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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินหลักสูตรประกาศบียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูชองมหาวิทยาลัย 

ราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้วยวิธี CIPPModel กลุ่มตัวอย่างที่ใซ้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหาร/ผู้ใช้บัณฑิตจำนวน 

15 คบใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาจารย์จำนวน 19 คนบัณฑิตท่ีสำเร็จการติกษา 

ปีการติกษา 2559 จำนวน 33 คนและนักติกษา ปีการติกษา 2561 จำนวน 46 คบ ใช้การสุ่มตัวอย่างตามตารางกำหนด 

กลุ่มตัวอย่างของKrejcie& Morgan (1970) เคร่ืองมืลท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยู่ 

ระหว่าง 0.67 -1.00 ค่าอำนาจจำแนก 0.66 - 0.74 ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ใบการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูชองมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ 

เจ้าพระยาด้วยวิธี CIPPModel ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =3.86, ร.อ.=0.95)และเมอพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด ้านบริบทอยู่ในระดับมาก ( X =3.81, ร.0.=0.95)ด้าบปัจจัยนำเช้าอยู่ในระดับมาก ( X =3.68, ร.อ.= 1.00)ด้าน 

กระบวนการอยู่ในระดับมาก (X  =3.90, S.D.=0.91) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก (X  =4.06, ร.อ.=0.92) โดย 

นักติกษาได็ให้ความคิดเห็นเพ่ืมเติมใบส่วนชองความจำเป็นและประโยชน์ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ 

ช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้สอนให้ได้มาตรฐานตามที่คุรุสภากำหนดตามตัวบ่งชี้คุณภาพบัณฑิตชองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่มีการกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะบัณฑิตซ็่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เซิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันก่อให้เกิดคุณภาพการศึกษาและสร้าง 

สังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานอุดมคติ ‘'สังคมแห่งความสุขและการแบ่งปัน”

คำสำคัญ : การประเมิน,หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู, CIPP Model
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ABSTRACT
The purpose of this research was to evaluation of course of graduated diploma (Teaching 

Professional) with CIPP ทาodel.The samples were 15 Administrators/users by purposive sampling, 19 

instructors, 33 graduated in the academic year 2016 and 46 graduate in the academic year 2018 Using 

sampling according to the schedule to determine the sample group of Krejcie & Morgan (1970). The 

research instrument was a questionnaire with a consistency index was between 0.67 - 1.00 

discrimination was between 0.66 - 0.74 and a reliability was at .89. The statistics used for data analysis 

are frequency, percentage, and standard deviation for approximate data qualitative data uses content 

analysis and descriptive summaries.

The results of the research showed that the evaluation of course of graduated diploma 

(Teaching Professional) with CIPP model was at a high level (x  = 3.86, S.D. = 0.95) when considering 

each aspect, it was found that the context was at a high level (x  = 3.81, S.D. = 0.95), input factor was 

at a high level (x=  3.68, S.D. = 1.00), process was at a high level (x=  3.90, S.D. = 0.91) and the 

productivity was at a high level (x  = 4.06, S.D. = 0.92), graduates giving ideas of the need and benefits 

of course of graduated diploma (Teaching Professional) that supported teachers enhance their 

teaching to the standards on the Council as an indicator of the quality of graduates Qualifications 

Framework for Higher Education. Which has set the standard of graduate qualifications which covers 

at least the learning outcomes, namely morality, ethics, intellectual skills knowledge Skills, 

interpersonal relationships and responsibilities เท numerical analysis skills Communication and use of 

information technology which that to creates quality of education and learning society based on 

ideals “Society of Happiness and Sharing”
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บทนำ
ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดิถึงความสำคัญฃองการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดทำประกาศ 

ทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติใบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 

เพื่อเป็นแนวหางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสำคัญ 3ประการคือการให้เสรีภาพ 

ทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดำเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความ 

พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดขอบทีตรวจสอบได้ 

(Accountability) ซึ่งการประกับคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติพ.ศ. 2542 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545เป็นการพัฒนาคุณภาพของการบรีหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของ 

สถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนื่งของกระบวนการบริหาร 

การศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมีนคุณภาพภายใบเสนอต่อ
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