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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยายกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์  
การสนทนากลุ่ม และการศึกษาเอกสาร เพ่ือประเมินหลักสูตรและก าหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  1) นักศึกษาหลักสูตร
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,571 คน   
2) นักศึกษาชั้นปีสูงสุด ในหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ใช้เวลาในการศึกษาเกิน ปี จ านวน 368 
คน  3) อาจารย์ผู้สอน จ านวน 78 คน และ 4) ผู้ประกอบการของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 257 คน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ มีจ านวน 
4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพ่ือประเมินหลักสูตรส าหรับนักศึกษา ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือประเมิน
หลักสูตรส าหรับนักศึกษาชั้นปีสูงสุดของหลักสูตร ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเพ่ือประเมินหลักสูตรส าหรับอาจารย์   ฉบับ
ที่ 4 แบบสอบถามเพ่ือประเมินหลักสูตรส าหรับผู้ประกอบการของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลในการประเมินผลหลักสูตร ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณ โดย

วิธีการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการวิจัย พบว่า อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า ด้านเนื้อหาสาระของ

หลักสูตรนั้น จะมีบางหลักสูตรเท่านั้นที่มีข้อเสนอแนะในด้านความเหมาะสมของกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ความ
เหมาะสมของสัดส่วนจ านวนหน่วยกิตของแต่ละกลุ่มวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ที่ควรมีการปรับปรุง ส่วนด้านการน า
หลักสูตรไปใช้  อาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการเห็นว่ามีความเหมาะสม สามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อยู่ในระดับ
มาก มีบางประเด็นเท่านั้นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และด้านผลการใช้หลักสูตร โดยภาพรวม
ผู้ประกอบการเห็นว่า นักศึกษามีความรอบรู้ดีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีความรู้เพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติงาน
ได้เป็นอย่างดี มีจรรยาบรรณตามสาขาวิชาชีพ และมีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบเป็นอย่างดี  
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Abstract 
 

This research employed qualitative and quantitative approach. The questionnaire, 
interview, focus group discussion and documentary research were used to evaluate the curriculum 
and set the guideline for the improvement of faculty of humanities and social sciences’ curriculum 
at Nakhon Ratchasima Ratchabhat University. The target group consisted of 1) 1,571 students from 
all curriculums from faculty of humanities and social sciences, studying in 1st to 4th year, 2) 368 
students, studying at the highest year in the curriculum and had used more than 4 years to study,  
3) 78 lecturers and 4) 257 business owners from professional experiences places of faculty of 
humanities and social sciences. Research instruments were questionnaire and interview form and 
data collection instruments consisted of 4 types of questionnaires, 1) an evaluation of curriculum 
questionnaire for students, 2) an evaluation of curriculum questionnaire for students, studying in 
their highest year (using more than 4 years), an evaluation of curriculum questionnaire for lecturers 
and 4) an evaluation of curriculum questionnaire for business owners from professional 
experiences places. Content analysis was used for qualitative data and frequency, percentage, 
mean, standard deviation were used for quantitative data. 

It was found that lecturers, students and business owners thought that the contents in 
some curriculums had some suggestions on the appropriateness of the core courses. The credits in 
this course should be adjusted. For the implementation of the curriculum, lecturers, students and 
business owners thought that the curriculums were appropriate and useful at a high level. Their 
opinions in some items in this aspect were at moderate level. Finally, the results from curriculum 
implementation from the views of business owners were that students had high level of 
knowledge and practice which was enough to be used in the actual work place, and they had 
professional ethics, loyalty and high responsibility. 
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