves agreed that the 

graduates acquired a good attitude toward the teacher profession, being able to develop 

techniques for better teaching, having ability to help other teachers and able to apply new 

knowledge to improve themselves continuously as well as being more responsible toward 

society.

Keywords: Evaluation, Graduate Diploma in Teacher Professional Program.
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บทน�ำ

	 การศกึษาเปน็กระบวนการเรียนรูเ้พื่อความเจริญงอกงามของบคุคลและสังคม	ทีจ่ะมุง่พัฒนา

คนให้มคีวามรู	้ความเมตตา	ความสามารถ	คุณธรรม	จรยิธรรม	และความรบัผิดชอบต่อสงัคม	หลกัสตูร

เปรยีบเสมอืนหวัใจส�าคัญของการจัดการศึกษา	การจัดการศึกษาระดับใดหรอืประเทศใดจะขาดหลกัสตูร

ไม่ได้	 เพราะหลักสูตรจะเป็นตัวก�าหนดแนวทางทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน	 ซ่ึงจะเป็น

เครื่องมือส�าคัญในการก�าหนดอนาคตทางการศึกษาของสังคมนั้น	ๆ	หรืออาจกล่าวอีกนัยว่า	หลักสูตร

เป็นเครื่องชี้น�าทางในการจัดความรู้	และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน	ซึ่งครูจะเกิดการปฏิบัติตามเพื่อให้

ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีจุดหมาย	 หรือมีมาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตรจึงเป็นเครื่องช้ีน�าทางถึงความ

เจรญิของประเทศ	ในการจัดท�าหลกัสตูรต่าง	ๆ 	ผู้จัดท�าหลกัสตูรจ�าเป็นต้องศึกษาข้อมลูอย่างกว้างขวาง	

เพือ่ทีจ่ะสามารถก�าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร	ก�าหนดเนือ้หาสาระตลอดจนประสบการณ์การเรยีน

ได้	ปัจจบุนันีอ้ยู่ในศตวรรษที	่21	ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาผู้เรยีนในทุกระดับให้มทีกัษะการเรยีนของ

บุคคลในศตวรรษที่	21	อันประกอบด้วยความสามารถในการผลิตผลงาน	ความมีประสิทธิภาพในการ

สื่อสาร	 ความรู้ความสามารถทางดิจิทัล	 และความคิดประดิษฐ์ที่มีทักษะชีวิตเกี่ยวข้องกับการปรับตัว

และจัดการความสลับซับซ้อน	 การช้ีน�าตนเอง	 ความใฝ่รู้	 การคิดสร้างสรรค์	 ความกล้าเสี่ยง	 และ

การคิดขั้นสูงอย่างมีความเป็นเหตุผล	 ในการปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู	 ให้เป็นกลไกหลักใน

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในมาตราที	่52	ทีก่ล่าวว่า	“ให้กระทรวงศึกษาช้ีการส่งเสรมิ

ให้มีระบบ	 กระบวนการพัฒนา	 ครู	 อาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง”	 (ส�านักนายกรัฐมนตรี,	 2545:	30)	 โดยก�ากับและประสานให้

สถาบันที่ท�าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู	 คณาจารย์	 รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม	และ

มคีวามเข้มแขง็ในการเตรยีมบคุลากรใหม่	โดยพฒันาบุคลากรประจ�าการต่อเนือ่ง	วชิาชีพทางการศึกษา

เป็นวิชาชีพชั้นสูงต้องอาศัยความรู้	ความช�านาญ	เป็นการเฉพาะ	ไม่ซ�้าซ้อนกับวิชาชีพอื่น	เป็นวิชาชีพ

ที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน	 จึงต้องมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพ	 เป็นพิเศษ	

เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความรู้ความสามารถ	 ทักษะและความเช่ียวชาญในการ

ประกอบวิชาชีพ	 ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 พ.ศ.	 2554	 ดังน้ัน	 ผู้ที่จะ

เข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษาจะต้องผ่านการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาปฏิบัติให้มีความรู้	 ความช�านาญ

เป็นระยะเวลาพอสมควร	 เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ	 และจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ	 โดยมีสถาบันวิชาชีพหรือองค์กรวิชาชีพเป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์จรรโลงวิชาชีพ	

(ส�านักงานเลขาธิการคุรสภา,	2548:	32)	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2553	จึงก�าหนด

แนวทางในการด�าเนนิงานก�ากบัดูแลรกัษาและพฒันาวิชาชีพทางการศึกษาองค์กรวชิาชีพครไูด้ก�าหนด

ให้ครูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต�่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง	 คือ	
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คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและก�าหนดให้รัฐ

จดัต้ังกองทนุพฒันาคร	ูอาจารย์	และบคุลากรทางการศึกษาให้มวีฒิุตามเกณฑ์คุณสมบติัของการรบัใบ

อนญุาตประกอบวิชาชีพตามมาตราฐานความรูแ้ละประสบการณ์วิชาชีพ	ตามมาตรฐานความรู	้11	ด้าน	

มาตรฐานการปฏิบติังาน	12	ด้าน	และมาตรฐานการปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพให้เป็นไปตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร	โดยเน้นความส�าคัญของคร	ูเพือ่ให้ได้รบัวุฒปิระกาศนยีบตัรวชิาชีพ

ครู	ในการรับใบประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพชั้นสูง

	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	 เป็นหลักสูตรที่สถาบัน

อุดมศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ประสบความส�าเร็จต้องการเข้าสู่วิชาชีพตามสาขาวิชาที่

ส�าเร็จออกมา	 เสริมสร้างความรู้ทางวาการส่งเสริมประสบการณ์	พัฒนาคุณภาพ	คุณธรรมแก่บัณฑิต	

ซ่ึงเป็นวชิาชีพช้ันสงู	และวิชาชีพควบคุมจึงได้เปิดและด�าเนนิการสอนหลกัสตูรประกาศนียบัตรบณัฑติ

วิชาชีพครู	 ซึ่งได้รับการรับรองจากคุรุสภาตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพซึ่งได้ใช้หลักสูตรนี้มาเป็น

รุ่นที่	 4	 แล้ว	 เพื่อการผลิตครูให้เป็นผู้ที่มีความสามารถสอดคล้องตามนโยบาย	 การผลิตและพัฒนา

ครูของกระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	เพื่อประเมินระดับความรู ้	 ความเข้าใจของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

วิชาชีพครู

	 2.	เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

	 3.	เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู	จากผู้เกี่ยวข้องกับการใช้บัณฑิต

	 4.	เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

	 5.	เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้บัณฑิตหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย

	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย	ดังนี้

	 ตัวแปรที่	1	 ตัวแปรที่	2	

ข้อมูลทั่วไป

ประเด็นกำรประเมิน

(ตัวแปรที่ศึกษำ)

1.	บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

			วิชาชีพครู

2.	ผู้ใช้บัณฑิต

			2.1	ผู้บริหารสถานศึกษา

			2.2	เพื่อนครู/ครูพี่เลี้ยง

1.	ความรู้	และความเข้าใจของบัณฑิต	

2.	ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการด�าเนินงาน

			ของหลักสูตร

3.	ความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

			ปฏิบัติงานของบัณฑิต

รูปที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย	

วิธีกำรวิจัย

	 การวิจัยประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 โดยมี

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินระดับความรู้	 ความเข้าใจของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู	ประเมินระดับความพึงพอใจของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

ประเมินระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร	ู

จากผู้เกี่ยวข้องกับการใช้บัณฑิต	 ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิตหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 และผู้เก่ียวข้องกับการใช้บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย

	 งานวิจัยนี้ศึกษาจากประชากร	รวมทั้งหมด	288	คน	ได้แก่	บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู	ปีการศึกษา	2560	มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	จ�านวน	115	คน	ผู้บริหารสถานศึกษา

ของบัณฑิตจ�านวน	58	คน	ครูพี่เลี้ยง/เพื่อนครูของบัณฑิตจ�านวน	115	คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมนิและสอบถามความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ	จ�านวน	 

4	ฉบับ	ได้แก่	

➤
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	 ฉบบัที	่1	แบบประเมนิระดับความรู	้ความเข้าใจของบณัฑติ	หลงัการเข้ารบัการศึกษาหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	ปีการศึกษา	2560	แบ่งเป็น	4	ตอน	คือ	

	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต	

	 ตอนที	่2	ประเมนิความรู	้ความเข้าใจตามรายวชิาในหลกัสตูร	จ�านวน	12	รายวิชา	แบบสอบถาม

เป็นมาตราส่วนประเมินค่า	5	ระดับ	จ�านวน	12	ข้อ

	 ตอนที่	 3	 ประเมินความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของหลักสูตร	 12	 รายวิชา	 ทั้ง	 6	 ด้าน	

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า	5	ระดับ	จ�านวน	28	ข้อ

	 ตอนที	่4	แบบสอบถามความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของบณัฑติทีส่�าเรจ็การศึกษาหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

	 ฉบบัที	่2	แบบประเมนิระดับความพงึพอใจตนเองเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบติังานของบัณฑติ

ประเมนิโดยบณัฑติ	หลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชีพคร	ูปีการศึกษา	2560	แบ่งเป็น	3	ตอน	คือ	

	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต

	 ตอนที่	2	ประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	ปีการศึกษา	2560	เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	5	ระดับ	จ�านวน	

25	ข้อ

	 ตอนที่	3	สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิต

	 ฉบับที่	3	และฉบับที่	4	แบบประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ของบัณฑิต	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 ปีการศึกษา	 2560	 ซึ่งประเมินโดยผู้บริหาร

สถานศึกษาของบัณฑิต	 เพื่อนครู	 /	 ครูพี่เลี้ยง	 ของบัณฑิตที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเดียวกับ

บัณฑิต	แบ่งเป็น	3	ตอน	คือ

	 ตอนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร	และเพื่อนครู	/	ครูพี่เลี้ยงของบัณฑิต

	 ตอนที่	2	ประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	ปีการศึกษา	2560	เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	5	ระดับ	จ�านวน	

30	ข้อ

	 ตอนที่	 3	 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา	 และเพื่อนครู	 /	

ครูพี่เลี้ยงของบัณฑิต



149

◆ การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ◆

	 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

	 1.	ศึกษาเอกสาร	รูปแบบการติดตาม	และการประเมินหลักสูตร	และมาตรฐานวิชาชีพครูของ

คุรุสภา	 ได้ประมวลและสรุปข้อมูลให้ตรงตามความต้องการในการประเมินหลักสูตร	 ซ่ึงได้ท�าการ

ปรบัปรงุมาจากแบบสอบถามการประเมนิหลกัสตูรประกาศนียบตัรบัณฑติวชิาชีพครขูองมหาวทิยาลยั

ราชพฤกษ์	พ.ศ.	2558	

	 2.	สร้างแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scales)	5	ระดับ	ตามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท	(Likert’s	Scales)	ได้แก่	1)	ระดับ	1	หมายถึง	ความพึงพอใจ

น้อยที่สุด	2)	ระดับ	2	หมายถึง	ความพึงพอใจน้อย	3)	ระดับ	3	หมายถึง	ความพึงพอใจปานกลาง

4)	ระดับ	4	หมายถึง	ความพึงพอใจมาก	และ	5)	ระดับ	5	หมายถึง	ความพึงพอใจมากที่สุด

	 3.	น�าแบบประเมนิทีส่ร้างขึน้ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบจ�านวน	5	ท่าน	ท�าการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือ	 และการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถาม	 และวัตถุประสงค์ของการวิจัย	

(Item-Objective	Congruence	Index:	IOC)	โดยแยกแต่ละชุดแบบประเมิน	

	 แบบประเมินระดับความรู้	ความเข้าใจของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	

ปีการศึกษา	2560	ได้ค่า	IOC	ระหว่าง	0.70	–	0.80	ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามไปด�าเนินการปรับปรุง	

ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	และน�าไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	

30	คน	เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น	 (Reliability)	โดยหาค่าแอลฟ่า	(Alpha	Coefficient)	ตามวิธีของ	

ครอนบาค	(Cronbach)	ได้ค่าความเชื่อมั่น	0.92	จึงน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้

	 แบบประเมนิระดับความพงึพอใจตนเองเกีย่วกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑติหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	ปีการศึกษา	2560	ประเมินโดยตัวบัณฑิตเอง	ได้ค่า	IOC	ระหว่าง	

0.70	 –	 0.80	 ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามไปด�าเนินการปรับปรุง	 ตามค�าแนะน�าของผู้เช่ียวชาญ	 และ

น�าไปทดลองใช้	 (Try	 out)	 กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น	

(Reliability)	 โดยหาค่าแอลฟ่า	 (Alpha	Coefficient)	ตามวิธีของ	ครอนบาค	 (Cronbach)	 ได้ค่า

ความเชื่อมั่น	0.93	จึงน�าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้

	 แบบประเมินระดับความพึงพอใจเก่ียวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิต	 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	ปีการศึกษา	2560	ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา	และเพื่อน

ครู	/	ครูพี่เลี้ยงของบัณฑิต	ได้ค่า	IOC	ระหว่าง	0.70	–	0.80	ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามไปด�าเนินการ

ปรับปรุง	ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ	และน�าไปทดลองใช้	(Try	out)	กับบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	

จ�านวน	30	คน	เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น	(Reliability)	โดยหาค่าแอลฟ่า	(Alpha	Coefficient)	ตามวิธี

ของ	ครอนบาค	(Cronbach)	ได้ค่าความเช่ือมัน่	0.94	จงึน�าไปใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวจิยันี้
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 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครัง้นีท้�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ประชากรทัง้หมด	ตามขัน้ตอนการเก็บรวบรวม

ข้อมูลดังนี้

	 1.	ส�าหรับบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 ปีการศึกษา	 2560	 ผู้วิจัย

ได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในวันจบการศึกษา

	 2.	ส�าหรับผู้ใช้บัณฑิต	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	และครูพี่เลี้ยง/เพื่อนครู	ผู้วิจัยได้มีหนังสือ

ของความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังผู้บริหารสถานศึกษาของบัณฑิต	 โดยฝากบัณฑิต

น�าส่งทุกสถานศึกษาที่บัณฑิตสังกัดอยู่	และผู้วิจัยได้ติดตามรับกลับมาด้วยตนเอง

	 3.	ติดตามและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับคืนมาเพื่อดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม	 ซึ่งได้รับ

คืนมาร้อยละ	100	

	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 1.	ข้อมูลทั่วไป	น�ามาวิเคราะห์หาความถี่และร้อยละ

	 2.	ข้อมูลจากแบบประเมินความรู้	ความเข้าใจ	ทั้ง	12	รายวิชาหลังการศึกษา	น�ามาวิเคราะห์	

โดยหาค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 3.	ข้อมลูจากแบบประเมนิระดับความพงึพอใจต่อการด�าเนนิการของหลกัสตูรทัง้	12	รายวชิา	

ทั้ง	6	ด้าน	น�ามาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 4.	ข้อมูลจากระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	น�ามาวิเคราะห์	โดยหาค่าเฉลี่ย	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

	 5.	ข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 ต่อการด�าเนินการของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและผู้ใช้บัณฑิต	น�ามาวิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา

ผลกำรวิจัย

	 จากการวิจัยประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	ผลการวิจัยมีดังนี้

	 1.	ผลการประเมนิระดับความรู	้ความเข้าใจของบณัฑติหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวิชาชีพ

ครูพบว่า	บัณฑิตมีความรู้	ความเข้าใจ	ทั้ง	12	รายวิชาตามหลักสูตร	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

(μ=4.69,	S.D.=0.26)	และเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกรายวิชา	
3	อันดับแรกทีอ่ยู่ในระดับมากทีส่ดุ	ได้แก่	การวัดประเมนิผลการเรยีนรู	้(μ=4.83,	S.D.=0.27)	การจดั
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การเรียนรู้และการจัดชั้นเรียน	(μ=4.82,	S.D.=0.26)	และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา	(μ=4.82,	S.D.=0.28)	และรายวชิาทีบั่ณฑติมคีวามรู	้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก	(μ=4.48,	
S.D.=0.56)	มีเพียง	1	รายวิชาเท่านั้น	คือ	วิชาจิตวิทยาส�าหรับครู

	 2.	ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในการด�าเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครูพบว่า	บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของหลักสูตรทั้ง	6	ด้าน	ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากทีส่ดุ	(μ=4.75,	S.D.=0.26)	และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทีส่ดุทกุด้าน	ได้แก่	
ด้านความพึงพอใจ	 (μ=4.80,	 S.D.=0.26)	 ด้านสถานที่และระยะเวลา	 (μ=4.79,	 S.D.=0.28)	
ด้านวิทยากร	 (μ=4.75,	 S.D.=0.27)	 ด้านเนื้อหาวิชา	 (μ=4.74,	 S.D.=0.26)	 ด้านการศึกษา
(μ=4.73,	S.D.=0.27)	และด้านเอกสารและสือ่ประกอบการศึกษา	(μ=4.72,	S.D.=0.28)	ตามล�าดับ	
ส่วนความพึงพอใจในรายข้อที่มีอยู่ในระดับมากที่สุดในแต่ละด้านปรากฏดังน้ี	 ด้านวิทยากรคือ	

การเน้นย�้าประเด็นส�าคัญ	 (μ=4.78,	 S.D.=0.28)	 ด้านเนื้อหาวิชาคือ	 เนื้อหาวิชาสอดคล้องกับงาน
ที่ท่านปฏิบัติ	 (μ=4.79,	 S.D.=0.28)	 ด้านการศึกษาคือ	 ใช้การประเมินผลการเรียนรู้	 เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาระวิชา	 (μ=4.74,	 S.D.=0.28)	 ด้านเอกสารและสื่อประกอบการศึกษาคือ	 ความ
เหมาะสมของเอกสาร	สือ่ทีใ่ช้ประกอบการศึกษา(μ=4.72,	S.D.=0.29)	ด้านสถานทีแ่ละระยะเวลาคือ	
การอ�านวยความสะดวกระหว่างการศึกษา	 (μ=4.80,	 S.D.=0.28)	 และด้านความพึงพอใจคือ	
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม	(μ=4.81,	S.D.=0.26)

	 3.	ผลการประเมนิระดับความพงึพอใจเกีย่วกบัพฤติกรรมการปฏิบติังานของบณัฑติหลกัสตูร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูพบว่า	การประเมินตนเองของบัณฑิต	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

(μ=4.60,	S.D.=0.31)	ผู้บริหารสถานศึกษา	มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(μ=4.50,	S.D.=0.36)	ส่วนเพื่อนครู	/	ครูพี่เลี้ยง	ระดับความพึงพอใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 (μ=4.57,	 S.D.=0.34)	 โดยแยก
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายดังนี้

	 	 3.1	 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 โดยการประเมินตนเองของบัณฑิตโดยรวมพบว่า	 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด	(μ=4.60,	S.D.=0.31)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า	บัณฑิตประเมินระดับความพึง
พอใจตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด	19	ข้อ	เรียงล�าดับจากสูงสุดตาม

ล�าดับ	3	อันดับแรกคือ	มีความรัก	ความศรัทธาในวิชาชีพครู	 (μ=4.83,	S.D.=0.40)	รองลงมาคือ	
ความรักในเอกลักษณ์	วัฒนธรรมของชาติ	และความส�านึกในความเป็นไทย	(μ=4.83,	S.D.=0.37)	
และความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง	(μ=4.78,	S.D.=0.41)
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	 	 3.2	 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 โดยผู้บริหารสถานศึกษา	โดยรวมพบว่า	อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	(μ=4.50,	S.D.=0.36)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด	18	ข้อ	เรียงล�าดับ
จากสูงสุดตามล�าดับ	3	อันดับแรกคือ	ความส�านึกในความเป็นไทย	(μ=4.71,	S.D.=0.50)	ความรัก
ศรทัธาในวชิาชีพคร	ู(μ=4.69,	S.D.=0.47)	คุณธรรมและจรยิธรรมทีเ่หมาะสมต่อวิชาชีพคร	ู(μ=4.64,	
S.D.=0.48)	และอยู่ในระดับมาก	12	ข้อ	เรียงล�าดับจากสูงสุดตามล�าดับ	3	อันดับแรกคือ	ความรู้

และประสบการณ์โดยรวมที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู	 (μ=4.48,	 S.D.=0.54)	 ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง	 (μ=4.48,	S.D.=0.54)	และ	ความสามารถในการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน	(μ=4.48,	S.D.=0.57)

	 	 3.3	 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	โดยเพื่อนครู	/	ครูพี่เลี้ยง	โดยรวมพบว่า	อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	(μ=4.57,	S.D.=0.34)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด	20	ข้อ	เรียงล�าดับ
จากสูงสุดตามล�าดับ	 3	 อันดับแรกคือ	 เจตคติที่ดีต่อการเป็นครู	 (μ=4.79,	 S.D.=0.45)	 คุณธรรม
และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพครู	(μ=4.78,	S.D.=0.45)	และความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง	
(μ=4.77,	S.D.=0.45)	และอยู่ในระดับมาก	10	ข้อ	เรียงล�าดับจากสูงสุดตามล�าดับ	3	อันดับแรก
คือ	ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นครู	(μ=4.47,	S.D.=0.52)	การจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	(μ=4.47,	S.D.=0.64)	และความสามารถในการจัดแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง	(μ=4.47,	S.D.=0.65)

	 4.	ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู	 สรุปได้ว่า	 บัณฑิตมีความคิดเห็นต่อคณาจารย์ประจ�าหลักสูตรว่ามีความเมตตาเป็นกันเอง	

ต้ังใจให้ความรู้	 ปลูกฝังคุณภาพและความเป็นครูที่ดี	 ดูแลเอาใจใส่บัณฑิตอย่างทั่วถึง	 ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าช่วยเหลืออย่างเต็มใจ	 มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ในการสอนอย่างยอดเยี่ยม

มีประสิทธิภาพ	 เป็นครูมืออาชีพ	 ทุ่มเทการท�างาน	 ให้ความรู้อย่างชัดเจน	 น�าไปใช้สอนและท�างาน

ได้จริง	เป็นแบบอย่างที่ดี	ท�าให้บัณฑิตได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ	เข้าใจการสอนมากขึ้น	กล้าแสดงออก

และสามารถน�าไปพัฒนาวิชาชีพได้มากขึ้น	ส�าหรับเพื่อน	ๆ	ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี

	 5.	ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษา	

และเพือ่นคร/ูครพูีเ่ลีย้ง	สรปุได้ดังนี	้บณัฑติมคีวามเป็นครมูากขึน้	มคีวามกระตือรอืร้นสอนหนงัสอืได้ดี

ขึน้	ใช้สือ่	มคีวามรู	้ความสามารถ	บคุลกิภาพมเีจตคติต่อความเป็นครดีูขึน้	น�าความรูแ้ละประสบการณ์

ที่ได้มาใช้ได้จริงและสามารถพัฒนาตนเองในทุกเรื่องอย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้น	 มีจิตส�านึกต่ออาชีพคร	ู

มีจิตอาสา	และความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
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อภิปรำยผล

 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ครั้งนี้	ผู้วิจัย

อภิปรายผลได้ดังนี้

	 1.	ด้านความรู้	 ความเข้าใจในเนื้อหาตามหลักสูตรท้ัง	 12	 รายวิชา	 พบว่า	 บัณฑิตมีความรู้	

ความเข้าใจในเนื้อหาตามรายวิชาทั้ง	 12	 รายวิชาตามหลักสูตร	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(μ=4.69,	 S.D.=0.26)	 และรายวิชาที่อยู่ในระดับสูงสุด	 3	 รายวิชา	 ได้แก่	 การวัดประเมินผล
การเรียนรู้	 (μ=4.83,	 S.D.=0.27)	 รองลงมาคือ	 การจัดการเรียนรู้และการจัดช้ันเรียน	 (μ=4.82,
S.D.=0.26)	 และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	 (μ=4.82,	 S.D.=0.28)	
ทั้งนี้เป็นเพราะบัณฑิตเองพอใจและให้ความส�าคัญกับเนื้อหาสาระของรายวิชา	 เห็นประโยชน์	 และ

ความส�าคัญ	ความจ�าเป็นทีจ่ะน�าไปปฏิบติังาน	เพือ่ตอบสนองต่อนโยบายของรฐั	ในการเปิดโอกาสให้มี

ใบประกอบวิชาชีพครู	ประกอบกับคณาจารย์ในหลักสูตรมีความรู้	ประสบการณ์	ความสามารถในการ

ถ่ายทอด	ดูแล	เอาใจใส่	ใหค้�าปรึกษา	ช่วยเหลือ	ชี้แนะ	จดัประสบการณ์และกิจกรรมต่าง	ๆ 	ใหบ้ัณฑิต

ได้พัฒนางาน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 วิลาวัลย์	 วัชระเกียรติศักด์ิ	 (2546:	 บทคัดย่อ)	 ได้ท�าการวิจัย	

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	 วิชาเอกนาฏศิลป์ของส�านักงานสถาบันราชภัฏ	 พบว่าอาจารย์

ผู้สอนมีความรู้	มีการเตรียมการสอนดี	สอดแทรกให้เห็นคุณค่า	สอนตามเนื้อหา	เปิดโอกาสให้แสดง

ความคิดเห็น	เสริมความรู้นอกชั้นเรียน	และให้นักศึกษามีส่วนร่วม	จึงท�าให้ระดับการประเมินความรู้	

ความเข้าใจของบณัฑติหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชีพคร	ูหลงัเข้ารบัการศึกษาแล้วอยูใ่นระดับ

มากที่สุด	

	 2.	ด้านความพึงพอใจของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต่อการด�าเนิน

ของหลักสูตรทั้ง	6	ด้านคือ	ด้านวิทยากร	ด้านเนื้อหาวิชา	ด้านการศึกษา	ด้านเอกสารและสื่อประกอบ	

การศึกษา	 ด้านสถานที่และระยะเวลา	 และด้านความพึงพอใจ	 ทั้งใน	 12	 รายวิชา	 พบว่า	 บัณฑิตมี

ความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานของหลักสูตรทั้ง	6	ด้าน	ทั้ง	12	รายวิชา	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

(μ=4.75,	S.D.=0.26)

	 3.	ด้านความพงึพอใจในพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบณัฑติหลกัสตูรประกาศนียบตัรบัณฑติ

วิชาชีพครู	 ซ่ึงประเมินโดยตัวบัณฑิตเอง	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 และเพื่อนครู	 /	 ครูพี่เลี้ยง	 ขอแยก

อภิปรายผลแต่ละกลุ่ม	ดังนี้

	 	 3.1	 ความพงึพอใจพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบัณฑติ	โดยการประเมนิตนเองพบว่า	โดย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด	(μ=4.60,	S.D.=0.31)	สอดคล้องกับ	สมิง	เสมียนรัมย์	(2541:	บทคัดย่อ)	
วันเพ็ญ	 ทะสุนทร	 (2541:	 บทคัดย่อ)	 ที่ท�าการวิจัยหลักสูตร	 พบว่า	 ความคิดเห็นต่อผลผลิตของ
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หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบัณฑิตได้รับการสอนดูแลจากอาจารย์

ประจ�าหลักสูตรด้วยความตั้งใจ	 ให้ลงมือปฏิบัติจริงตามลักษณะหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ครูที่ปฏิบัติ

อยู่ในสถานศึกษา	สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม	ความเป็นครู	ตลอดจนปลูกฝังความรัก	ความสามัคคี	

สร้างเครือข่ายในรุ่น	 จึงมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่	 มีความรู้ความสามารถในการจัด

การเรียนการสอน	 พัฒนาหลักสูตร	 ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 เป็นผู้น�าทางวิชาการ	 สามารถวิจัย	 ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครู	 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนมีความเช่ียวชาญ

ในงานอาชีพครู

	 	 3.2	 ความพงึพอใจของผู้บรหิารสถานศึกษา	เพือ่นคร/ูครพูีเ่ลีย้ง	บัณฑติเก่ียวกบัพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

(μ=4.50,	 S.D.=0.36)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด	 18	 ข้อ	 เพื่อนครู/ครูพี่เลี้ยงประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด	 20	 ข้อ	 ทั้งนี้เป็นเพราะเนื้อหาใน

หลักสูตรจัดไว้ตรงตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู	ท�าให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	ได้รับประสบการณ์จริง

ในการฝึกทักษะต่าง	ๆ 	ที่บัณฑิตน�าไปใช้ได้จริง	สอดคล้องกับแนวคิดของ	อาภรณ์	ภู่วิทยพันธ์	(2547,	

47)	ที่กล่าวว่า	ผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน�าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง	ทั้งคุณลักษณะ

ส่วนตัวการท�างาน	เกิดแรงจูงในในการท�างาน	มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	ปรับปรุงงานด้วย

ตนเอง	 และสุทัศนีย์	 สุขประเสริฐ	 (2543,	 บทคัดย่อ)	 ที่ท�าการวิจัยประเมินหลักสูตรแพทย์ศาสตร์

บณัฑติ	มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	พบว่า	ผลผลติได้รบัการยอมรบัจากสงัคม	มปีระสทิธภิาพ	และ

ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับ	ประไพพรรณ	ชัยพันธเศรษฐ์	(2547:	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษา

เรื่อง	ประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการจัดการโรงแรม	วิทยาลัยดุสิต	พบว่าด้านผลผลิต	

ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตมีความเห็นว่า	 ประสิทธิภาพของบัณฑิต	 ด้านความรู้	 ทักษะ	 เจตคติ	 และ

ด้านการปฏิบัติงาน	มีความเหมาะสมในระดับมากเช่นเดียวกับ	มาเรียม	นิลพันธุ์	 และคณะ	 (2553:	

บทคัดย่อ)	 ที่ได้ท�าการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาหลักสูตรการสอน	

คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 พบว่า	 การประเมินด้านผลผลิต	 โดยรวมแต่ละรายข้อมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นว่า	หลักสูตรมีความเหมาะสมกับมากที่สุด	

บัณฑิตน�าความรู้ไปสร้างผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอน	 ส่งผลดีต่อการด�าเนิน

งานของหน่วยงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ	 ธีรศักดิ์	 อุ่นอารมย์เลิศ	 และคณะ	 (2552:	 ฌ-ญ)	

ได้ท�าการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาพัฒนศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศิลปกร	 พบว่า	 กลุ่มผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของบัณฑิตมีความพึงพอใจมหาบัณฑิต

อยูใ่นระดับมาก	และอิศเรศ	พพิฒัน์มงคลพร	และคณะ	(2556:	บทคัดย่อ)	ทีไ่ด้วิจยัเรือ่ง	การประเมนิ

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต	 สาขาวิชาการประถมศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	
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พบว่า	 ผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตในภาพรวม	 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

และผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต	 และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตพบว่า	 มีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม	 และความ

พึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพของบัณฑิต	 โดยจะเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต	 (หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์	ปรับปรุง,	2556)

ข้อเสนอแนะ

	 1.	ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรรับนิสิต

	 	 1.1	 ในการประกาศรบัสมคัรนสิติควรก�าหนดพืน้ทีส่ถานศึกษาของผู้สมคัรในเขตปรมิณฑล

หรือจังหวัดที่สามารถไปนิเทศได้ให้ชัดเจน	เพื่อให้ผู้สมัครตัดสินใจได้ถูกต้อง

	 	 1.2	 ควรเปิดหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง	เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา

ในสาขาวิชาอื่น	ๆ	ได้เข้าศึกษาเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต่อไป

	 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัย

	 	 2.1	 ควรมีการประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาชีพครูในหลักสูตรอื่น	ๆ	ต่อไป

	 	 2.2	 ควรมีการวิจัยติดตามประสิทธิภาพของบัณฑิตทุกรุ่น	

	 	 2.3	 ควรมีการเปรียบเทียบกาประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาชีพครูทุก	ๆ	3	–	5	ปี	 เพื่อ

น�ามาพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูต่อไป
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◆ ชุติมา วัฒนะคีรี ◆
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