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บทคัดยอ

คณะศึกษาศาสตรไดเล็งเห็นวา การพัฒนาสังคมครูเปนสิ่งที่ควรกระทํา ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงไดเปดบริการการศึกษานอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตยังไมเคยประเมิน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาศูนยบริการการศึกษาภายนอก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แยกเปน 6 ดาน
ไดแก ดานหลักสูตร ด านการจั ดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน ด านการวั ดและประเมิ นผล ดาน
อาจารยผูสอน และดานปจจัยเกื้อหนุน กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร กศ.ม.) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปการศึกษา 2553 ที่เรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรและการสอน
จํานวน 225 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 2
ชนิด ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ รวม 67 ขอ ซึ่งมี
คาอํานาจจําแนกรายขอ (rxy) ตั้งแต .31 ถึง .59 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ เทากับ .92 และ
แบบสังเกต แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 1 ฉบับ รวม 37 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา และหลักสูตรและการสอน พบวา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม สามารถ
เสริมสรางทักษะและพัฒนาความรูไปใชในการทํางาน และการทําวิจัยของนิสิต อาจารยผูสอนมีประสิทธิภาพ
สงผลใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามแผนของหลักสูตร และยังเนนใหนิสิตไดเสริมสรางประสบการณ
วิชาชีพโดยการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และยังส งเสริ มทักษะ
ภาษาตางประเทศใหกับนิสิตอีกดวยนอกจากนี้ ดานสื่อการเรียนการสอนที่มีไมครบ ไดแก เอกสาร ตําราเรียน
ดานปจจัยเกื้อหนุนที่นอย ไดแก การประชาสัมพันธใหขอมูลทาง Internet รวดเร็วและเปนปจจุบัน การบริการ
หองสมุดของศูนยบริการ/สํานักวิทยบริการ การมีเอกสาร ตํารา งานวิจัยใหศึกษาคนควา ไมเพียงพอใหบริการ
ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอสําหรับการใหบริการและการเรียนการสอน และมีระบบเทคโนโลยี
เครือขายชวยในการสืบคนขอมูล
1

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ประจําภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
รองศาสตราจารย ดร. ประจําคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยรวมและเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานอาจารยผูสอน อยูในระดับมาก และมีความเหมาะสมปานกลางอีก 1
ดาน คือ ดานปจจัยเกื้อหนุน
โดยสรุป การดําเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ศูนยบริการการศึกษาภายนอก
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนไปอยางปกติ ซึ่งขอสนเทศนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนา
การจัดการศึกษาดังกลาวใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้นดวย
คําสําคัญ : การประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา, ศูนยบริการการศึกษาภายนอก
ABSTRACT
The Faculty of Education viewed that improving the society of teachers should be
performed in which responding to Mahasarakham University’s philosophy; therefore, the
university established the outside educational service centers. However, there was none
evaluation regarding teaching and learning arrangement conducted yet. Thus, this research
aimed to evaluate the teaching and learning arrangement for the graduate level in the
outside educational service centers under the Faculty of Education, Mahasarakham University,
in all 6 aspects ; namely, curriculum, teaching and learning arrangement, teaching and
learning media, measurement and evaluation, teachers and supporting factors. Research
samples were 225 graduate students who had been attending the academic year 2010 at the
Faculty of Education majoring Educational Management and Curriculum and Teaching for at
least two semesters and were retrieved by using the Stratified Random Sampling technique.
There were two research instruments; a 67-item five rating-scale questionnaire having a
discriminating power ranging from .31 to .59 with an overall reliability of .92 and a 37-item
check list observation form. Statistics used in data analysis were percentage, mean and S.D.
The results of the research were as follows:
1. The teaching and learning arrangement condition of the educational service
center project for graduate study was appropriate, able to enhance skills and the knowledge
gained could be used in the students’ work and research. Teachers were competent that
resulted in the students graduating by the curriculum plan. Moreover, the students were
enhanced with professional experiences by arranging the teaching and learning activities in
order to exchanging opinion and the curriculum also promoted foreign languages to the
students. However, it was found that there were still inadequate learning media such as
document and textbooks. The supporting factors were limited such as lacking of immediate
and updated public relation information providing through Internet, service of the centers or
the academics institute, provision of textbooks, documents, research for further studying,
inadequate provision of computers for services and using in teaching and learning and
insufficient network technology in searching information.
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2. The appropriateness evaluation results of teaching and learning arrangement in the
educational services centers for graduate students as a whole and in each aspect; in the 5 aspects
of curriculum, teaching and learning arrangement, teaching and learning media, measurement
and evaluation, and teachers, was at high level while the supporting factors was appropriate
at moderate level.
In conclusion, the teaching and learning arrangement at the graduate level of the
outside educational service centers, the Faculty of Education, Mahasarakham University was
conducted in normal nature. The retrieved information was useful for developing the
teaching and learning arrangement to the higher efficiency and quality.
Keyword : Evaluation of Teaching and Learning Arrangement at the Graduate Level,
The Outside Educational Service Center Students
ภูมิหลัง

มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเล็งเห็นความสําคัญในการใหบริการทางดานการศึกษา จึงไดเปดทําการ
เรียนการสอน ณ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมือง และที่ตั้งใหมเขตพื้นที่ขามเรียง รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนภายนอกที่ตั้งจังหวัดมหาสารคามดวย เพื่อเปนการสนองตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการรวมกันพัฒนาบุคลากรใหแกชุมชนและสังคม การขยายการดําเนินงานเพื่อใหบริการทางดาน
การศึกษาใหครอบคลุมจังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นซึ่งเปน
เรื่องสําคัญยิ่ง ดังนั้น มหาวิทยาลัยโดยคณะศึกษาศาสตรจึงไดจัดตั้งโครงการบริการการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามจังหวัดตางๆ คือ อุดรธานี มุกดาหาร หนองคาย นครพนม อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา
สกลนคร บุรีรัมย ศรีสะเกษ กาฬสินธุ รอยเอ็ด (บัณฑิตวิทยาลัย. 2550ข : 3)
การจัดการเรียนการสอนศูนยบริการการศึกษาภายนอก ของคณะศึกษาศาสตร ไดพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพทั่วถึงทุกศูนยการศึกษาอยางเทาเทียมกัน ทั้งดานการเรียนการสอน
ดานสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดประเมินผล ดานคุณภาพของอาจารย ดานการพัฒนาความสามารถนิสิตในการ
ทํา/วิทยานิพนธ ดานมาตรฐานการเขียนบทนิพนธ ดานอาคารสถานที่ และดานการบริการตางๆ นอกจากนี้ปจจัย
สําคัญที่มีสวนใหระบบการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพอีกประการ คือ การประสานงานระหวางศูนย
การศึกษาและมหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตที่สังกัดศูนยบริการการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ การ
เผยแพรขาวสาร ระเบียบขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอยางทั่วถึง และสามารถปฏิบัติได
ถูกตองตามขั้นตอน
จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวาถาระบบการประสานงานระหวางศูนยการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนไมทั่วถึงทุกศูนย อาจทําใหศูนยการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยไมไดรับความสะดวกและมีผลตอ
การจัดการเรียนของนิสิตดวย การมีขอมูลที่จะสามารถแกปญหาไดจึงเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะทํา รูปแบบ
การประเมินที่ผูวิจัยนํามาใชในการประเมินครั้งนี้คือ การประเมินตามโครงการบริการการศึกษาภายนอก ของ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องจากสามารถประเมินไดตรงกับความตองการ ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะมีขอมูลที่เพียงพอในการปรับปรุงเพื่อสงเสริมการจัดโครงการบริการการศึกษาภายนอกไดถูกตองตรงกับ
ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นจริง
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ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสภาพการจั ดการเรีย นการสอนระดับ บัณฑิต ศึกษา ศูน ยบริการการศึกษาภายนอก
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตศูนยบริการการศึกษาภายนอก
ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความสําคัญของการวิจัย
1. นําไปใชในการตัดสินใจของผูบริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาของศูนยบริการการศึกษาภายนอก เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของนิสิตได
อยางแทจริง
2. เป น ข อสนเทศสํ า หรั บ บุ คลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านนํ าไปใช ใ นการดํ า เนิ น งาน เพื่ อพั ฒ นาระบบการ
ใหบริการโครงการบริการการศึกษาภายนอก ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหมีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร ไดแก นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร กศ.ม.) ปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร
ที่เรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรและการสอน ซึ่งเขาเรียนอยางนอย 2 ภาคเรียนขึ้นไป
จํานวน 1,084 คน
2. กลุมตัวอยาง ไดแก นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร กศ.ม.) ปการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร
ที่เรียนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรและการสอน ซึ่งเขาเรียนอยางนอย 2 ภาคเรียนขึ้นไป
จํานวน 225 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
3.1 ศูนยบริการการศึกษาภายนอก ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้อาศัย
ภูมิประเทศที่มีพื้นที่ติดตอกันสามารถแบงไดเปน 4 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 ไดแก ศูนยรอยเอ็ด กาฬสินธุ ขอนแกน และชุมแพ
กลุมที่ 2 ไดแก ศูนยอุดรธานี หนองคาย และสกลนคร
กลุมที่ 3 ไดแก ศูนยศรีสะเกษ
กลุมที่ 4 ไดแก ศูนยบุรีรัมย นครราชสีมา ชัยภูมิ และสุรินทร
3.2 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของศูนยบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 6 ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผล ดานอาจารยผูสอน และดานปจจัยเกื้อหนุน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ชนิด ไดแก
1. แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ รวม
67 ขอ เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2. แบบสังเกต จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) รวม 37 ขอเพื่อสังเกต
สภาพโดยรวมของโครงการบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร และการวิเคราะหจากเอกสารหลักฐานในการ
ดําเนินโครงการบริการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรและของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยเลือกใชสถิติดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. สถิติที่ใชวิเคราะหหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การหาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบประเมิน โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คะแนนของขอ 1 กับคะแนนรวม (Item-total Correlation)
2.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
สรุปผล

การวิจัยเรื่อง การประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตศูนยบริการการศึกษา
ภายนอก คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สภาพปจจุบันปญหาจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตศูนยบริการการศึกษา
ภายนอก ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสามารถ
เสริมสรางทักษะและพัฒนาความรูไปใชในการทํางาน สามารถนําไปใชในการทําวิจัย เกิดประโยชนกับนิสิต
นักศึกษา และมีความเหมาะสมกับระดับการศึกษาของผูเรียน นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังนําเทคโนโลยีใหมๆ
มาใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหผูเรียนสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดตามแผนของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนไดเสริมสรางประสบการณวิชาชีพ
นอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน หรือทํางานเสริมสรางทักษะและพัฒนาความรูดานวิชาชีพใหกับนิสิตไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังสงเสริม
ทักษะภาษาตา งประเทศใหกับนิ สิตอี กด วย นอกจากนี้ ดา นสื่อการเรี ยนการสอนที่ มีไม ครบ ไดแก เอกสาร
ตําราเรียน ดานปจจัยเกื้อหนุนมีนอย ไดแก การประชาสัมพันธใหขอมูลทาง Internet รวดเร็วและเปนปจจุบัน
การบริการหองสมุดของศูนยบริการ/สํานักวิทยบริการ การมีเอกสาร ตํารา งานวิจัยใหศึกษาคนควา และเพียงพอ
ใหบริการมีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอสําหรับการใหบริการและการเรียนการสอน และมีระบบเทคโนโลยีครือขาย
ชวยในการสืบคนขอมูล เชน Wireless Internet
2. ผลการประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนโครงการบริการการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยรวมและเปนรายดาน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานสื่อการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานอาจารยผูสอนอยูในระดับมาก และมีความเหมาะสมปานกลางอีก 1
ดาน คือ ดานปจจัยเกื้อหนุน
อภิปรายผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตศูนยบริการการศึกษาภายนอก
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ดานหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีความเหมาะสมเปนรายขอเกือบทุกขออยู
ในระดับมาก ยกเวนมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 1 ขอ คือ มีรายวิชาใหเลือกเรียนตามความสนใจ
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ผลการวิจัยครั้งนี้สะทอนใหเห็นวา คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเปน
เวลานาน มีการปรับปรุง-ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหมีความทันสมัย ทั้งดานเนื้อหา จํานวนหนวยกิต ตลอดจนการ
บริหารจัดการหลักสูตร แตอยางไรก็ตามในการกําหนดรายวิชาที่เรียน นิสิตมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ
ไดนอยมาก เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนอาจารยที่สอน และคาใชจายตอบแทนการสอน จึงใชเสียงสวน
ใหญเลือกเรียน
2. ดานการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และรายขอสวนมากมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก มีขอที่มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เชน มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
การเรียนการสอน และมีการเชิญผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรเฉพาะสาขามาบรรยาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาจารย
ผูสอนทุกคนมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอน มีตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารยจํานวนมาก สามารถดําเนินการเรียนการสอนไดเหมาะสม ทํา
ใหผูเรียนไดรับความรู ทักษะตางๆ สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร แตเนื่องจากการจัดการเรียนการสอน
นอกที่ตั้งมีขอจํากัดในเรื่องสถานที่ หองเรียน ตลอดจนสื่อ-อุปกรณการสอน และการเชิญวิทยากรมาบรรยาย
จึงทําใหผูเรียนไมไดรับประสบการณที่หลากหลายเทาที่ควร
3. ดานสื่อการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และขอที่พบมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก มีเอกสารแจกครบทุกรายวิชา มีสื่อและอุปกรณในการเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีสื่อ
วีดิทัศน /วี ดิโ อ ประกอบการเรี ยนการสอน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การสอนทุกรายวิ ชา อาจารย แต ละคนจะมี
งบประมาณสําหรับทําเอกสารแจกนิสิต ทําใหนิสิตไดรับเอกสารสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเองเพิ่มเติม
จากการสอนของอาจารย สวนสื่ออื่นๆ ที่ทันสมัยไมสามารถจัดหาไดเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณและ
สถานที่เรียน จะมีเฉพาะบางอาจารยเทานั้นที่ใชสื่อที่ทันสมัย
4. ดานการวัดผลและประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีรายขอทุกขอมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมี 1 ขอที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด คือ มีความยุติธรรมในการประเมินผล
การเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากคณะศึกษาศาสตรไดกําหนดใหอาจารยทุกคนระบุเกณฑในการวัด-ประเมินผลการ
เรียน การสงผลการเรียนใหภาควิชา/คณะ เปนผูพิจารณาดวย สงผลไปยังระบบทะเบียน ทําใหมีระบบการ
ตรวจสอบการใหเกรดของอาจารยทุกคนอยางเปนธรรม ตลอดจนการแจงผลการเรียนหลังจากเรียนจบแลว
ตองทําภายในระยะเวลาที่กําหนดไว นิสิตจึงทราบผลการเรียนในแตละภาคเรียนกอนเรียนภาคเรียนตอไป
5. ดานอาจารยผูสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และมีรายขอเกือบทุกขอมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก มี 2 ขอที่ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด คือ มีความรูความสามารถในรายวิชาที่รับผิดชอบ
และมีความสามารถในการถายทอดความรู และอธิบายเนื้อหารายวิชาใหเขาใจไดชัดเจน ทั้งนี้เนื่องมาจาก
อาจารยแตละทานสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย
และรองศาสตราจารย ซึ่งมีประสบการณในการสอนมาเปนเวลาหลายป มีการพัฒนาทั้งความรู-ความสามารถ
ในวิชาการ และกระบวนการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการประเมินผลการสอนของอาจารยทุก
ภาคเรียน ทําใหอาจารยสามารถปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองใหดีดวย
6. ดานปจจัยเกื้อหนุน มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง และมีรายขอสวนใหญมีความเหมาะสม
อยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะเกี่ยวกับตํารา เอกสาร งานวิจัย สื่อ-อุปกรณการเรียนการสอน การใหบริการ
ตางๆ ของเจาหนาที่ เปนตน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขอจํากัดของการปรับปรุงพัฒนาสถานที่เรียนใหทันสมัย
เนื่องจากเปนสถานที่ซึ่งคณะเชาดําเนินการ จึงไมสามารถลงทุนไดอยางเพียงพอ ตลอดจนคณะยังไมมีระบบ
ในการตรวจสอบพัฒนาการใหบริการของเจาหนาที่ จึงไมสามารถใหบริการตามความตองการของนิสิตไดอยาง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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