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   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความเหมาะสมและประโยชน์ของเนื้อหาวิชาของหลักสูตร  โดยน าแบบจ าลอง
หลักการประเมินตามรูปแบบ CIPP Model ของ Daniel L.Stufflebeam มาประยุกต์ใช้ทั้งระบบ  โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Research Methods)  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ท าการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร   ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร/
การบริการ และด้านผลผลิตของหลักสูตร    ผลที่ได้จากการวิจัยจะน ามาเป็นข้อมูลประกอบแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของมหาบัณฑิตและตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 
     ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทั้ง 4 ด้านในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ด้านบริบทของหลักสูตร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  โครงสร้างและเนื้อหารายวิชา  จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน วิชาหลัก ชื่อหลักสูตร
และวุฒิการศึกษาของหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ สังคมและ
ตลาดแรงงาน  สอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในภาพรวมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน  หากแตต่้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญ คือ คุณภาพของนักศึกษา และมีประเด็นรายข้อที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่น ามาจัด
อันดับแล้ว พบว่าคะแนนความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่  ความเหมาะสมของหมวดวิชาเลือก  วิชา
บังคับเลือก/วิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด  โดยสอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า  ควรเพ่ิมเติมและปรับปรุงเนื้อหาวิชาใน
หมวดวิชาเลือกให้มีความสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและสภาพสังคมในปัจจุบัน   ในด้าน
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โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO : Expected 
Learning Outcome) หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์กับผู้เรียน แต่ใน
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานและวิชาพ้ืนฐานควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพ้ืนฐานทางธุรกิจให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอในการใช้งานจริง   ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระมีความ
สอดคล้องและเหมาะสม แต่ควรพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการให้เป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่  และใน
ประเด็นชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษา  พบว่า   มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  
ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร  คุณวุฒิ/คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียน  การจัดการเรียนการ
สอน สื่อการเรียนการสอน และการสอบเพ่ือจบการศึกษา พบว่า ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก  โดยประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในเนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   แต่ยังมีประเด็นรายข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก แต่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นจัดอยู่ในอันดับสุดท้าย และควรน ามาพิจารณา ได้แก่ 
การสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี้   ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร
และการบริการ  คุณภาพการสอน คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน การจัดตารางการเรียน/การสอบ การจัด
โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ  การวัดผลและประเมินผลรายวิชา  ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่ง
สนับสนุนการศึกษา และการให้บริการข้อมูลการเรียนการสอน พบว่า  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก  โดยประเด็นการวัดผลและประเมินผลรายวิชา และปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุน
การศึกษามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   แต่มีประเด็นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่จัด
อันดับคะแนนแล้วเป็นอันดับสุดท้ายและควรน าพิจารณา ได้แก่ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา  และประเด็นโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน     ด้านผลผลิตของหลักสูตร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  โดยประเด็นการน าความรู้และประสบการณ์ไปวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างมี
เหตุผล  การศึกษาในหลักสูตรก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และก่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษตรงตามผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ความพึงพอใจในการศึกษาในหลักสูตรและความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรมี
เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน   พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด   แต่มี
ประเด็นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่จัดอันดับคะแนนอยู่ในอันดับสุดท้ายและควรน าพิจารณา 
ได้แก่ ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
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                                       กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล 
ค าปรึกษา ข้อแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจจากบุคคลหลายท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม  คณบดีคณะสถิติประยุกต์   ที่กรุณาให้ความรู้  ค าปรึกษา 
ข้อแนะน าและตรวจสอบแก้ไขด้วยความเมตตาในการศึกษาทุกข้ันตอนจนเสร็จสมบูรณ์   

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  ที่กรุณาสละเวลาให้สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม ซึ่งท าให้การศึกษาในครั้งนี้มี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ประจ าคณะสถิติประยุกต์  และ นายวรเทพ จันทกนกากร หัวหน้า
ส านักงานเลขานุการคณะ ผู้ซึ่งได้ให้ความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัย  และเพ่ือน ๆ ร่วมงานทุกคน  นักวิจัย
ประจ าส านักวิจัย  บรรณรักษ์และเจ้าหน้าที่ประจ าส านักบรรณสารการพัฒนา  ส าหรับความช่วยเหลือและ
ก าลังใจที่มีให้มาโดยตลอด   

การศึกษาครั้งนี้  ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากทุกๆ ท่าน  จึงขอขอบพระคุณ
มา ณ ที่นี้ด้วย 

 
 
       นางสุภาพร  หงษาวงษ ์
                    มิถุนายน  2564 
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  บทที่ 1 
 บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ 2560 – 
2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านท่ามกลางสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน
มากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะส่งผลกระทบ
ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก  ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของ
ปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น  ช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะเวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ 
โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  ให้เป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางการแข่งขันใน
สังคมโลกที่รุนแรง  ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน  อาทิ คุณภาพคนไทยยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้ง
ในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ยกระดับศักยภาพการพัฒนา    ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การ
เพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการ
ควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานใน
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและการบริการเป้าหมาย และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึง
การพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการในสภาพแวดล้อมในการ
ด าเนินชีวิตได้โดยการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ  
(ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 
2560: 6) 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับสูง   โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การจัดการศึกษา 
ในประเทศใดก็ตามจะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ตามที่ก าหนดไว้ถ้าขาดหลักสูตรที่เป็นเครื่องมือในการ
ก าหนดแนวทางการศึกษา (สุภาพร ตรีนภา, 2554: 1)  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกับการศึกษา
ในระดับอ่ืน ๆ ที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  นอกจากนี้
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่า งอิสระ  รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ส านักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา, 2553) 
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คณะสถิติประยุกต์ ได้เริ่มด าเนินการสอนและฝึกอบรมวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์ ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2509 โดยรับโอนงานสอนตลอดจนนักศึกษาของวิทยาลัยการสถิติปฏิบัติ และงานอบรม
สถิติศาสตร์ของส านักงานสถิติแห่งชาติมาด าเนินการ  ปัจจุบันคณะสถิติประยุกต์เปิดสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร  
โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร  ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตรหนึ่งในจ านวน 5 
หลักสูตร  หลักสูตรนี้เริ่มเปิดสอนที่คณะสถิติประยุกต์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 
2563) รวมระยะเวลา 11 ปี  มีผู้ส าเร็จการศึกษา 373 คน (สืบค้นข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลักสูตรบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มี
องค์ความรู้ให้ตรงตามความต้องการของสังคมและนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะผลิตบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพในสาขาวิชาดังกล่าวเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหาร
การพัฒนา เพ่ิมศักยภาพให้องค์การอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คณะสถิติประยุกต์ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 โดยเริ่มรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็น
ต้นมา  รวมระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน 4 ปี นับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2564  จึงสมควรที่จะท าการศึกษา
ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรดังกล่าวของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ได้สารสนเทศเบื้องต้นที่จะน ามาใช้เป็น
ฐานในการชี้แนะว่าหลังจากน าหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้วมีปัญหาอะไรตรงจุดไหน  จะได้น าไปปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึนและอย่างทันท่วงที   

 ดังนั้น การศึกษานี้จึงท าการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากผู้ที่มีประสบการณ์
โดยตรง คือ นักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในบทบาทที่ต่างกัน  ท าให้เราได้
ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในมุมมองที่แตกต่างกัน แต่เราจะสามารถน ามาเสริมซึ่งกันและกันได้  
นอกจากนี้แล้วยังได้น าแนวคิดของ Daniel L.Stufflebeam  อันได้แก่ Context, Input, Process, and 
Product Model หรือที่มักนิยมเรียกกันว่า CIPP Model มาเป็นกรอบในการศึกษา (Stufflebeam,1971)  
เนื่องจากแบบจ าลองนี้ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรตั้งแต่องค์ประกอบด้านบริบท  ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการบริหารจัดการ และด้านที่เก่ียวกับผลผลิต  จึงเป็นที่คาดหวังได้ว่าผลการศึกษานี้
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอน  เพราะนอกจากเราจะได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างครบถ้วน  ทั้งปัจจัยต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าแล้ว  เรายังได้ข้อมูลที่
เฉพาะเจาะจงลงไปได้ว่าเรื่องใดหรือประเด็นใดของหลักสูตรที่เป็นปัญหาและเป็นข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มอาจารย์  โดยนักศึกษาจะให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตามกรอบ CIPP 
Model ในฐานะ “ผู้เรียน” โดยเฉพาะเป็นผู้ที่เป็นผลผลิตโดยตรงของหลักสูตร  ในทางตรงกันข้ามอาจารย์จะ
ให้ข้อมูลในฐานะ “ผู้สอน” ในรายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างและเนื้อหาด้านบริบทของหลักสูตร 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อการด าเนินการ
ของหลักสูตรใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท  ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร/การ
บริการ และด้านผลผลิตของหลักสูตร  ตามกรอบของ CIPP Model  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.3.1 การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2564  ในภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2563 และเพ่ือให้ได้ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 
ในส่วนของนักศึกษาจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ในชั้นปีที่ 2  ส าหรับกลุ่ม
อาจารย์นั้นท าการสอบถามความคิดเห็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 

1.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2560 นี้  ใช้วิธีการส ารวจออนไลน์โดยมีแบบสอบถามที่ประกอบด้วยมาตรวัดแบบ Rating 
Scale ในการสอบถามความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ  ซึ่งเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 
ส าหรับในส่วนของกลุ่มอาจารย์ใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยเป็นแบบออนไลน์เช่นกัน 

 1.4 นิยามปฏิบัติการ 
 บริบท (Context)  หมายถึง  การระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  โครงสร้างและ
เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   โดยโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย 
จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร ซึ่งแบ่งเป็นแต่ละหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิตใน
หลักสูตร)  หมวดวิชาพ้ืนฐาน  หมวดวิชาหลัก  หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก และวิชาค้นคว้าอิสระ  ซึ่งแต่
ละหมวดวิชาจะก าหนดจ านวนรายวิชาในหมวดนั้น ๆ  โดยแต่ละรายวิชาก็จะมีเนื้อหาวิชาที่เรียนและจ านวน
หน่วยกิตในแต่ละรายวิชานั้น 
 ปัจจัยน าเข้า (Input)  หมายถึง  คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ผลงานทางวิชาการของ
ผู้สอน และผู้เรียน เช่น นักศึกษาหรือผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน เช่น แผนการ
ศึกษา กิจกรรมพิเศษ  กิจกรรมเสริมการเรียน  การสัมมนา  การค้นคว้าอิสระ  รวมถึงการสอบเพ่ือจบ
การศึกษา (สอบประมวลความรู้/สอบปากเปล่า) และสื่อการเรียนการสอน  สิ่งสนับสนุนการเรียน เช่น 
เครื่องมือสนับสนุนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  เป็นต้น 
            กระบวนการบริหารจัดการ  (Process)  หมายถึง   การจัดการเรียนการสอน  ตารางเรียน/
ตารางสอบ   การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การวัดผลและประเมินผลรายวิชา  ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่ง
สนับสนุนการศึกษา   การให้บริการด้านจัดการเรียนการสอนและการให้บริการข้อมูลการเรียนการสอนของ
บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ 
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 ผลผลิต (Product)  หมายถึง   การเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน  คุณลักษณะพิเศษของผู้เรียนที่
ได้จากการศึกษาในหลักสูตร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียน  รวมทั้งการสนองตอบต่อ
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.5.1 ความคิดเห็นที่ได้จากการศึกษานี้สะท้อนให้ผู้จัดท าหลักสูตรได้เห็นว่าหลังจากน าหลักสูตรที่
ออกแบบไว้มาด าเนินการ  มีปัญหาเกิดขึ้นในด้านใดตาม CIPP Model และจากมุมมองของคนกลุ่มใด ท าให้
สามารถน ามาปรับปรุงได้ตรงจุด เช่น น าปัญหาที่ได้จากความคิดเห็นด้านบริบทและด้านผลผลิตไปปรับปรุง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร รวมถึงรายวิชาของหลักสูตร ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และความต้องการในสังคมปัจจุบัน  อีกท้ังเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะพิเศษด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู้เรียน  รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและมีองค์
ความรู้ด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น    ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  หรือน าผลการศึกษาที่ได้จากความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า  
ปัจจัยด้านกระบวนการ ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมพิเศษ  การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนับสนุน
การศึกษา รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ เกีย่วกับการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
   1.5.2 ผลการศึกษาสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ซึ่งก าหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานของหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยในรอบ 5 ปี 
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บทที่ 2 
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง  โดยขอน าเสนอรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับหลักสูตร 
ตอนที่ 2 ความหมายและรูปแบบของการประเมินหลักสูตร 
ตอนที่ 3 โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร พ.ศ. 2560   
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร 

ตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 
  หลักสูตร ในที่นี้หมายถึง เอกสารที่ก าหนดแผนการด าเนินงานที่จัดไว้เป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ระบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา  อาจารย์
ผู้สอน/อาจารย์ประจ าหลักสูตร โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร เนื้อหารายวิชา การประกันคุณภาพ
หลักสูตร กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมทั้งประสบการณ์จากการเรียนการสอนที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ (สุภาพร ตรีนภา, 2554: 7) 

1.1 ความหมายของหลักสูตร  
การจัดการศึกษาไม่ว่าระดับใดจะสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้จ าเป็นต้องใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมือ

ในการจัดการเรียนการสอน ฉะนั้น หลักสูตรจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการศึกษาและเป็นตัวบ่งชี้ซึ่งสามารถวัด
ระดับคุณภาพของการศึกษาได้ 

อนุชัย  ตั้งศุภพรชัย (2546: 5-7) มีความเห็นว่า การให้การศึกษา หมายถึง การให้วิชาความรู้ 
การถ่ายทอดวัฒนธรรม การปลูกฝังเจตคติและค่านิยม และการเสริมสร้าง     

หลักสูตร คือ การรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือท าให้เกิด
แผนการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของผู้ศึกษาและมีการเน้นให้ผู้ศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้าน
ความคิด ทักษะต่าง ๆ และเปิดโอกาสการเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการในอนาคต  

Sayler and Alexander (1974: 4-8) กล่าวถึง ความหมายของหลักสูตรไว้ 3 ประการ คือ  
1. Curriculum as Experiences หลักสูตรในรูปของประสบการณ์ หรือความรู้ความช านาญ 

มโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องการมีประสบการณ์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนจะได้น าประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับเหล่านั้น
ไปพัฒนาความสามารถในการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นหนทางมุ่งไปสู่การปฏิบัติเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใน
ภายภาคหน้า 
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2. Curriculum as Objectives หลักสูตรในรูปของวัตถุประสงค์หลักสูตรเมื่อได้รับการพิจารณา
ปรับปรุ งแก้ ไขจากหลักสูตรดั้ ง เดิมแล้ ว  นักการศึกษาก็ ได้แยกแยะหลักสูตรและหลักการสอน  
ออกจากกันโดยกล่าวว่า หลักสูตร (Curriculum) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน ส่วนการ
สอน (Instruction) คือ วิธีการที่น าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3. Curriculum as a Plan หลักสูตรในรูปของการวางแผนหลักสูตร คือ แผนที่จัดให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ (Learning Opportunities) เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในเป้าประสงค์โดยทั่วไป (Board Goals) และ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่สัมพันธ์กัน (Related Specific Objectives) ส าหรับประชากรแต่ละกลุ่ม 

จากความหมายของค าว่า “หลักสูตร” ที่นักการศึกษาได้ให้ไว้ข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า หลักสูตร 
หมายถึง เอกสารที่ก าหนดถึงโครงการให้การศึกษา โดยมีการระบุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร รายวิชา 
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา ตลอดจนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ สอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาที่
ก าหนดไว้ (อุไร อภิชาตบันลือ และวรพจน์ ศรีวงษ์คล, 2548:18) 

รุจิร์ ภู่สาระ (2551: 9) ให้ความหมายของค าว่า “หลักสูตร” มาจากค าภาษาละตินว่า 
“Racecourse” แต่เมื่อน ามาใช้ทางการศึกษามีความหมายว่า  เป็นรายการ กระบวนวิชา  แผนการเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วย เป้าหมาย จุดประสงค์เฉพาะที่จะน าเสนอและจัดการเนื้อหา  ซึ่งจะรวมถึงแบบการเรียนการ
สอน ตามจุดประสงค์และท้ายที่สุดจะต้องมีการประมินผลลัพธ์ของการเรียน 

ชฎาวัลย์ รุณเลิศ, (2552: 6)  ได้ให้ความหมายของหลักสูตร คือ แผนการจัดการศึกษาที่
ประกอบด้วย หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างกิจกรรม  การวัดและประเมินผล และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความสามารถตามศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล 
และตามความมุ่งหมายของหลักสูตร 

ส าหรับผู้ศึกษาสรุปค าจ ากัดความของค าว่า “หลักสูตร” ในที่นี้ หมายถึง เอกสารที่ก าหนด
แผนการด าเนินงานที่จัดไว้เป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ระบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   โครงสร้าง
องค์ประกอบของหลักสูตร เนื้อหารายวิชา  การประกันคุณภาพหลักสูตร  กิจกรรมและประสบการณ์ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนและสอดคล้องตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

1.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 

หลักสูตรทุกหลักสูตรที่ถือว่ามีลักษณะสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน และองค์ประกอบที่
ส าคัญของหลักสูตรจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา วิธีการสอน และการประเมินผลหลักสูตร   
(อนุชัย  ตั้งศุภพรชัย, 2546: 7)    

รุจิ  ภู่สาระ (2551: 16) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตร คือ ส่วนที่อยู่ภายในและประกอบ
กันเข้าเป็นหลักสูตร เป็นส่วนส าคัญท่ีจะให้ความหมายของหลักสูตรมีความสมบูรณ์เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
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Taba (1962: 10) กล่าวไว้ว่า หลักสูตรไม่ว่าจะมีรูปแบบใดก็ตาม ควรมีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 
1) วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา 
2) เนื้อหาวิชา และจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา 
3) กระบวนการเรียนการสอน 
4) โครงการประเมินผลหลักสูตร 

ชฎาวัลย์  รุณเลิศ (2552: 7) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตร สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 
1. จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์ของหลักสูตร ที่ควรมีหลายระดับ ในแต่ละระดับจะประกอบด้วย

รายวิชาต่าง ๆ โดยที่จุดประสงค์รายวิชาจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ใหญ่ 
2. โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร ที่ควรมีหลายระดับ ในแต่ละระดับจะประกอบด้วย

รายวิชาต่าง ๆ โดยที่จุดประสงค์รายวิชาจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ใหญ่ 
3. การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยมีครู

เป็นกุญแจดอกท่ีส าคัญที่สุด 
4. การประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร 

ดังนั้น จะเห็นไดว้่าองค์ประกอบของหลักสูตร สามารถแบ่งออกได้เป็น จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  โครงสร้าง/เนื้อหารายวิชาหรือกลุ่มวิชาของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตร  ระยะเวลาการศึกษา  รวมถึงการประเมินผลการเรียนการสอน  และการประกันคุณภาพ
การศึกษาในหลักสูตร 

1.3 ความส าคัญของหลักสูตร 
ชฎาวัลย์  รุณเลิศ (2552: 7-8) สรุปความส าคัญของหลักสูตร เป็นเครื่องมือที่จะน าความุ่งหมาย

ของการศึกษาออกไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จเปรียบเสมือนหางเสือที่จะคอยบังคับหรือก าหนดทิศทางใน
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา หลักสูตรท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ 
เพราะผู้พัฒนาหลักสูตรต้องการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างไร ก็สามารถที่จะก าหนด
จุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชาให้เป็นไปตามท่ีต้องการได้ 

สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546: 17) ได้ให้ความส าคัญของหลักสูตรไว้ว่า 
1) หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ  
2) หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา  
3) หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการจัดการศึกษา  
4) ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะให้แนวปฏิบัติแก่ครู 
5) หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามพัฒนาการของผู้ เรียนตาม

จุดมุ่งหมายการศึกษา  
6) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าผู้เรียนและสังคมควรจะได้รับ

สิ่งใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง  
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7) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่าเนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีชีวิตอยู่ในสังคม  
อย่างราบรื่น เป็นพลเมืองของประเทศชาติและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม  

8) หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่าวิธีการด าเนินชีวิตของผู้เรียนให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและ
ผาสุกเป็นอย่างไร  

9) หลักสูตรย่อมท านายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าเป็นอย่างไร  
10) หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและเจตคติของ

ผู้เรียนในอันที่จะอยู่ร่วมในสังคม และบ าเพ็ญให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชาติบ้านเมือง 
สรุปได้ว่าความส าคัญของหลักสูตรสามารถเป็นตัวก าหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอนและ

เป็นเครื่องมือก าหนดแนวปฏิบัติของผู้สอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษาในหลักสูตร  
ซึ่งพิจารณาจากเนื้อหารายวิชาที่ก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษา เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรจึงเป็นตัวก าหนด
คุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ 

ตอนที่ 2  การประเมินหลักสูตร 

2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 192) ให้ความหมายการประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินหาข้อบกพร่องหรือปัญหา เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไข
ส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นหรือตัดสินหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น ๆ 

การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะ
ได้ทราบถึงคุณค่าของหลักสูตร ตัดสินได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีเพียงใด ผลิตผลของหลักสูตร คือ ผู้เรียนเมื่อ
จบออกไปแล้วเป็นอย่างไร  การประเมินผลหลักสูตรนั้นประเมินตั้งแต่ก่อนน าหลักสูตรไปใช้ ขณะทดลองใช้
และเมื่อประกาศใช้แล้ว เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลจะท าให้การประเมินผลหลักสูตรเป็นระบบ ระเบียบ
และเป็นแนววิทยาศาสตร์ ประเมินได้ตามจุดที่ต้องการและการประเมินผลหลักสูตรควรจะประเมินผลทั้งหมด
ของหลักสูตร เช่น จุดมุ่งหมาย เนื้อหา การเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน  กิจกรรม การวัดผล เป็นต้น  
การประเมินผลจะส่งผลการประเมินไปยังผู้มีอ านาจในการตัดสินใจว่า หลักสูตรนั้นสมควรที่จะแก้ไขปรับปรุง
เพียงใด มีปัญหาอะไรบ้างในการใช้หลักสูตรนั้น จะได้ช่วยเหลือส่งเสริมให้หลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ดี  และ
สนองความต้องการต่าง ๆ ของผู้เรียน สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง จิตวิทยาการเรียนรู้ การประเมินผล
หลักสูตรควรจะด าเนินการและกระท าอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

อุไร อภิชาตบันลือ และวรพจน์ ศรีวงษ์คล (2548: 22) ได้กล่าวว่า การประเมินผลหลักสูตรเป็น
กระบวนการที่ส าคัญ  เพราะเป็นการหาค าตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ มาก
น้อยเพียงใด  ผู้ประเมินหลักสูตรจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดี  ทั้งทางด้านหลักสูตรและด้านการประเมินผล การ
ประเมินผลหลักสูตรตามแนวใหม่นั้นเน้นการประเมินทั้งโปรแกรมการศึกษา มิใช่ดูแต่เพียงผลการเรียนปี
สุดท้ายเท่านั้น แต่ควรประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย  การประเมินหลักสูตรที่ดีควรมี
โครงการประเมินที่แน่นอน วิธีการประเมินหลักสูตรว่าสัมฤทธิ์ผลตามปณิธานที่ตั้งไว้เพียงใด อาจท าได้ดังนี้ 
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1) การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
2) การวิเคราะห์หลักสูตรจากผลการวิจัยต่าง  ๆเช่น วิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาต่าง ๆ 
3) การตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน และรวบรวม

ข้อสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ศึกษาข้อดีข้อบกพร่องของหลักสูตร ศึกษาจากรายงานการวิจัยข้อคิดเห็นและจาก
เอกสารหรือการประชุมต่าง ๆ  

4) การวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้เกณฑ์การประเมินผล 
5) การวิเคราะห์โครงการการประเมินผล 

การประเมินผลหลักสูตรเป็นส่วนที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของหลักสูตร 
ทั้งนี้ เพราะการประเมินหลักสูตรจะท าให้รู้คุณค่าของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร สามารถน าไปใช้ได้ดีเพี ยงใด  
ผลที่ได้จากการใช้หลักสูตรเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น  อันจะเป็นผลในการน าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
โดยสะดวก 
 พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2558) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเชิงระบบเพ่ือ
จัดหาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จากความหมายดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็นลักษณะส าคัญของการประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
 1) การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
 2) การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพและความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคม  
 3) จุดเน้นที่ส าคัญของการประเมินหลักสูตร อยู่ที่การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (พิชิต 
ฤทธิ์จรูญ, 2558 อ้างถึงใน สิทธิพล อาจอินทร์ (2563). การประเมินหลักสูตร: ทฤษฎีและปฏิบัติ – ขอนแก่น : 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 : 47) 

Stufflebeam D.L. (1971: 40) ให้ค าจ ากัดความ การประเมินผลการศึกษา คือ  กระบวนการ
พิจารณาข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเลือกในการจัดการเรียนการสอน 
 สิทธิพล  อาจอินทร์ (2563) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีเพียงใด  มีข้อดี ข้อบกพร่อง
อย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปอีกโดยการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น หรือควรยกเลิกการใช้หลักสูตรเพียงบางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด (สิทธิพล อาจอินทร์ (2563). การ
ประเมินหลักสูตร: ทฤษฎีและปฏิบัติ – ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นม 2563 : 47) 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าการประเมินผลหลักสูตรเป็นกระบวนการพิจารณาตัดสิน
ประสิทธิภาพ และคุณค่าของหลักสูตรด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้
สารสนเทศย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการน ามาซึ่งการประเมินหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน  โดยการประเมินผลนั้นต้องท าอยู่ตลอดเวลา เพราะว่ามีการเรียนการสอน
เกิดข้ึนทุกวัน  หากไม่มีการประเมินผลหรือการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ปัญหาต่าง ๆ ก็
อาจจะพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถ้าหลักสูตรได้รับการประเมินอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ทราบถึงข้อบกพร่องที่
เกิดข้ึน จะได้ท าการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพทันต่อสภาพสังคมปัจจุบัน 

ผู้วิจัย สรุปการประเมินผลหลักสูตร หมายความว่า กระบวนการพิจารณาอย่างเป็นระบบเพ่ือให้รู้
ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของหลักสูตร  โดยการประเมินผลหลักสูตรต้องท าการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ทราบผลดีและผลเสียของการบริหารจัดการ  และสารสนเทศย้อนกลับเพ่ือน าข้อบกพร่องมาท าการ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น 

2.2 ความส าคัญของการประเมินหลักสูตร 

     ชฎาวัลย์ รุณเลิศ (2552: 9-10) กล่าวไว้ว่า การประเมินหลักสูตร มีบทบาทส าคัญในการ
ตัดสินใจปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหลายประการ ดังนี้ 

      2.2.1 ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ทราบความจ าเป็นและความต้องการของประชากร
เป้าหมายของหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพ
สังคมและผู้เรียน 

      2.2.2 ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแผนงาน กิจกรรม และหลักสูตรให้
เหมาะสมก่อนน าไปปฏิบัติ เพ่ือลดโอกาสเสี่ยง อุปสรรค ที่จะให้หลักสูตรล้มเหลว 

      2.2.3 การประเมินความส าเร็จของหลักสูตรจะท าให้ทราบว่า การใช้หลักสูตรบังเกิดผลตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพียงใด ผู้ส าเร็จการศึกษาน าความรู้ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด 
คุ้มค่าหรือไม่ ควรจะปรับปรุงและพัฒนาส่วนใด เพ่ือเป็นการลดโอกาสสูญเปล่าอีกทางหนึ่ง 

      2.2.4 การประเมินผลหลักสูตร จะท าให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ใช้หลักสูตรเห็นจุดเด่น
จุดอ่อนของตน และจะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งหาก
ผู้รับผิดชอบมองเห็นความส าเร็จในการน าหลักสูตรไปใช้ ก็จะท าให้เกิดแรงจูงใจหรือสร้างขวัญก าลังใจ  
ในการปฏิบัติงานต่อไป 
 สิทธิพล  อาจอินทร์ (2563) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรมีความส าคัญ ดังนี้ 
 1) ช่วยบ่งบอกให้ทราบถึง หลักสูตรมีคุณภาพดีเพียงใด มีข้อดี ข้อบกพร่องอย่างไร เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 2) การประเมินเอกสารหลักสูตร ช่วยแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมี
ความเหมาะสมหรือสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร มีองค์ประกอบใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
 3) การประเมินหลักสูตร ท าให้ทราบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้ได้ดีในสถานการณ์จริง
มากน้อยเพียงใด มีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
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 4) การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร ท าไห้ได้สารสนเทศเพ่ือปรับปรุงการใช้หลักสูตร หรือ
ปรับปรุงการน าหลักสูตรไปใช้ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
 5) ช่วยท าให้ทราบคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นผลผลิตของหลักสูตร ว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรหรือไม่ อย่างไร 
 6) เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนา ปรับปรุง หรือยกเลิกหลักสูตร 
(สิทธิพล อาจอินทร์ (2563). การประเมินหลักสูตร : ทฤษฎีและปฏิบัติ – ขอนแก่น : คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นม 2563 : 50) 

2.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
  รูปแบบการประเมินหลักสูตรในระหว่างการใช้หลักสูตร มีรูปแบบการประเมินหลักสูตร
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้ 4 กลุ่ม (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539) ดังนี้ 
  2.3.1 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal Atainment Model)
เป็นรูปแบบการประเมินที่จะประเมินว่า หลักสูตรมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาว่าผลที่ได้รับเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Ralph W. Tyler เป็นรูปแบบที่เน้นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากหลักสูตรโดยมีจุดเน้นอยู่ 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษา ประสบการณ์การ
เรียนรู้ และสัมฤทธิ์ผลการเรียน ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน 
  2.3.2 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไม่ยึดเป้าหมาย (Goal Free Evaluation Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่ไม่น าความคิดของผู้ประเมินเป็นตัวก าหนดความคิดในโครงการประเมิน  ผู้ประเมิน
จะประเมินเหตุการณ์ที่เกิดตามสภาพความเป็นจริง  มีความเป็นอิสระในการประเมินและต้องไม่มีความ
ล าเอียง เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Michael Seriven 
  2.3.3 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑ์เป็นหลัก (Criterion Model) เป็นรูปแบบ
การประเมินที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์เป็นหลัก เช่น รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของ Robert E. Stake ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเน้นเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลและประเภทของกิจกรรม
ที่ปฏิบัติอยู่ในโครงการเป็นส าคัญ โดยจ าแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ 

                   1) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptive) ได้แก่ ข้อมูลที่อธิบายลักษณะความมุ่งหวังของ
โครงการ (Intents Sources) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตได้จากการปฏิบัติตามโครงการ (Observation Sources) 

                   2) ข้อมูลเชิงตัดสิน (Judgemental) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคุณค่าของ
โครงการ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 2 ลักษณะคือ เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Sources) และเกณฑ์การ
ตัดสิน (Judgements Sources) ส าหรับเกณฑ์มาตรฐานเป็นการน าเอามาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับมาเป็น
เกณฑ์ส าหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น คะแนนเฉลี่ยสะสมในการสอบ  ส่วนเกณฑ์การตัดสินใจได้แก่ การน าผล
ของการด าเนินการในโครงการลักษณะเดียวกันมาเปรียบเทียบ 

  2.3.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision Making Model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่เน้นการท างานอย่างมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
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เสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบ
การประเมินหลักสูตรของ Daniel L. Stufflebeam เป็นการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านการ
กระบวนการและด้านผลผลิต 
  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่นักการศึกษาได้น าเสนอไว้และมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน จ านวน 12 รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ 
Puissance รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Ralph W. Tyler รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Robert L. 
Hammond รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Lee J. Cronbach รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Donald 
L. Krikpatrick รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Robert E. Stake รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ 
Michael Scriven รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Malcolm Provus  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ 
Wayne W. Welch รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Daniel L. Stuffebeam  รูปแบบการประเมินหลักสูตร
ของ Marvin C. Alkin และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Doris T. Gow (สิทธิพล อาจอินทร์, 2563 : 85) 

    ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพ่ือให้ทราบถึงจุดดีและจุดด้อยขององค์ประกอบของทุกส่วนในหลักสูตร  
ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการตอบสนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียน  ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจแก้ไขหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้
เลือกใช้ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam (1971: 218)  ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ
การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยเบื้องต้น การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต (CIPP – 
Context – Input – Process – Product Model) อันเป็นการประเมินที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบของ
หลักสูตร ท าให้เราเห็นความต่อเนื่องของข้อมูลที่จะน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์
ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบช่วยท าให้ผลการประเมินมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปัญหาและความต้องการต่าง ๆ เพ่ือชี้ให้เห็นว่าควรก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างไร จึงจะสนอง
ความต้องการและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่    ในกรณีที่การประเมินผลไม่ใช่อยู่ในขั้นวางแผน แต่ใช้มาระยะหนึ่ง
แล้วและต้องการประเมินก็ต้องประเมินในเรื่องของจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของหลักสูตร โครงสร้าง
และเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบว่าสอดคล้องกับสภาวะหรือบริบท ปัญหาและความต้องการต่าง ๆ 
หรือไม ่อย่างไร 

2) การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้หลักสูตร ได้แก่ บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา อุปกรณ์ อาคารสถานที่ งบประมาณ เพ่ือประเมินว่ามี
ความเหมาะสมเพียงใด มีผลหรือมีส่วนช่วยให้การใช้หลักสูตรในเชิงปฏิบัติบรรลุผลหรือไม่ อย่างไร 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินในขั้นปฏิบัติหรือ
กระบวนการใช้หลักสูตร เพ่ือดูว่ากิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และการบริการในสภาพที่เป็นจริงเป็น
อย่างไร มีปัญหาหรือข้อบกพร่องหรือไม่ 
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4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร โดยตรวจสอบว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตามจุดมุ่งหมายหรือไม่เพียงใด ซึ่งอาจพิจารณา
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
    จากที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 เกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จะเน้นที่การให้ได้มา
ซ่ึงข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา ปรับปรุงและบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความคิดเห็น
และการประเมินหลักสูตรดังที่น าเสนอในบทที่ 2 แล้วนั้น  ผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบการประเมินตามหลักการ
ของ CIPP Model ของ Daniel L.Stufflebeam เนื่องจากครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร
ครบถ้วนทั้งระบบ  ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบจุดดีและจุดด้อยขององค์ประกอบทั้งหมดของหลักสูตร  รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและการตอบสนองความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ซึ่งมีรูปแบบ
การประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  ตามกรอบ
แนวคิดต่อหลักสูตร ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ 4 ด้านของหลักสูตร 

บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) 

-  ความชัดเจนของวัตถุประสงค์  

   ของหลักสูตรสอดคล้องกับ 

   ความต้องการของสังคม   

-  โครงสร้างและเนื้อหาของ 

   หลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์  

   ของหลักสูตร 

-  จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร 

-  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน/ วิชาพื้นฐาน 

-  หมวดวิชาหลัก 

-   หมวดวิชาเลือก/วิชาบังคับเลือก 

-  ช่ือหลักสูตรและวุฒิการศึกษา 

- ปัจจัยเกี่ยวกับคุณวุฒิ  

  คุณสมบัติของผู้สอนและ 

  ผู้เรียน 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

- การจัดการเรียนการสอน 

- สื่อการเรียนการสอน 
- การสอบ 
- การสอบประมวลความรู้/  
  การสอบปากเปล่า เพื่อ 
  จบการศึกษา 

- คุณภาพการสอนและ 

  บุคลากรสายสนับสนุน  

- การจัดตารางเรียน/ ตารางสอบ  

- การจัดโครงการ/กิจกรรม 

  เสริมหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ  

- การวัดผลและประเมินผล 

  รายวิชา  

- ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่ง 

  สนับสนุนการศึกษา  

- การใหบ้ริการข้อมูลการเรียน 

  การสอน 

- การตอบสนองความต้องการ 

  และความสนใจของผู้เรียน   

- การเพิ่มองค์ความรู้ด้าน   

  บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ให้กับผู้เรียน 

- การศึกษาในหลักสูตรก่อให้เกิด 

  คุณลักษณะพิเศษในตัวผู้เรียน  

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- คุณสมบัติพึงประสงค์ตาม 
  ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
จากการประเมินหลักสูตรโดยวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน คือการประเมินบริบท การประเมิน

ปัจจัยเบื้องต้น การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หลักสูตรโดยใช้หลักการประเมินหลักสูตรทั้งระบบใน
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รูปแบบ CIPP Model เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่มีหลักการ
และเหตุผลท าให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตอนที่ 3  โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
ข้อ 8. โครงสร้างหลักสูตร ข้อ 8.2  ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

แผน ก  เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
แบบ ก 1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษา

อาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้อง
มีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันก าหนด 

แบบ ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต  

3.1 หลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 ในปีการศึกษา 2545 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปิดสอนในโครงการความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและส านักการศึกษาระบบสารสนเทศ  
ต่อมาคณะสถิติประยุกต์ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว  และน ามาปรับปรุงเป็นหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552  บริหารจัดการ
เรียนการสอนโดยคณะสถิติประยุกต์  เป็นต้นมา  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยให้มีความพร้อมในการผลิตบุคลากร
ทางด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตามบริบทในสถานการณ์ปัจจุบัน และได้ท าการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา
และโครงสร้างหลักสูตรในปี พ.ศ. 2555    โดยในปี พ.ศ. 2559  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ท าการปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหารายวิชา รวมทั้งปรับปรุงคุณวุฒิทางการ
ศึกษาหรือชื่อปริญญา เป็น หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากการ
ปรับปรุงวุฒิทางการศึกษาหรือชื่อปริญญา เป็น การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กจ.ม.)  มีผลกระทบกับหลักสูตรในระดับหนึ่งเนื่องจากได้รับทราบจากผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ 
เสนอข้อคิดเห็นให้ปรับเปลี่ยนชื่อคุณวุฒิทางการศึกษาหรือชื่อปริญญาเป็น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมหารือและมีมติให้ปรับปรุงหลักสูตรอีก
ครั้งหลังจากได้เปิดสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแล้ว 1 ปี
การศึกษา  โดยในปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
ปรับปรุงเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  และเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564)    

 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ได้ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา ปรับปรุงเนื้อหาวิชา และเพ่ิมวิชาเลือกให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท    รวมทั้งการบริหารจัดการเรียนการสอนและการเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ  
และมีความสามารถและบทบาทในการเป็นผู้น าที่มีพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารจัดการ
องค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    การสอบผ่านได้รับรองความรู้
ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล (Global Certificate) เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของหลักสูตร  ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนทุนส่งเสริมการสอบรับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล (Global Certificate) 
จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DEPA) หากนักศึกษาในหลักสูตรสามารถสอบผ่านได้ Global 
Certificate  รวมทั้งรายวิชาในหลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้สอบใบรับรอง
มาตรฐานสากล อาทิเช่น วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสารสนเทศ  วิชาการวางแผน
ยุทธศาสตร์  วิชาการจัดการตลาดและการตลาดดิจิทัล  และวิชาคลาวด์และการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์กร เป็นต้น    โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร  รายละเอียดดังนี้     

3.1.1 ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Master of Science Program in Information Technology Management 

3.1.2 ชื่อปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
Master of Science (Information Technology Management) 
วท.ม. (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
M.S. (Information Technology Management)  

3.1.3 หน่วยงานรับผิดชอบ 
คณะสถิติประยุกต์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3.1.4 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ปรัชญา  

  การจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยการผสมผสานแนวคิดด้านการจัดการธุรกิจองค์กร เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาย
งานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในการเป็นผู้น าที่มีพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มี
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ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
การแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ  มีทัศนคติ แรงจูงใจที่จะใฝ่รู้ ในลักษณะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ทักษะเฉพาะทางของนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่บูรณาการความรู้ความสามารถในการบริหารการ
พัฒนาเข้ากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิด
สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 

  วัตถุประสงค์  
   1) เพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร ควบคู่ไปกับ

การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความสามารถในการเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาขององค์กร  

  2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะเฉพาะทางของนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของธุรกิจ มีทักษะในการบริหารการพัฒนาโครงการไอที สามารถก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

  3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
สร้างนวัตกรรม มีทัศนคติแรงจูงใจที่จะใฝ่รู้ ในลักษณะการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง   

  4) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีทักษะทางการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้
แบบบูรณาการ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ 

3.1.5 ระบบการศึกษา 

                     เป็นการศึกษาแบบหน่วยกิตตามระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 และอาจมีภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูร้อน) ก็ได้ 
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาประมาณ 16 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลา
ประมาณ 8 สัปดาห์ แต่มีชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนของภาคการศึกษาปกติ  
                     นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาในแผนหนึ่งแผนใดต่อไปนี้คือ แผน ก (ท าวิทยานิพนธ์) 
และ แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) การศึกษาทั้งสองแผนประกอบด้วยการศึกษารายวิชา   การสอบผ่าน
ประมวลความรู้  การสอบปากเปล่าหรือการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

3.1.6 ระยะเวลาการศึกษา 

                   ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
3.1.7 หลักสูตร/โครงสร้างหลักสตูร 

                    องค์ประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปริญญาโททางวิทยาการประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง นักศึกษาจะต้องเรียนให้ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยเลือกแผนหนึ่งแผนใดคือแผน ก. 
(ท าวิทยานิพนธ์) หรือแผน ข. (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
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โครงสร้างของหลักสูตร  ( 39 หน่วยกิต) 
หมวดวิชา แผน ก. ท าวิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่ท าวิทยานิพนธ์ 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาหลัก 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย) 3 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ -- 3 หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ สอบ สอบ 
สอบปากเปล่า -- สอบ 
หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -- 
รวมไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560  ประกอบด้วย หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  หมวดวิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชาหลัก และหมวดวิชาเลือก  ดังนี้ 

 (1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึงวิชาที่มุ่งปรับความรู้ในระดับต่ ากว่าขั้นบัณฑิตศึกษา
ของนักศึกษาเพ่ือให้พร้อมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท ประกอบด้วย 
สพ 4000 
ND 4000 

พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา  
Foundation for Graduate Studies 

3(3 - 0 - 6) 

ภส 4001  
LC 4001 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

3(3 - 0 - 6) 

ภส 4002 
LC 4002 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 
Integrated English Language Skills Development 

3(3 - 0 - 6) 

ภส 4011  
LC 4011 

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies 

3(3 - 0 - 6) 

ภส 4012   
LC 4012 

การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  
Remedial Integrated English Language Skills Development 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 4003 
ITM 4003 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 
English for Business Communications 

3(2 - 2 - 5) 

บทส 4010 
ITM 4010 

ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ 
Database Systems and Basic Concepts of Business Applications 
Development 

3(3 - 0 - 6) 

หมายเหตุ 1. ข้อก าหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตามประกาศ
ของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อก าหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของคณะภาษา
และการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
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 2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา การเรียนวิชา
เสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักสูตรวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย 

 3. บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ เป็นวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษ 
ต้องเรียน  เนื่องจากไม่ได้ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษตามที่สถาบันก าหนด 

     (2) หมวดวิชาพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาวิชาหลัก และ
วิชาเลือก มีจ านวนรวม 6 หน่วยกิต ได้แก่ 
บทส 5010 
ITM 5010 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 
Management of Enterprise IT  

3(3 - 0 - 6) 

บทส 5020 
ITM 5020 

การวิเคราะห์ธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
Business Analytics and Quantitative Analysis 

3(3 - 0 - 6) 

 (3) หมวดวิชาหลัก หมายถึง กลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน มี
จ านวนรวม 18 หน่วยกิต  ได้แก ่

 (3.1) วิชาหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บทส 6010 
ITM 6010 

คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่ 
Data Warehousing and Big Data 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 6020 
ITM 6020 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ 
Computer Networks and Information Security 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 6030 
ITM 6030 

การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
IT Strategic Planning and IT Projects  Management 

3(3 - 0 - 6) 

 (3.2) วิชาหลักด้านการบริหาร  
บทส 6040 
ITM 6040 

การบัญชีเพื่อการบริหาร 
Managerial Accounting 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 6050 
ITM 6050 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ 
Human Resource Management and Organization Behavior 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 6060 
ITM 6060 

การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล 
Marketing Management and Digital Marketing 

3(3 - 0 - 6) 

 (4) หมวดวิชาเลือก  
(4.1) วิชาเลือก แผน ก.2 ก าหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิต  แผน ข. ก าหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 
6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจของนักศึกษา ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา 
บทส 7000 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3 - 0 - 6) 
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ITM 7000 Information Systems Analysis and Design 
บทส 7001 
ITM 7001 

การประมวลผลระดับองค์กร และเทคโนโลยีคลาวด์ 
Enterprise Computing and Cloud Technologies 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7002 
ITM 7002 

การจัดการการเงิน  
Financial Management 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7003 
ITM 7003 

การบริหารการปฏิบัติการ 
Operations Management 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7004 
ITM 7004 

เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการ 
Economics for Management 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7005 
ITM 7005 

ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติ 
Research Methods and Statistics 

3(3 - 0 - 6) 

(4.2) วิชาเลือกเสรี ก าหนดให้เรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ส าหรับแผน ข. 

บทส 7050 
ITM 7050 

ระบบสนับสนุนผู้บริหารและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Executive Support Systems and Decision Support Systems 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7051 
ITM 7051 

การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่และการท าเหมืองข้อมูล 
Big Data Analytics and Data Mining 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7052 
ITM 7052 

การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 
Customer Relationship Management 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7053 
ITM 7053 

การวัดผลการด าเนินงานขององค์การ 
Organizational Performance Measurement 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7054 
ITM 7054 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Information Technology Law 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7055 
ITM 7055 

การบริหารความเสี่ยง 
Enterprise Risk Management 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7056 
ITM 7056 

นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
Innovation and Technopreneurship 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7057 
ITM 7057 

การจัดการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  
Advanced Strategic Management of IT 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7058 
ITM 7058 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภาครัฐ   
E- Government 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7059 
ITM 7059 

ระบบบัญชีบริหารและยุทธศาสตร์การบริหารต้นทุน   
Management Accounting and Strategic Cost Management 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7060 ปัญญาธุรกิจ   3(3 - 0 - 6) 
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ITM 7060 Business Intelligence   
บทส 7061 
ITM 7061 

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
Multimedia Technologies 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7062 
ITM 7062 

การจัดการโซ่อุปทาน 
Supply Chain Management 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7063 
ITM 7063 

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้น า 
Strategic Communication for Leadership Development 

3(3 - 0 - 6) 

บทส 7064 
ITM 7064 

การจัดการธุรกิจดิจิทัล และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Digital Business and e-Commerce Management 

3(3 - 0 - 6) 
 

บทส 8000 
ITM 8000 
บทส 8801-
8809 
ITM 8801-
8809 

สัมมนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
Seminar in Information Technology Management 
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
Selected Topics in Information Technology and Management 

3(2 - 2 - 5) 
 
3(3 - 0 - 6) 

หมายเหตุ  

1. นอกเหนือจากวิชาเลือกเสรีดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังอาจเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีจากหลักสูตรอ่ืนๆ ของ
สถาบันได้อีกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามท่ีคณะและสถาบันก าหนด 
 
  (5) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
 บทส 9000 การค้นคว้าอิสระ 3(0 – 0 -12) 
 ITM 9000 Independent Study  

 (6) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 
 บทส 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 ITM 9004 Thesis 12 Credits 
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แผนการศึกษา 

แผน ก2 (ท าวิทยานิพนธ์) 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต*/** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต* 
 บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ 3 หน่วยกิต* 
 บทส 5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  3 หน่วยกิต 
 บทส 5020 การวิเคราะห์ธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  3 หน่วยกิต 
 รวม  6 หน่วยกิต  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต* 
บทส 6010 คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่  3 หน่วยกิต 
บทส 6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร 3 หน่วยกิต 
บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต 
รวม  9 หน่วยกิต  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 บทส 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
 บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์  3 หน่วยกิต 
    และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บทส 6060 การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
บทส 7000 – 7005  วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
บทส 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
รวม 15 หน่วยกิต  

** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกและไม่นับหน่วยกิต 
* ไม่นับหน่วยกิต 

หมายเหตุ จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
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แผน ข. (ไม่ท าวิทยานิพนธ์)  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที ่1 
 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต*/** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต* 
 บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ 3 หน่วยกิต* 
 บทส 5010 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร  3 หน่วยกิต 
 บทส 5020 การวิเคราะหธ์ุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต  
 รวม 6 หน่วยกิต  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
บทส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต* 
บทส 6010 คลังข้อมูล และข้อมูลใหญ่  3 หน่วยกิต 
บทส 6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร 3 หน่วยกิต 
บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และพฤติกรรมองค์การ 3 หน่วยกิต 
รวม  9 หน่วยกิต  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 บทส 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความปลอดภัยสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
 บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์  3 หน่วยกิต 
    และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บทส 6060 การจัดการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
 บทส 7000 – 7005  วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
บทส 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
บทส 7000 – 7005   วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
บทส 70xx หรือ 8xxx    วชิาเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
รวม  12 หน่วยกิต  

** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกและไม่นับหน่วยกิต 
* ไม่นับหน่วยกิต 
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3.1.8  การประกนัคุณภาพหลักสตูร 

1) การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ เช่น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้
ค าแนะน าตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตลอดจนมีการวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ  และอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

2) บัณฑิต 

  คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้   ประกอบกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
อีกท้ังเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับสากล (AUN-QA)  เช่น กลไกการรับผลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างมีระบบ และได้รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพเป็นระยะ   มีการติดตาม
อัตราการได้งานของผู้ส าเร็จการศึกษาและมีการเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนา  และติดตามระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

3)  นักศึกษา 
 การรับนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  อีกท้ังมีการประกาศนโยบายจ านวนผู้เรียน
ที่รับเข้าและเกณฑ์การรับผู้เรียนโดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัย  และมีการควบคุมการดูแลนักศึกษาโดยการ
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ   และมีเวลาให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรบ
ค าแนะน าด้านการศึกษาในเวลา Office Hours 
 คณะ/สถาบัน มีการส่งเสริมการเรียนการสอนและการท าวิจัย รวมทั้งสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี  มี
การติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคัน และมีการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนา 

4) อาจารย ์
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสมและโปร่งใส   อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  และมีการวางแผนบุคลากร
สายวิชาการ  การก าหนดอัตราส่วนบุคลากรต่อผู้เรียน มีการติดตามประเภทและจ านวนงานวิจัยของ
อาจารย์เป็นที่น่าพอใจและมีการเปรียบเทียบและพัฒนา 
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5)  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  มีการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  ประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมิน
ตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  ผลการด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ใน
หลักสูตร และมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน 

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หลักสูตรได้รับการออกแบบ
บนพ้ืนฐานของความเชื่อมโยงเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
รายวิชาต่าง ๆ สามารถร่วมกันสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้  กลยุทธ์ การเรียนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนได้รับผลสะท้อนกลับจากการประเมินผู้เรียนในกรอบเวลาที่
เหมาะสมและผลสะท้อนกลับนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นได้ 

6)  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   อีกทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย 
ให้บริการที่เก่ียวข้อง  มีการระบุและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน  และมีการฝึกอบรม พัฒนา
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน  ห้องสมุดและทรัพยากรต่าง ๆ ภายในสถาบันเพียงพอ
และทันสมัยส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและการท าวิจัย  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนการสอนและการท าวิจัย  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพียงพอและทันสมัยส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและการท าวิจัย  พร้อมทั้งมีการประเมินคุณภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ และการให้บริการผู้เรียน และมีการพัฒนาคุณภาพเป็นระยะ 

7) ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
4 ตัวบ่งชี้  และเป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวดที่ 1 – หมวดที่ 6  รวม 13 ตัวบ่งชี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือได้รับค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x  x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ)  9 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 

รวมตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)  9 11 12 

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้ 
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ตอนที่ 4  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
ส่วนที่ 1 เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นต่อหลักสูตร 
ส่วนที่ 2 เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร 
ส่วนที่ 3 เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของคณะสถิติประยุกต์  รายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นต่อหลักสูตร 
 กิติพร  โชประการ (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียน
การสอน รายวิชา ศิลปะการด าเนินชีวิต วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการด าเนินชีวิต และ 2) ได้แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนรายวิชาดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาศิลปะการด าเนินชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวนทั้งสิ้น 78 คน ผลการศึกษาพบว่า 
นักศึกษามีความเห็นว่าเนื้อหาของทุกหัวข้อมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุด กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่นักศึกษาพอใจมากที่สุด คือการได้ท ากิจกรรม นอกสถานที่โดยชอบเรียนจากสื่อประเภท DVD 
มากที่สุด นักศึกษามากกว่าร้อยละ 85 เห็นด้วยกับรูปแบบและวิธีการวัดและเกณฑ์ประเมินผล โดยที่ การท า
ตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ความเป็นกันเอง และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมการยกตัวอย่างประกอบเนื้หา
ของผู้สอนมีส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าเรียนสม่ าเสมอ และให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี แต่จะต้องปรับปรุงตนเองในเรื่องการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา กล้า
แสดงความคิดเห็นหรือมีความสงสัยและตั้งค าถามให้มากยิ่งข้ึน ส่วนการได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาทุก
หัวข้ออยู่ในระดับมาก  โดยสามล าดับแรกของเนื้อหาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คือ ความ
เข้าใจในชีวิต บทบาทหน้าที่ในครอบครัวและความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิต ดังนั้น การเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการท ากิจกรรมที่หลากหลาย โดยผู้สอนท าหน้าที่จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดี พร้อมกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศท่ีดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ คือ 
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่จะสามารถเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ตาม
ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปได้ 
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jla_ubu/article/view/94505   
 ชัชนี กระบี่ทอง (2555) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อการ
ให้บริการของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคาร
สถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตโดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ ชั้นปี
และหลักสูตรที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้นจ านวน 600 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
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แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) จ านวน 60 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. นิสิตมีความคิดเห็นว่า การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมี
ความคิดเห็นต่อด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง ด้านการ
ให้บริการอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์ในระดับมาก และด้านการให้บริการนิสิตในระดับมาก 

2. นิสิตชายและหญิง มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านิสิตชายและ
หญิงมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

3. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชีมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านิสิตที่ศึกษา
ในชั้นปีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการ
ให้บริการด้านกิจกรรมนิสิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แต่ความคิดเห็นที่มี
ต่อด้านการให้บริการด้านอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

4. นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรวิชาต่างกันความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วน
ความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์และการให้บริการด้าน
กิจกรรมนิสิตแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ  

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Hi_Ed/Chatchanee_K.pdf 
 ปรีดี  อุชุพงศ์อมร (2557) ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยทองสุข ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25  วัตถุประสงค์ศึกษาเพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 25 และเพ่ือน าผลการศึกษาเสนอผู้บริหารวิทยาลัยทองสุขเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข ในด้าน
ลักษณะและการด าเนินการ ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้านแผนการสอนและการประเมินผล
และด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Hi_Ed/Chatchanee_K.pdf


28 
 

รุ่น 25 (วันเสาร์) วิทยาลัยทองสุข จ านวน 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีสถานภาพ
สมรส มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 20,000 บาท ความ
คิดเห็นต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุขของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต รุ่น 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านแผนการสอนและการประเมินผล ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและด้าน
ลักษณะและการด าเนินการ ส าหรับด้านที่มีความคิดห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอนตามล าดับ (http://www.thongsook.ac.th/main/admin/uploads/FacultyOfGrad/830-
file-researchstd1.pdf) 
 พิมพ์มาศ พุทธมาตย์ และ ศิริพงษ์ เพียศิริ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นที่
มีต่อการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหลักสูตรและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ศึกษาด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการผลิต ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร และด้านผลผลิต
ของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์จ านวน 
7 คน นักศึกษาจ านวน 159 คน และพ่ีเลี้ยง (Job Supervisor) ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณ ค่าและ
แบบสอบถามปลายเปิด และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) ด้านบริบทของหลักสูตร (Context) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรเน้นความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น ควรปรับรายวิชาให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพทางภาษาฝรั่งเศส และควรเพิ่มรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติ 

2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการผลิต ( Input) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรมีอาจารย์เพ่ิมมากขึ้น ควรมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน
ส าหรับผู้เรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานทางวิชาภาษา ควรมีห้องส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

3) ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร (Process) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และ
มีข้อเสนอแนะว่า การจัดแผนการศึกษาควรให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ควร
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและควรให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดการวัดและ
ประเมินผล 

4) ด้านผลผลิตของหลักสูตร (Product) พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน

http://www.thongsook.ac.th/main/admin/uploads/FacultyOfGrad/830-file-researchstd1.pdf
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การสื่อสาร ควรเน้นการสื่อสารทางภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และมีข้อเสนอแนะว่าควร
ปรับปรุงองค์ความรู้ของบัณฑิตในด้านการวิเคราะห์ การวางแผน และทักษะการสื่อสารทาง
ภาษา และการติดต่อสื่อสารในองค์กร 

5) ความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรปรับรายวิชาให้มีความทันสมัย เรียนรู้นอกพ้ืนที่เพ่ือที่จะได้ปฎิบัติจริง
และควรมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา 

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDKKUJ/article/view/48370  
 ดร.กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต และ ดร.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ (2559) ได้ศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาใน
หลักสูตรและระดับของการน าความรู้ในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ
และงานอาชีพ โดยท าการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี วิชาเอก
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการและงานอาชีพ รุ่นที่ 1 - 4 จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน 
ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาและระดับของการน าความรู้ในรายวิชาไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53, 4.70 และ 4.62 ตามล าดับ  โดยสรุปหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาการ
และงานอาชีพมีความเหมาะสมมากที่สุดและสมควรที่จะด าเนินการต่อไป โดยต้องมีการปรับปรุงในบาง
ประเด็น เช่น ควรมีการเรียนการสอนรายวิชาวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1 เพ่ือ
เริ่มท างวิทยานิพนธ์และควรเพิ่มเติมรายวิชาด้านการสอนภาษาอังกฤษในอาเซียน 
file:///C:/Users/SupapornT/Downloads/112384-Article%20Text-288133-1-10-
20180218%20(4).pdf 

ส่วนที่ 2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร 

ชฎาวัลย์  รุณเลิศ (2552) ได้ศึกษาการประเมินผลหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้สอน 
ผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความเหมาะสมของหลักสูตร และเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาวิชาการศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ขอบเขตของ
สาระที่ท าการประเมิน ได้แก่ ด้านบริบท  ปัจจัยเบื้องต้น  กระบวนการ และผลผลิต ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี
แบบจ าลองการประเมินแบบซิป (CIPP Evaluation Model) การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
195 คน นักศึกษาปีที่ 2 จ านวน 195 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 123 คน และผู้บังคับบัญชา จ านวน 123 
คน และข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สถิติที่ใช้ในการ

file:///C:/Users/SupapornT/Downloads/112384-Article%20Text-288133-1-10-20180218%20(4).pdf
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วิเคราะห์ข้อมูล ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ด้านบริบท ความ
เหมาะสมของหลักสูตรกับบริบทจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี   ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วยความเหมาะสม
ของหลักสูตรในด้านอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมาก  ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 
ความเหมาะสมของสื่อการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย ความเหมาะสมของ
หลักสูตรในด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านเนื้อหาและด้าน
การวัดและประเมินผล การให้ค าปรึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก  และด้านผลผลิต ความเหมาะสมของหลักสูตร
อยู่ในระดับมาก  

วรรณี กาญจนวงศ์ (2552)  ได้ศึกษาการประเมินผลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2552 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตรและศึกษาแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพรรณนา  ผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จาก
การศึกษาพบว่า 1) ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (3.56) โดยพิจารณาจากร้อยละของการ
ตอบพบว่า นักศึกษาเห็นว่าเนื้อหาสาระที่สอนเหมาะสมกับระดับบัณฑิตมากที่สุด  เนื้อหาของหลักสูตรมีความ
ทันสมัยและเหมาะสมมาก 2) วิธีการสอนอยู่ในระดับมาก (3.54) โดยพิจารณาร้อยละของการตอบ พบว่า 
เรื่องท่ีนักศึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ มีการเตรียมการสอนอย่างเหมาะสม สามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายได้
ชัดเจนเข้าใจง่าย  3) งานที่มอบหมายให้นักศึกษา อยู่ในระดับมาก (3.69) โดยพิจารณาร้อยละของการตอบ
พบว่า เรื่องที่นักศึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ งานที่มอบหมายก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา  4) 
โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร อยู่ในระดับปานกลาง (2.91) โดยพิจารณาร้อยละของการตอบพบว่า 
โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้  5) การวัดผลและประเมินผลรายวิชา อยู่ในระดับปานกลาง (3.30) โดยพิจารณาจากร้อยละ
ของการตอบ พบว่า เรื่องที่นักศึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ วิธีการวัดและประเมินผลกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น วิธีการวัดและประเมินผลมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเที่ยงตรง  6) ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง (3.28) โดยพิจารณาร้อยละของการตอบ พบว่า เรื่องที่
นักศึกษาเห็นด้วยมาก ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วของการสืบค้นข้อมูลและการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
และ 7) การบริการ อยู่ในระดับปานกลาง (3.03) โดยพิจารณาจากร้อยละของการตอบพบว่า เรื่องท่ีนักศึกษา 
เห็นด้วยมากคือ ความเหมาะสมในเรื่องอาคารสถานที่และห้องเรียนในด้านความสะดวกและบรรยากาศทาง
วิชาการ เป็นที่น่าสังเกตว่าเรื่องที่นักศึกษาตอบว่าเห็นด้วยในระดับปานกลางได้แก่ ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของคณะในภาพรวม ความพึงพอใจในการให้บริการประสานงานของนักวิชาการศึกษาประจ า
โครงการและการให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแก่นักศึกษา และความสะดวกในการ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน ส าหรับข้อเสนอแนะ พบว่า 1) ควรมีการปรับปรุงเรื่องโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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การวัดและประเมินผลรายวิชา ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นประเด็นวิเคราะห์ที่นักศึกษามีความเห็นด้วยในระดับปานกลาง  2) เนื่องจากศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจมี
ความก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน หลักสูตรจึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยตลอดเวลา 

ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทาง
การเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) จากการศึกษาพบว่า 1) ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก (3.72) 
โดยพิจารณาจากร้อยละของการตอบพบว่า เรื่องที่นักศึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ เนื้อหาสาระของหลักสูตรมี
ความทันสมัยมากและมีความเหมาะสมกับระดับบัณฑิต นักศึกษาสามารถบูรณาการวิชาการที่เรียนรู้มาได้  2) 
วิธีการสอนอยู่ในระดับมาก (3.70) โดยพิจารณาร้อยละของการตอบพบว่า เรื่องที่นักศึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ 
มีการเตรียมการสอนอย่างเหมาะสม  การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม   ต ารา 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้มีความเหมาะสม  3) งานที่มอบหมายนักศึกษาอยู่ในระดับมาก (3.79) โดยพิจารณาร้อยละ
ของการตอบพบว่า เรื่องที่นักศึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ งานที่มอบหมายมีประโยชน์ต่ อนักศึกษา มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียนและก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและท าให้เกิดการท างานเป็น
ทีม  4) โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (3.70) โดยพิจารณาร้อยละของการตอบพบว่า เรื่อง
ที่นักศึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ และมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียนและก่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างนักศึกษา  5) การวัดและประเมินผลรายวิชา อยู่ในระดับมาก (3.64) โดยพิจารณาร้อยละของ
การตอบพบว่า เรื่องที่นักศึกษาเห็นด้วยมากได้แก่ การวัดและประเมินผลสามารถทดสอบความรู้ความสามารถ
และทักษะของนักศึกษา วิธีการวัดและประเมินผลมีความเที่ยงตรงและกระตุ้นให้เกิดความต้องการการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน  6) ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน อยู่ในระดับปานกลาง (3.41) โดยพิจารณาร้อย
ละของการตอบพบว่า เรื่องที่นักศึกษาเห็นด้วยมาก ได้แก่ความทันสมัยของหนังสือ และเอกสารต่าง ๆ เฉพาะ
สาขาบริหารธุรกิจ และความทันสมัยของหนังสือในห้องสมุด เป็นที่น่าสังเกตุว่ามีผู้ตอบเป็นจ านวนมากที่เห็น
ด้วยน้อยเรื่องจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนักศึกษามีความเหมาะสม  7) การบริการอยู่ในระดับปาน
กลาง (3.40) โดยพิจารณาร้อยละของการตอบพบว่า เรื่องที่นักศึกษาเห็นด้วยมาก คือ ความเหมาะสมในเรื่อง
อาคารสถานที่และห้องเรียนในด้านความสะดวกและบรรยากาศทางวิชาการ  ที่เห็นด้วยในระดับปานกลาง 
ได้แก่ ความพึงพอใจในการให้บริการของคณะในภาพรวม การจัดตารางเรียนมีความเหมาะสมและคณะให้
ข้อมูลด้านการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ  ส่วนข้อเสนอแนะ ผู้ตอบให้ข้อเสนอแนะว่าว่า 1) ควรมีการปรับปรุง
ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการในด้านต่าง ๆ  2) หลักสูตรเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่ง
ด าเนินการมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว จึงควรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมีความก้าวหน้า
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน 

 วิชัย แหวนเพชร (2554) ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เ พ่ือ 1.ประเมินผลการใช้หลักสูตรในด้านตัวป้อน ด้านปรัชญาและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตและเวลาเรียน เนื้อหาหลักสูตร  2.ประเมินระดับคุณภาพของ
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นักศึกษามหาบัณฑิตที่เป็นผู้เรียน กระบวนการสอนและความสะดวกในการใช้อุปกรณ์หรือบริการต่าง ๆ  
3.เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ  ผลการวิจัยพบว่า 1.ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเฉลี่ยมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เพ่ือให้มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครู และการ
ฝึกอบรม การบริหารจัดการ ตลอดจนตระหนักในการอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานได้
อย่างเหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าน้อยสุด คือ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี อบรมถ่ายทอดความรู้ การคิด ประดิษฐ์และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2.ด้าน
จ านวนหน่วยกิตและเวลาเรียน พบว่าโดยรวมจ านวนหน่วยกิตและเวลาเรียนมีความเหมาะสมระดับมาก ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากสุด คือ จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของหลักสูตร (36 หน่วยกิต) และจ านวนหน่วยกิตแต่ละวิชา (3 
หน่วยกิต) ส่วนข้อที่มีความเหมาะสมน้อยสุด คือ ข้อเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 -5 ภาคเรียน 3.ด้านเนื้อหา
หลักสูตรรายวิชา โดยรวมเนื้อหาในแต่ละรายวิชามีความเหมาะสมระดับมาก พบว่ารายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ รายวิชา 5515503 การจัดการองค์การและการบริหารอุตสาหกรรม ส่วนวิชาที่มีค่าคะแนนต่ าสุด คือ วิชา 
5506903 การสัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  4.ด้านคุณภาพนักศึกษาโดยรวมระดับคุณภาพนักศึกษาอยู่
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ ความสามัคคีกัน การใฝ่หาความก้าวหน้า และความซื่อสัตย์ ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ข้อความรู้ความสามารถในวิชาที่เรียน ความกระตือรือร้นในการเรียน ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  5.ด้านระดับคุณภาพกระบวนการสอน โดยรวมพบว่า กระบวนการสอนอยู่ระดับมาก ข้อที่ มี
คุณภาพมากสุดคือ การมอบหมายงานทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากแห่งเรียนรู้
ต่าง ๆส่วนข้อที่มีค่าน้อยสุดคือ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสอนเป็นทีม โดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 6.ด้านความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้อุปกรณ์หรือบริการต่าง ๆ โดยภาพรวม
ระดับความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้อุปกรณ์หรือบริการต่าง ๆ อยู่ระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ห้องสมุดให้บริการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่วนข้อที่มีค่าคะแนนต่ าคือ 
การใช้ห้องเรียนสะดวกเหมาะสม และมีห้องสุขาถูกสุขลักษณะและเพียงพอ 

 ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย,ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย,สิริวัจนา แก้วผนึก,คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา. 
(2556) ได้ท าการประเมินหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้รูปแบบการประเมินตามแบบจ าลอง CIPP (Context-Input-Process-
Product Model) ประกอบด้วย (1) การประเมินบริบท โดยการวิเคราะห์เอกสารและการศึกษาความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน และ (2) การประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยการส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 170 คน  ผลการประเมินมี 4 ด้าน คือ (1) 
บริบทและความเหมาะสมของหลักสูตร ฯ (2) ปัจจัยน าเข้าของหลักสูตรฯ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การรับ
นักศึกษา คุณภาพนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  และโครงสร้างหลักสูตรฯ (3) 
กระบวนการของหลักสูตรฯ ได้แก่ การจัดการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวัดและการประเมินผล และกิจกรรมเสริมหลักสูตร (4) ผลผลิตของหลักสูตรฯ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ความสามารถบัณฑิตและบุคลิกภาพของบัณฑิต จากผลการประเมิน
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สามารถสรุปคุณลักษณะของหลักสูตรฯ ได้ 4 ด้าน คือ (1) สภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรฯ พ.ศ. 2549-
2554 (2) จุดเด่นและจุดด้อยของหลักสูตรฯ (3) การปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรฯ และ (4) แนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาหลั กสูตรการจัดการ
สารสนเทศในอนาคต (ดร.ศิวินาถ นันทพิชัยและคณะ, การประเมินหลักสูตรการจัดการสารสนเทศ ส านักวิชา
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,วารสารสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน
กันยายน-เดือนธันวาคม 2556) 

 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2558) ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ   
1) ศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตและนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ และ 3) 
ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีต่อหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 7 คน 2) นิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 34 คน 3) ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 21 คน และ 4)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า  1. ความคิดเห็นของบัณฑิตและนิสิตที่มีต่อ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ในภาพรวมเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ

มาก (μ=4.41)  2. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ในภาพรวม

เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ=4.48)  3. ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีต่อ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์เห็นว่า ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และ
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง แต่ควรปรับลดจ านวน
หน่วยกิตของหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา ควรมีการบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือวิธีการสอนแนว
ใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ควรมีการจัดหาเอกสาร ต ารา หนังสือ และสื่อต่างๆ ทางการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และในภาพรวมของคุณภาพบัณฑิตส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 บุษกร  เชี่ยวจินตากานต์ และ ทิพา  หาสาสน์ศรี (2559) ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปรับปรุง 2555) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ในด้าน
บริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของหลักสูตร  
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ผลการวิจัยพบว่า (1) ด้านบริบทของหลักสูตรเกี่ยวกับ (1.1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ให้ค่าเฉลี่ ย
คะแนนความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (1.2) โครงสร้างของหลักสูตรฯ นักศึกษาและอาจารย์
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (1.3) รายวิชาในหลักสูตรฯ นักศึกษา
และอารย์มีค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตรฯ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3) ด้าน
กระบวนการเกี่ยวกับ (3.1) การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า อาจารย์มีความเห็นต่อการพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ (3.2) การพัฒนาคณาจารย์ในภาพรวม
อาจารย์มีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (4) ด้านผลผลิตของหลักสูตรเกี่ยวกับ (4.1) อาชีพ
ที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและการสื่อสารในล าดับสูงสุด และอาชีพนักธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาในล าดับต่ าสุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับผู้สอน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังมีความเห็นว่า อาชีพอาจารย์ และนักออกแบบสื่อและระบบ
การสอนยังเป็นที่ต้องการของสังคมในอนาคต และ (4.2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (วารสารวิจัยรามค าแหง, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2561) 

 อัสมา ทรรศนะมีลาภ (2559) ได้ศึกษาประเมินหลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจ : มุมมอง
นักเรียน อาจารย์และผู้ประกอบการ โดยการประเมินสัมฤทธิผลทางวิชาการและคุณลักษณะผู้เรียนตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือประเมินบริบทของ
หลักสูตร ปัจจัยน าเข้า กระบวนการเรียนรู้ ผลลัพธ์หลักสูตร และผลกระทบหลักสูตร โดยใช้รูปแบบการ
ประเมิน CIPPI Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ  อาจารย์ผู้สอนในหลักสุตรจ านวน 7 คน นักศึกษา
จ านวน 45 คน และผู้ประกอบการ 29 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินด้านบริบทหลักสูตรและปัจจัย
น าเข้ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ส่วนด้านกระบวนการ ผลลัพธ์หลักสูตรและผลกระทบหลักสูตร มีผล
การประเมินระดับมาก ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาจีนพบว่ามีนักศึกษาคนเดียวสอบผ่าน HSK 
ระดับ 3 และไม่มีนักศึกษาสอบผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ที่ระดับคะแนน 550 ทั้ง
อาจารย์และนักศึกษามีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกัน โดยเสนอให้มีการแยกหลักสูตร
เป็นสองวิชาเอก คือ เอกภาษาอังกฤษและเอกภาษาจีน โดยยังคงเน้นให้หลักสูตรมีการบูรณาการความรู้ทั้ง
ทางด้านภาษา ความรู้ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยง นอกจากนี้ หลักสูตรควรมีแผนการจัดการเตรียมความ
พร้อมปรับพ้ืนฐานด้านวิชาการให้นักศึกษาอย่างเข้มข้นก่อนเปิดภาคการศึกษา (วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ประจ าเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2559) 

 วิสูตร โพธิ์เงิน ,วิสาข์ จัตวัตร, มาเรียม นิลพันธ์, อรพิณ ศิริสัมพันธ์ และ อธิกมาส  มากจุ้ย: 
(2560)  ผลการวิจัยประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาวบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยภาพรวม พบว่า นักศึกษา และผู้สอน/กรรมการตรวจสอบ
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วิทยานิพนธ์ มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และในรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านผลผลิต และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ผลการศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน พบว่า มีปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้านบริบท พบว่า รายวิชา ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ยังมีสัดส่วนที่น้อยไป
เมื่อเทียบกับรายวิชาทางด้านหลักสูตร 2) ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า คณะควรมีการจัดท าห้องสมุดเฉพาะทาง
ของคณะ ในห้องเรียนระบบสัญญาณไร้สาย(WIFI) ไม่มีและไม่เสถียรใช้งานไม่ได้ ฐานข้อมูลวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศมีจ านวนมากแต่ยังใช้ไม่คุ้มค่า หลักสูตรไม่มีคู่มือให้นักศึกษาและเห็นควรจัดท าคู่มือหลักสู ตร  
ในส่วนของวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังมีจ านวนน้อย รายวิชาบางรายวิชาไม่เปิดให้นักศึกษาลงทะเบียน 
และควรมีการจัดการศึกษาดูงานภายนอกในหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่ดี 3) ด้านกระบวนการ พบว่า ในการ
จัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนร่วมในรายวิชาเดียวกันสั่งงานซ้ าซ้อนกัน และอยากให้อาจารย์มีเอกสาร
ต าราค าสอนเป็นของตนเอง และไม่ได้รับค าปรึกษาเรื่องอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการเรียนเท่าที่ควรเพราะไม่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ  ควรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และ  4) ด้านผลผลิต พบว่า นักศึกษา/
อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการพิจารณาวิทยานิพนธ์ เห็นว่ามีความเหมาะสม (วารสารฉบับภาษาไทย สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 Veridian E-
Journal, Silpakorn University ISSN 1906 - 3431 1190) 

 วีระพงษ์  พิมพ์สาร (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยใช้รูปแบบ
การประเมิน CIPPIEST Model ใช้แหล่งข้อมูล จ านวน 1,651 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 1,470 คน 
ตามตารางของเคร็ซซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูใน
สถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเซิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถาม ส าหรับ 5 ฉบับ โดยมีค่าอ านาจจ าแนก 0.37-0.99 และค่าความเชื่อมั่น 0.95-0.99  
ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า 1) ด้านบริบท ค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นในภาพรวมสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ( X =4.75) 2) ด้านปัจจัยน าเข้า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ภาพรวมสูงสุดคือ ครูผู้สอนวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ( X =4.76) 3) ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ภาพรวมสูงสุดคือ นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ( X =4.71) 4) ด้านผลผลิต 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อนั้นโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด (1) ด้านผลกระทบ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมสูงสุดคือ นักเรียนที่เรียนในหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ( X =4.68) (2) ด้านประสิทธิผล ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมสูงสุดคือ นักเรียนที่เรียน
ในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ( X =4.76) (3) ด้านความยั่งยืน ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมสูงสุดคือ 
นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ( X =4.63) (4) ด้านการถ่ายทอดส่ง ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นใน
ภาพรวมสูงสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ( X =4.73) 
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ส่วนที่ 3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรคณะสถิติประยุกต์ 

    สุภาพร  ตรีนภา (2554) ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2552   ผลการศึกษาพบว่า ด้านบริบทของหลักสูตร ใน
ภาพรวมผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 
สอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษภายนอก ในด้าน
โครงสร้างเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม โดยมีอาจารย์ผู้สอนภายในและภายนอกคณะ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการจ้างงาน และการก้าวไปสู่วิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับ
สากล  แต่มีประเด็นที่ผลส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่งควรจะน ามาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร ได้แก่ การปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การเปิดวิชาเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์กับนักศึกษา  
และควรเพ่ิมเนื้อหารายวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Introduction Programming Language) วิชาพ้ืนฐานตัวแบบเชิง
เส้น และวิชาเลือกทางด้านธุรกิจและธุรกิจการเงิน โดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้มี การพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานระดับสากลโดยน าหลักสูตรต่างประเทศมาเทียบเคียงประกอบการปรับปรุงหลักสูตร  และควรน า
วิชาที่ คปภ.ก าหนดมาบรรจุไว้ในหลักสูตรและเปิดสอนให้นักศึกษา  ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร  
คุณวุฒิ/คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน พบว่า
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านปัจจัยเบื้องต้นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  ประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน การก าหนดแผนการศึกษา คุณวุฒิและความรู้ความสามารถและการถ่ายทอดความรู้
ของอาจารย์ประกอบกับเอกสารต ารา การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นกัน  แต่มีประเด็นที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  
ซึ่งควรน ามาปรับปรุงได้แก่ เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความซ้ าซ้อน  การจัดแผนการศึกษาและการเปิดรายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษาควรก าหนดไว้อย่างชัดเจนตลอดหลักสูตร ล าดับการเรียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา ความเพียงพอของจ านวนอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการน าผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์มาปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป  ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ  
การจัดตารางเรียนตารางสอน การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนการสอน คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
และการบริการ  นักศึกษามีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  โดยประเด็นส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ย
คะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นกัน  แต่มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยปานกลาง ซึ่งควรน ามาปรับปรุงได้แก่ การจัดตารางเวลาการสอบ การจัดโครงการกิจกรรมเสริม
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน  การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาเรียนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  การวัดผลจากการท ารายงานเป็น
สิ่งจ าเป็น  ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนบน website ของคณะมีครบถ้วนเหมาะสม  และช่วงเวลาในการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา (Office Hours) ด้านผลผลิตของหลักสูตร   เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการ
ของนักศึกษา  การศึกษาในหลักสูตรก่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่  การศึกษาในหลักสูตรสามารถน าความรู้และ
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ประสบการณ์ไปวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างมีเหตุผล คุณสมบัติของนักศึกษาที่จบในหลักสูตร
ตรงตามความต้องการของตลาดการจ้างงาน  และนักศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาในหลักสูตรนี้ พบว่า ใน
ภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นต่อด้านผลิตผลิตของหลักสูตรอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  แต่มีข้อเสนอแนะให้น าวิชา
ที่ คปภ.ก าหนดทุกวิชาเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตรเพ่ือประโยชน์ในวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับประเทศ
และการก้าวไปสู่ระดับสากล 

วัชรีภรณ์ ไชยมงคล (2552) ได้ศึกษาการประเมินหลักสูตรสถิติประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 269 คน และศึกษาความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานที่มีต่อการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 60 คน 
การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การค านวณ
ค่าสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายลักษณะของตัวอย่างโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และร้อยละ  และใช้สถิติอนุมาน เพื่อท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ก าหนดระดับนัยส าคัญของการทดสอบเท่ากับ 
0.05  ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาและมหาบัณฑิตหลักสูตรสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ
พึงพอใจต่อภาพรวมของหลักสูตรในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า หัวข้อที่มีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ส่วนหัวข้อที่มีความพึงพอใจค่อนข้างต่ าคือ รายวิชาที่มีให้
เลือกในหลักสูตร และการได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาเสริมพ้ืนฐาน พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ามีความจ าเป็นต้องเรียนและจ านวนวิชาที่เรียนมีความเหมาะสมแล้ว  ส าหรับวิชา
พ้ืนฐาน พบว่า จ านวนวิชาพ้ืนฐานที่ต้องเรียนมีความเหมาะสมแล้ว ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาหลัก ซึ่งนักศึกษา
ทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนวิชาหลัก 4 วิชา นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นจ านวนที่เหมาะสมแล้ว ส าหรับ
เนื้อหาวิชาในวิชาหลักส่วนมากเห็นว่าควรเป็นเนื้อหาทั้งเชิงประยุกต์และเชิงทฤษฎีไปด้วยกัน  ส่วนหัวข้อการ
น าความรู้ในวิชาหลักไปใช้งานได้จริงนั้นมีผู้ตอบว่าน าไปใช้งานได้จริง และน าไปใช้งานได้เพียงบางส่วน มี
จ านวนผู้ตอบเท่า ๆ กัน  ความคิดเห็นต่อวิชาเลือก นักศึกษาค่อนข้างมีความพึงพอใจในระดับน้อยในหัวข้อ
เกี่ยวกับการเปิดวิชาเลือกให้เรียนในแต่ละภาคการศึกษา และการสามารถเลือกเรียนข้ามสาขาได้ ส่วน
เนื้อหาวิชาเลือก นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก  ส าหรับการศึกษาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
มหาบัณฑิตหลักสูตรสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานได้ให้ระดับความพึง
พอใจเป็น 3 ด้าน พบว่า 1) ด้านการน าความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการท างาน มีความ
พึงพอใจในระดับน้อย  ส่วนหัวข้อที่ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานพึงพอใจมากคือ การเรียนรู้งานอย่างรวดเร็ว 
การเสนอความคิดเห็นและเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่องาน 2) ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่ ส่งผลต่องาน พบว่า 
ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีความพึงพอใจในระดับน้อย โดยหัวข้อที่พอใจต่ าสุดคือ การใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท างาน ส่วนหัวข้อที่พึงพอใจมากคือ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ความสุภาพ ความอ่อนน้อมและการวางตัว  
และ 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรและจรรยาบรรณในวิชาชีพ พบว่า ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก 
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วรเทพ  จันทกนกากร (2546) ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษาคณะสถิติประยุกต์ ปี
การศึกษา 2545 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะสถิติประยุกต์ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่
มีต่อหลักสูตร   การจัดการเรียนการสอน คุณภาพต่าง ๆ เช่น ความทันสมัยของหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ 
ทรัพยากรเกี่ยวกับการเรียนการสอน การคัดเลือกนักศึกษาและการประเมินคุณภาพโดยรวม และการท างาน
ก่อนและหลังจบการศึกษา  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น และมอบให้งานการศึกษา
ของคณะซึ่งดูแลการซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2546 โดย
แจกแบบสอบถามให้ผู้ซ้อมใหญ่ในช่วงเวลาลงทะเบียนรายงานตัวโดยขอให้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนทันที 
              ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2545 จากคณะสถิติประยุกต์ มีจ านวนทั้งสิ้น 134 คน แบ่งเป็นจบ
ระดับปริญญาเอกหลักสูตรประชากรและการพัฒนา 8 คน ระดับปริญญาโทหลักสูตรสถิติประยุกต์ 90 คน 
ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 คน และปริญญาโทหลักสูตรประชากรและการพัฒนา 21 คน 
แสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 131 คน ตอบแบบสอบถามคืนกลับมา 122 คน คิดเป็นร้อย
ละ 91.3 ของผู้เข้าซ้อมใหญ่  ผู้ส าเร็จการศึกษาคณะสถิติประยุกต์ระดับปริญญาโท จบการศึกษาด้วยคะแนน
เฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 3.33 ระดับปริญญาเอกจบด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉลี่ย 3.51 โดย 1 ใน 3 คน จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนฯลาดกระบังและ
มหิดล และ 1 ใน 3 เช่นกัน เรียนปริญญาตรีในสาขาสถิติหรือคณิตศาสตร์ รองลงมาคือ สาขาคอมพิวเตอร์ 
และบริหารธุรกิจ 

โดยเฉลี่ยผู้ส าเร็จการศึกษาเห็นว่าทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่เปิดสอนในคณะสถิติ
ประยุกต์มีประโยชน์ต่อสังคมไทยในระดับมาก สาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทยมากที่สุดคือ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาที่มีประโยชน์มากที่สุดของแต่ละหมวดวิชาคือ วิชา สป.521 ระเบียบวิธีสถิติ 1 สป.
613 การจัดการฐานข้อมูลประยุกต์ สป.623 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สป.635 ระบบฐานข้อมูล สป.641 การ
วิจัยด าเนินงาน สป.654 สถิติเพ่ือการวิจัยทางประชากรและการพัฒนา สป.671 ทฤษฎีดอกเบี้ย และ สป.734 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิชาที่เห็นว่ามีประโยชน์น้อยที่สุดคือ สป.640 กระบวนการสโตคาสติค
ประยุกต์  วิชาที่เสนอแนะให้เปิดสอนเพ่ิมเติมมากที่สุดคือ วิชาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต/E-
Business และการท าเหมืองข้อมูล 

โดยเฉลี่ยอาจารย์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีคุณภาพในระดับมาก คุณภาพด้าน
ทรัพยากร โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  เช่นเดียวกับการคัดเลือกนักศึกษาและวิธีการประเมิน
นักศึกษาในขั้นสุดท้ายที่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนคุณภาพของหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   ก่อนเข้า
เรียนคณะสถิติประยุกต์ นักศึกษาประมาณ 2 ใน 3 ท างานมาแล้ว โดยระดับปริญญาโทท างานเฉลี่ยก่อนเข้า
เรียน 4 ปี ปริญญาเอกท างานก่อนเรียนเฉลี่ย 16 ปี ขณะที่เรียนอยู่นักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่ง ยังท างานอยู่
หรือลาศึกษาต่อ  เมื่อเรียนจบแล้ว 3 ใน 4 คน ยังท างานที่เดิม  ผู้ที่ท างาน ท างานในบริษัทเอกชนมากที่สุด
กว่าครึ่งหนึ่งท างานในระดับปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่เรียนมาใช้กับงานเฉลี่ยในระดับปานกลาง และมี
ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีงานท าแล้วทุกคนเข้ามาศึกษาโดยการขอลาศึกษาต่อ  
ระดับปริญญาโทที่ไม่ได้ท างานขณะเรียนใช้เวลาหางานเฉลี่ย 2 เดือนครึ่ง สมัครงานเฉลี่ย 10 แห่ง และได้รับ
การตอบรับเข้าท างานเฉลี่ย 2 แห่ง 
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วรเทพ  จันทกนกากร (2545) ได้ศึกษาคุณลักษณะและภูมิหลังนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์  
ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2540 -2542 เปรียบเทียบกับผลิตภาพและแต้มเฉลี่ยสะสม และศึกษาว่า 
ผลคะแนนสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อผลิตภาพการศึกษาและแต้มเฉลี่ยสะสมรวมระดับ
ปริญญาโทหรือไม่    การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ข้อมูลจากเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและผล
การศึกษาระดับปริญญาโทคณะสถิติประยุกต์ ภาคปกติและภาคพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2542 จ านวน 
3 รุ่น โดยภาคปกติรวบรวมข้อมูลรุ่นละ 6 สาขาที่เปิดสอน ภาคพิเศษรวบรวมข้อมูลรุ่นละ 5 สาขาที่เปิดสอน 
รวมจ านวนทั้งสิน 1,003 คน จากการศึกษาด้านผลิตภาพตามก าหนดเวลาในหลักสูตร พบว่า นักศึกษาภาค
ปกติส าเร็จการศึกษาตามเวลาในหลักสูตร 2 ปี ร้อยละ 59.5 ส าเร็จเกินเวลาในหลักสูตรร้อยละ 31.0 และ
ลาออก/หมดสภาพ ร้อยละ 9.5  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษส าเร็จการศึกษาตามเวลาในหลักสูตร 2 ปีครึ่ง  
(5 ภาคเรียน) มีร้อยละ 57.4 ส าเร็จการศึกษาเกินเวลาที่ก าหนดในหลักสูตรร้อยละ 26.1 และลาออก/หมด
สภาพ ร้อยละ 16.5 ผลคะแนนสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อผลิตภาพการศึกษาและแต้มเฉลี่ย
สะสวมรวมระดับปริญญาโทหรือไม่  ผลการศึกษาพบว่า คะแนนสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคปกติ) ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อผลิตภาพการศึกษาและแต้มเฉลี่ยสะสมรวมระดับปริญญาโท อยู่ในระดับ Sig = .519  แต่มี
แนวโน้มที่ผู้ได้คะแนนสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปสูงจะได้แต้มเฉลี่ยสะสมรวมระดับปริญญาโทสูง  และจาก
ผลการวิเคราะห์ ที่พบว่านักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่มีแต้มเฉลี่ยรวมระดับปริญญาตรีสูง มีแนวโน้มที่
จะได้แต้มเฉลี่ยสะสวมรวมระดับปริญญาโทสูงด้วย ข้อค้นพบอีกหนึ่งประเด็นคือ ระยะเวลาท างานก่อนเรียน
ปริญญาโทมีความสัมพันธ์กับแต้มเฉลี่ยสะสวมรวมของนักศึษาปริญญาโทภาคพิเศษ 

ภัทรินทร์  โล่ห์วัชระกุล (2531) ได้ศึกษาเรื่อง คะแนนสอบเข้ากับสัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่า ตัวแปรใดระหว่าง
คะแนนสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะสาขาของคณะสถิติประยุกต์ จะใช้เป็นตัว
ท านายการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยสะสม เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยใช้ Multiple 
Regression Analysis วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาคณะสถิติ
ประยุกต์ ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยการสอบเข้ากรณีปกติ ระหว่างปีการศึกษา 2525 -2527 เฉพาะผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน จ านวน 189 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อใน
คณะสถิติประยุกต์ด้วยการสอบเข้ากรณีปกติ ระหว่างปีการศึกษา 2525-2527 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเข้า 
ดังนี้  วิชาคณิตศาสตร์ เกรด A-  วิชาภาษาอังกฤษ เกรด B- และวิชาเฉพาะสาขา เกรด B และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบัน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเฉลี่ยสะสม = 3.22  2) คะแนนสอบเข้าวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และวิชาเฉพาะสาขา ไม่สามารถใช้เป็นตัวท านายการเปลี่ยนแปลงของคะแนนเฉลี่ยสะสม เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ภัทรินทร์  โล่ห์วัชระกุล (2530) ได้ศึกษาเรื่อง สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาโท 
คณะสถิติประยุกต์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันด้วยวิธีต่างกัน จุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ปีการศึกษา 2525 -2527 ระหว่างกลุ่มที่
ผ่านคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันด้วยวิธีการสอบคัดเลือกแบบปกติ และกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกแบบ
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เกียรตินิยมกรณีพิเศษ โดยใช้ Chi-square test ทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนผู้ส าเร็จและไม่ส าเร็จ
การศึกษา และใช้ t-test ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อส าเร็จ
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของสัดส่วนผู้ส าเร็จและไม่ส าเร็จ
การศึกษา ระหว่างกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกแบบปกติ และกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกแบบเกียรตินิยม  และยัง
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) เมื่อส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ระหว่างกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกแบบปกติ และกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกแบบเกียรตินิยม
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

บทนี้น าเสนอรายละเอียดของการด าเนินการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่มีต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ตามหลักการของ CIPP Model  ของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  โดยมีหัวข้อต่าง ๆ 
ตามล าดับ ดังนี้ 

1. แบบของการวิจัย 

2. การเลือกตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 แบบของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Research Methods)  โดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Method)  ในการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Method) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์พิเศษภายนอก  และผู้ทรงคุณวุฒิ   ตารางที่ 3.1 สรุปองค์ประกอบและประเด็นตามกรอบของ CIPP 
Model ที่ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามล าดับ จากตารางจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบด้านบริบทของหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ โครงสร้าง  
จ านวนหน่วยกิต  และเนื้อหาในหมวดวิชาต่าง ๆ นั้น จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทั้งจากกลุ่มผู้ที่อยู่ใน
ฐานะ “ผู้ออกแบบหลักสูตรและผู้สอน” และผู้ที่อยู่ในฐานะ “ผู้เรียน”   เนื่องจากเป็นองค์ประกอบทั่ว ๆ ไปและที่
ส าคัญ คือ เป็นองค์ประกอบหลักที่เป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะด้านปัจจัยน าเข้าและด้าน
กระบวนการที่จะต้องมีการบริหารจัดการและด าเนินการให้สอดรับกับด้านบริบทของหลักสูตร  ส่วนด้านผลผลิต
เป็นปัจจัยปลายน้ าซึ่งก็เป็นผลที่ได้จากการน าหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้มาด าเนินการใช้จริง  จึงถือได้ว่าอยู่บน
พ้ืนฐานขององค์ประกอบด้านบริบทเช่นเดียวกัน 
 องค์ประกอบอีก 3 ด้านที่เหลือ อันได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  จะ
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มนักศึกษาเท่านั้น เพราะองค์ประกอบเหล่านี้เกี่ยวข้องและมีผลกระทบโดยตรงต่อ 
“ผู้เรียน”  มากกว่ากลุ่มอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ      
 อย่างไรก็ดีการศึกษาในเชิงปริมาณที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาและเชิงคุณภาพที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิจะด าเนินการไปพร้อมๆ กัน  ดังนั้นในหัวข้อถัด ๆ ไปจะน าเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กันไป 
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ตารางท่ี 3.1 ประเด็นสอบถามความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มอาจารย/์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กลุ่มนักศึกษา 
 กลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
อาจารย์ผู้สอน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

บริบท (Context)  
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
- โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร - โครงสร้างของหลักสูตร 
- จ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร - เนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร 
- หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน วิชาพืน้ฐาน  
- หมวดวิชาหลัก  
- หมวดวิชาเลือก/วิชาบังคบัเลอืก  
- ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษา  
ปัจจัยน าเข้า (Input)  
- คุณวุฒิ คุณสมบตัิของผู้สอน/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- การจัดการเรียนการสอน  
- สื่อการเรียนการสอน  
- การสอบประมวลความรู้/การสอบปากเปล่า เพื่อจบการศึกษา  
กระบวนการ (Process)  
- คุณภาพการสอน 
- คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

 

- การจัดตารางการเรียน/การสอบ  
- การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ  
- การวัดผลและประเมินผลรายวิชา  
- ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนนุการศึกษา  
- การให้บริการข้อมูลการเรียนการสอน  
ผลผลิต (Product)  
- การตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน    
- การเพิ่มองค์ความรู้ด้านบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ให้กับผู้เรียน 

 

- การศึกษาในหลักสูตรก่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษในตัวผู้เรียน  
- คุณสมบัติพึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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 3.2 ประชากรและการเลือกตัวอย่าง 

  3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  

   ประชากรของการศึกษานี้ คือ นักศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษที่เรียนในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะสถิติประยุกต์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

             หน่วยตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2  

ปีการศึกษา 2563  จ านวน 69 คน   โดยจากตารางที่ 3.2   แสดงจ านวนและร้อยละของหน่วยตัวอย่างจ าแนก

ตามลักษณะการศึกษา อันได้แก่  แผนการศึกษาและสถานภาพนักศึกษา   และลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพการท างาน และระดับต าแหน่งงาน  จากตารางจะเห็นได้ว่า  ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเลือก

ศึกษาในแผน ข.ไม่ท าวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 98.6  และเป็นนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ก.ท าวิทยานิพนธ์ ร้อยละ 

1.4  มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ร้อยละ 5.8  และมีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ  ร้อยละ 94.2  

ประกอบไปด้วยเพศหญิง และเพศชาย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.4 และเพศชาย ร้อยละ 

40.6  มีอายุสูงสุด 55 ปี และอายุต่ าสุด 24 ปี  โดยมีอายุเฉลี่ย 31.35 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.55    ส่วนใหญ่มีอายุ

อยู่ในช่วง 24-30 ปี ร้อยละ 59.4  รองลงมาคือช่วงอายุ 31-35 ปี  ร้อยละ 21.7  ช่วงอายุ 36–40 ปี  ร้อยละ 13.0  

และช่วงอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป  ร้อยละ 5.8  ส่วนใหญ่มีสถานภาพท างาน  ร้อยละ 97.1   ไม่ได้ท างาน ร้อยละ 2.9    

และปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารระดับต้น ร้อยละ 69.6  เป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด รองลงมาคือ ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 23.2   
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ตารางท่ี 3.2 จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะการศึกษา และลักษณะส่วนบุคคล 
 
 แผนการเรียน/สถานภาพการศึกษา/สถานภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
แผนการศึกษา    
 แผน ก. ท าวิทยานิพนธ ์ 1 1.4 
 แผน ข. ไม่ท าวิทยานิพนธ์ 68 98.6 
สถานภาพนักศึกษา    
 นักศึกษาภาคปกต ิ 4   5.8 
 นักศึกษาภาคพิเศษ 65 94.2 
เพศ 
 
 

 
ชาย 
หญิง 

 
28 
41 

 
40.6 
59.4 

อาย ุ    
 24 – 30 41 59.4 
 31 – 35 15 21.7 
 36 – 40 9 13.0 
 41 - 55 4 5.8 
 ( X = 31.35 ปี    S.D.= 5.55  Min = 24 ปี Max = 55 ปี)   
สถานภาพการท างาน    
 รับราชการ 3 4.3 
 รัฐวิสาหกิจ 7 10.1 
 เอกชน 54 78.3 
 ท างานส่วนตัว 3  4.3 
 ไม่ได้ท างาน 2  2.9 
ระดับต าแหน่งงาน    
 ระดับปฏิบัติการ 16 23.2 
 บริหารระดับต้น 48 69.6 
 บริหารระดับกลาง 0 0 
 บริหารระดับสูง 0 0 
 ไม่ตอบ 5 7.2 
 รวม 69     100.0 

 
           3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ส าหรับผู้ให้ข้อมูลความคิดเห็นในกลุ่มอาจารย์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน 
อาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยทั้งหมดนี้มีความคุ้นเคยและ
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตั้งแต่ก่อนการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวนี้ด้วย นอกจากนี้ทั้ง 7 คน ยังเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาหลักและหมวดวิชาเลือกให้กับหลักสูตร
ปรับปรุงนี้ ในปีการศึกษา 2562 - 2563 ด้วย 
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      3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
                     เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดย
ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร  รวมทั้งการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
                     ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมี 7 ข้อถาม เป็นข้อถามเกี่ยวกับลักษณะส่วน
บุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ สาขาวิชา  สถานภาพการเป็นนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่เข้าศึกษา  สถานภาพการ
ท างาน และเหตุผลในการเลือกเรียนในหลักสูตรนี้ 
                     ตอนที่ 2 ด้านบริบท มี 17 ข้อถาม  ประกอบด้วย ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ความสมดุลและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงสร้างและ
เนื้อหาของหลักสูตร ใช้มาตรประเมินความคิดเห็นแบบ Rating Scale  โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ ดังนี้ เห็น
ด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  และเห็นด้วยน้อยที่สุด    
                     ตอนที่ 3 ด้านปัจจัยน าเข้ามี 16 ข้อถาม ประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับคุณวุฒิ/คุณสมบัติของผู้สอน 
และผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน  และสื่อการเรียนการสอน ใช้มาตรประเมินความคิดเห็นแบบ Rating Scale  
โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ ดังนี้  เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  และเห็นด้วย
น้อยที่สุด 
                     ตอนที่ 4 ด้านกระบวนการ มี 36 ข้อถาม ประกอบด้วย คุณภาพการสอนและบุคลากรสาย
สนับสนุน  การจัดตารางเรียนตารางสอบการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การวัดผลและประเมินผล
รายวิชา  และปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา และการบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้มาตรประเมินความ
คิดเห็นแบบ  Rating Scale  โดยมีค าตอบให้เลือก  5 ค าตอบ ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  
เห็นด้วยน้อย  และเห็นด้วยน้อยที่สุด    
                     ตอนที่ 5 ด้านผลผลิต  มี 9 ข้อถาม  ประกอบด้วย การสนองตอบต่อความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียน  การเพ่ิมองค์ความรู้ด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้
มาตรประเมินความคิดเห็นแบบ Rating Scale  โดยมีค าตอบให้เลือก  5 ค าตอบ ดังนี้ เห็นด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  
เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  และเห็นด้วยน้อยที่สุด   
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การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
        ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) ของแบบสอบถามที่ใช้ส ารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ  และตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของมาตรที่ใช้วัดความ
คิดเห็นขององค์ประกอบของหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน ตามกรอบของ CIPP โมเดลด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค 
โดยการน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  จ านวน 36 คน เพ่ือค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟา 
ของครอนบาค ซึ่งค านวณไดค้่าสัมประสิทธิ์ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
        ค่าสัมประสิทธิ์ 
  1. ด้านบริบทของหลักสูตร    .823 
  2. ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร    .850 
  3. ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร   .933 
  4. ด้านผลผลิตของหลักสูตร    .870 

 สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคในแต่ละองค์ประกอบดังแสดงข้างต้นมีค่าสูงกว่า 0.7 ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ความน่าเชื่อถือแบบคงเส้นคงวาภายใน ดังนั้นจึงจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ
การศึกษาในเชิงปริมาณต่อไป โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข 
 3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง ประกอบด้วยข้อค าถามปลายเปิดที่สอบถามความคิดเห็นกลุ่มอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อหลักสูตรใน
ประเด็นเกี่ยวกับ  
 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน   
 2) โครงสร้างของหลักสูตร แผนการศึกษา  ล าดับการเรียนรายวิชา และเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร  
 3) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานและวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร  
 4) หมวดวิชาหลัก   
 5) วิชาเลือกและวิชาการค้นคว้าอิสระของหลักสูตร   
 6) การสอบประมวลความรู้และการสอบปากเปล่า   
 7) ความคิดเห็นอื่น ๆ 
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         3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 การวิจัยเชิงปริมาณ    
 เก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามให้กับนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   ที่ก าลังศึกษาในชั้นปี
ที่ 2  ทุกคน  โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form)  ผ่านช่องทางห้องเรียนออนไลน์  (MS Teams)  ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2  โดยโพสต์ประกาศขอความอนุเคราะห์นักศึกษาหน่วยตัวอย่างตอบแบบสอบถามออนไลน์  โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนช่วงเดือนเมษายน 2564  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563   
 แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) ที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามแล้วเสร็จ จะถูกส่งกลับ
มาที่ e-mail ของผู้ท าการศึกษาโดยตรงในรูปแบบของข้อมูลระดับความคิดเห็นที่แปลงเป็นตัวเลขใน Microsoft 
excel และเก็บรักษาไว้เป็นความลับ  ก่อนน ามาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
SPSS for window (Statistical Package for the Social Science/Personal Computer Plus Verstion 
24.0) 
                3.4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ    
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้างแบบปลายเปิดในรูปแบบออนไลน์
ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 7 คน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
                        1) ติดต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้างแบบปลายเปิดในรูปแบบออนไลน์ พร้อมอธิบาย
วัตถุประสงค์การวิจัย  ขั้นตอนการเก็บข้อมูล  เวลาที่ใช้  ประโยชน์ของการวิจัยพร้อมนัดหมายวัน เวลาในการส่ง
แบบสอบถามกลับ   
 2) ส่งจดหมายอย่างเป็นทางการในนามคณะสถิติประยุกต์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามกึ่งมีโครงสร้างแบบปลายเปิดในรูปแบบออนไลน์ 
                        3) เมื่อได้รับข้อมูลการตอบแบบสอบถามกลับมาแล้ว  ถ้าการตอบตรงจุด/ประเด็นใดไม่ชัดเจน
จะมีการนัดหมายเพื่อสอบถามให้ได้ความชัดเจนอีกครั้งทางออนไลน์   

       3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
             3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ   
 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS for window (Statistical 
Package for the Social Science/Personal Computer Plus Verstion 24.0) โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  ดังนี้ 
 1) ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ในการพรรณนาตัวแปรที่วัดในมาตรนาม
บัญญัติ เช่น ลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ และสถานภาพการท างาน เป็นต้น 
 2) ค่าเฉลี่ย (X )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพรรณนาระดับความคิดเห็นของ
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นักศึกษาในประเด็นด้านบริบท  ด้านปัจจัยน าเข้า   ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของหลักสูตรทั้งที่เป็นราย
ข้อถามและรายด้าน  โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักศึกษา ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถงึ  เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 

              3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ   ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1) ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะองค์ประกอบด้านบริบทของหลักสูตร  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  แผนการศึกษา  ล าดับการเรียนรายวิชา  เนื้อหา
รายวิชาในหมวดวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร  และวิชาเลือก วิชาค้นคว้าอิสระ การสอบประมวลความรู้และการสอบ
ปากเปล่า และความคิดเห็นอื่น ๆ จากกลุ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ   
 2) ตรวจสอบข้อมูล  พิจารณาความชัดเจน  ความตรงประเด็นและความครบถ้วนของ
ค าตอบที่ได้มา 
 3) วิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบและตีความประเด็นการตอบแบบสอบถามอย่างเป็นระบบ 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม มาสรุปโดยตัดแบ่งค า/ประโยค คัดกรองเพ่ือให้ได้ค าส าคัญ 
(Keyword) ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาที่ตอบ (Content analysis)  เพ่ือหาโครงเรื่องหลัก/หัวข้อย่อย 
(Theme/Subtheme) จุดเด่นของเรื่อง (Keywords) และน าข้อมูลมาเขียนประเด็นความคิดเห็น (Concept) ที่พบ  
โดยอภิปรายรายละเอียดตามโครงเรื่องหลัก (Theme) และหัวข้อย่อย (Subtheme) พร้อมทั้งมีการแสดงหลักฐาน
ที่เป็น “code ค าพูด” ของผู้ตอบประกอบการอภิปราย  
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บทที่ 4 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา 

 บทนี้น าเสนอผลการศึกษาในส่วนที่เป็นการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ซึ่งเป็นการศึกษาความคิดเห็นที่มี

ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่

ก าลังศึกษาในหลักสูตรนี้ในด้านต่าง ๆ ตามหลักการของ CIPP Model  จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นมา  ซ่ึงมีรายละเอียดของหัวข้อที่น าเสนอดังนี้ 

  1.   ความคิดเห็นในภาพรวม 

2. ความคิดเห็นด้านบริบท 

3. ความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้า 

4. ความคิดเห็นด้านกระบวนการบริหารจัดการและการบริการ 

5. ความคิดเห็นด้านผลผลิต 

6. สรุป 

     4.1 ความคิดเห็นในภาพรวม 

           ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านบริบท  

ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ  และด้านผลผลิตของหลักสูตร  

แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 4.1  

          จากตารางที่ 4.1  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทั้ง 4 

ด้านในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =4.16,S.D.=0.40)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

คะแนนความคิดเห็นรายด้านที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลผลิตของหลักสูตร ( X =

4.26,S.D.=0.54)  ในขณะที่ในอีก 3 ด้านที่เหลือมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

ถ้าเรียงล าดับค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นในแต่ละด้าน พบว่า  อันดับหนึ่งได้แก่ ด้านผลผลิตของ

หลักสูตร ( X =4.26,S.D.=0.54)  อันดับสองได้แก่ ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ

โดยรวม ( X =4.16,S.D.=0.43)  อันดับสาม ได้แก่ ด้านบริบทของหลักสูตร ( X =4.15,S.D.=0.42) และ

อันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น/ปัจจัยน าเข้า ( X =4.09,S.D.=0.45) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.1   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรในภาพรวม 

                   และเป็นรายด้าน 

 

องค์ประกอบด้าน 
 

X  

 

S.D. 

ความ

คิดเห็น 

บริบท 4.15 0.42 มาก 

ปัจจัยน าเข้า 4.09 0.45 มาก 

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ 4.16 0.43 มาก 

ผลผลิตของหลักสูตร 4.26 0.54 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.16 0.40 มาก 

         4.2 ความคิดเห็นด้านบริบท 

 การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องความเหมาะสมและคุณภาพของ

หลักสูตรด้านบริบทประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความสอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม  โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน หมวดวิชาพ้ืนฐาน 

หมวดวิชาหลัก  หมวดวิชาเลือก/วิชาบังคับเลือก ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษา  ดังรายละเอียดที่แสดงไว้

ในตารางที่ 4.2 

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ

ดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลักสูตรด้านบริบทในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =

4.15,S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 6  ใน 16 ประเด็น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.5 ของประเด็นที่

ถามนั้นนักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความ

คิดเห็นสูงสุด คือ  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (คุณวุฒิการศึกษา) ที่จบการศึกษาของหลักสูตรมีความ

เหมาะสม ( X =4.49,S.D.=0.55)  รองลงมาคือประเด็นโครงสร้าง/เนื้อหาวิชาของหลักสูตรตรงกับผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO : Expected Learning Outcome)  ( X =4.43,S.D.=0.69) และ

ประเด็นโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ( X =4.29,S.D.=0.68) 

ตามล าดับ  และมีเพียง 2 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมและเพียงพอในการใช้ตาม

บริบท ( X =3.83,S.D.=0.90) และประเด็นหมวดวิชาเลือก วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกตามที่หลักสูตร

ก าหนดมีความเหมาะสม ( X =3.78,S.D.=0.95) ตามล าดับ 
 และจาก 2 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่เมื่อน ามา
จัดอันดับแล้ว พบว่าคะแนนความคิดเห็นเป็นอันดับสุดท้าย คือ ประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหมวด
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วิชาเลือก วิชาบังคับ/วิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด  และประเด็นความเหมาะสมของหมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐานที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพียงพอในการใช้ตามบริบท  ดังนั้น ควรพิจารณาประเด็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของหมวดวิชาเลือก วิชาบังคับ/วิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด เช่น การเปิด
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด วิชาเลือกเสรี หรือวิชาเลือกตามวัตถุประสงค์ของ
นักศึกษาโดยพิจารณาตามความเหมาะสม   การเปิดวิชาเลือกให้หลากหลายและมีวิชาเลือกมากขึ้น  เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความเหมาะสมในการน าความรู้ใน
เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไปใช้ประโยชน์ได้จริง   ส่วนประเด็นความเหมาะสมของหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานที่
ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพียงพอในการใช้ตามบริบทนั้น  ประกอบกับข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาเห็นว่า หลักสูตรควรเน้นภาษาอังกฤษ  และเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  
ส าหรับแผนการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาภาคปกติ จะก าหนดให้เรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
ไม่น้อยกว่า 2 วิชา (6 หน่วยกิต) และจะต้องได้ผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า B  ทั้ง 2 
วิชา  ส าหรับแผนการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาภาคพิเศษ ก าหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 
รายวิชา และจะต้องได้ผลการศึกษาไม่น้อยกว่า B  เช่นกัน  หากสอบและไม่ได้ผลการศึกษาตามที่ก าหนด 
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกว่าจะได้ผลการศึกษาตามข้อก าหนดของหลักสูตร  ดังนั้น จึงเห็นว่านักศึกษา
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษมีความสนใจให้หลักสูตรสอดแทรกหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมจากเดิมที่หลักสูตรก าหนด   ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพของหลักสูตรด้านบริบทนั้น   นอกจากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น นักศึกษายังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมดีมากและมีการเพ่ิมเนื้อหาตามยุคสมัยดี   วิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนดไว้มี
ความน่าสนใจ แต่ไม่สามารถเลือกเรียนได้ ควรจัดให้มีวิชาเลือกเสรีมากกว่านี้ และควรจัดให้มีอาจารย์
ชาวต่างชาติมาสอนบ้างเพ่ือให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น เป็นต้น 

     ตารางที่ 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรใน 
                       ภาพรวมด้านบริบทและเป็นรายประเด็น 

ประเด็น 
 

X  

 

S.D. 

ความ

คิดเห็น 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   ปัจจุบันในด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.23 0.59 มากที่สุด 

2. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมเพื่อพัฒนาองค์ 
   ความรู้และภาวะผู้น าของบุคลากรในศาสตร์บริหาร 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.12 0.67 มาก 

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับปรัชญาการเรียนการสอน 
   ของหลักสูตร 

4.23 0.66 มากที่สุด 

4. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.29 0.68 มากที่สุด 
5. โครงสร้าง/เนื้อหาวิชาของหลักสูตรตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ 
   หลักสูตร (ELO : Expected Learning Outcome) 

4.43 0.69 มากที่สุด 
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      ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

ประเด็น 
 

X  

 

S.D. 

ความ

คิดเห็น 
6. หลักสูตร/เนื้อหารายวิชา มีการเพิ่มทักษะอื่น ๆ ที่เหมาะสม (Soft Skill)  
    เช่น communication, presentation, critical, thinking,  
    leadership skill. 

4.10 0.66    มาก 

7. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดการจ้างงาน 4.10 0.86 มาก 

8. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 4.28 0.76 มาก 

9. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามี 
    คุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

4.16 0.74 มาก 

10. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 
     39 หน่วยกิต มีความเหมาะสม 

4.28 0.77 มาก 

11. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ภส 4001/ภส 4002/บทส 4010 
     ส าหรับภาคปกติ และ บทส 4010/บทส 4003  ภาคพิเศษ  
     ที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนมีความเหมาะสม 

4.03 0.89 มาก 

12. หมวดวิชาเสริมพื้นฐานที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ  
     มีความหมาะสมและเพียงพอในการใช้ตามบริบท  

3.83 0.90 มาก 

13. หมวดวิชาพื้นฐาน บทส 5010 และ บทส 5020 ท่ีหลักสูตรก าหนดให้ 
     ศึกษามีความเหมาะสม 

4.14 0.67 มาก 

14. หมวดวิชาหลัก 
     ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (บทส 6010 - บทส 6030) 
     ด้านการบริหาร (บทส 6040 – บทส 6060)  
     ที่ก าหนดให้ศึกษามีความเหมาะสม 

4.22 0.68 มากที่สุด 

15. หมวดวิชาเลือก วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด 
     มีความเหมาะสม 

3.78 0.95 มาก 

16. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา (คุณวุฒิการศึกษา) ท่ีจบการศึกษา 
     มีความเหมาะสม 

4.49 0.55 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.15 0.42 มาก 

      จากตารางที่ 4.3 ซึ่งน าเสนอข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของนักศึกษาด้านบริบท โดยมีรายละเอียดที่
ส าคัญ ดังนี้  อยากให้มีวิชาเลือกเสรีมากกว่านี้ (ร้อยละ 4.35)  รองลงมาคือ หลักสูตรมีความเหมาะสมดี
มาก ๆ และมีการเพ่ิมเนื้อหาตามยุคสมัยดี (ร้อยละ 2.90)  วิชาเลือกตามหลักสูตรมีความน่าสนใจ แต่ไม่สามารถ
เลือกเรียนได้ (ร้อยละ 1.45)  อยากให้มีอาจารย์ต่างชาติมาสอนบ้าง เพ่ือให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น (ร้อยละ 
1.45) และวิชา IT Strategy โดยเนื้อหาก็ดี แต่อยากให้อาจารย์ลองให้โจทย์งานแนวประยุกต์มากขึ้น จะได้
เห็นภาพมากขึ้นอีก (ร้อยละ 1.45)  
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ตารางท่ี 4.3  
 ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 

ด้านบริบทของหลักสูตร 
1. อยากให้มีวิชาเลือกเสรีมากกว่านี ้ 3 4.35 

2 หลักสตูรมคีวามเหมาะสมดมีาก ๆ และมีการเพิ่มเนื้อหาตามยุคสมัยดี 2 2.90 

3 วิชาเลือกตามหลักสตูรมีความน่าสนใจ แต่ไมส่ามารถเลือกเรียนได้ 1 1.45 

4. อยากให้มีอาจารยต์่างชาติมาสอนบ้าง เพื่อให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น 1 1.45 

5. วิชา IT Strategy โดยเนื้อหาก็ดี แต่อยากให้อาจารยล์องให้โจทย์งานแนว
ประยุกตม์ากขึ้น จะได้เห็นภาพมากข้ึนอีก 

1 1.45 

6 วิชาพื้นฐาน DB & Java พอมารวมกันในวิชาเดียว รู้สึกเนื้อหาอัดแน่นนิด
หน่อย ไม่แน่ใจว่าส าหรับคนท่ีไม่คอ่ยมีพื้นฐานจะหนักไปหรือเปล่า 

1 1.45 

7. ด้านวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ควรจะมสีอน 
เพราะว่าการออกไปท างานเราต้องเจอกับคนเป็นส่วนใหญ ่

1 1.45 

8. อยากให้เน้นภาษาอังกฤษ 1 1.45 

9. วิชาเลือกน่าจะลดจ านวนคนข้ันต่ าที่จะสามารถเปดิวิชาได้ จะได้สามารถเลือก
วิชาเลือกไดต้ามความสนใจมากข้ึน 

1 1.45 

10. วิชาบัญชีเพื่อการบริหารอาจารย์สอนดีมาก ท าให้รู้ว่าน าไปใช้กับชีวิตจริงยังไง 
เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น 

1 1.45 

11. วิชา PM อาจารย์ให้ท างานกลุม่ โดยน าโปรเจคที่คดิมาประยุกต์ใช้ อันนี้ดีมาก
เลย แต่อยากให้อาจารยต์รวจและช่วยไกด์ว่าท่ีท าไปถูกหรือไม่ถูกอยา่งไรบ้าง 
วิชานี้เนื้อหาเยอะมาก 

1 1.45 

12. วิชา marketing ก็ดีมาก ๆ เนื้อหาท าให้เข้าใจหลักการ marketing มากขึ้น 
โดยเฉพาะที่อาจารยร์ัฐกรสอน 

1 1.45 

13. วิชา data warehouse มีแลปถือว่าดี แต่อยากให้อาจารย์อธิบายแต่ละจดุว่า
ท าไปเพื่ออะไร บางทีเข้าใจแบบไม่สุด เพราะต้องท าตามไปด้วย เลยจบัประเด็น
ไม่ทัน 

1 1.45 

14. เน้นบริหารมากเกินไป 1 1.45 

     4.4 ความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมและคุณภาพของหลักสูตรด้านปัจจัย

น าเข้า ประกอบด้วย ปัจจัยเกี่ยวกับคุณวุฒิ/คุณสมบัติของผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเรียน

การสอน และสื่อการเรียนการสอน  การสอบประมวลความรู้และการสอบปากเปล่าเพ่ือจบการศึกษา   ดัง

รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 4.4 

 จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ 

ดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้าในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  

( X =4.09,S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 5 ใน 15 ประเด็นหรือร้อยละ 33 ของประเด็นที่ถาม

ที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด 
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คือ  อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ( X =4.61,S.D.=0.57)  

รองลงมาคือ อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมการสอนอย่างเหมาะสม ( X =4.39,S.D.=0.64)  และประเด็นอาจารย์

ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และอธิบายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย ( X =4.32,S.D.=0.63) ตามล าดับ  

และมีร้อยละ 67 ของประเด็นในด้านนี้หรือเท่ากับ 10 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับเห็นด้วยมาก  ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับต ารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารอ้างอิงที่ใช้มี

ความเหมาะสม ( X =4.19,S.D.=0.75)   สื่อการสอนที่ใช้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ( X = 4.16,S.D.=0.65)  

หลักสูตรมีการจัดแผนการศึกษาไว้อย่างชัดเจนตลอดหลักสูตร  ( X =4.10,S.D.=0.92)   มีการน าอุปกรณ์สื่อ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ( X =4.03,S.D.=0.87)  ) การจัดการศึกษาวิชาการ

ค้นคว้าอิสระของหลักสูตรมีความเหมาะสม ( X =4.00,S.D.=0.70)  และประเด็นจ านวนอาจารย์มีเพียงพอต่อ

การจัดการเรียนการสอน ( X =4.00,S.D.=0.85) ตามล าดับ 

 แต่ในทางกลับกันพิจารณาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

แต่เมื่อน ามาจัดล าดับแล้วอยู่อันดับสุดท้ายของด้านปัจจัยน าเข้ามีอยู่ 3 ประเด็น คือ ประเด็นการสอบปาก

เปล่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี้  ประเด็นเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรไม่มีความซ้ าซ้อน และ

ประเด็นความเหมาะสมของการล าดับการเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา   โดยประเด็นเกี่ยวกับการ

สอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี้ ที่ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ ากว่าทุก

ประเด็นในด้านนี้  ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  อันได้แก่ 

อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีการ

เตรียมการสอนอย่างเหมาะสม และประเด็นอาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ

อธิบายได้ชัดเจนเข้าใจ   นอกจากนี้นักศึกษาได้เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  ในรายวิชา ITM 6030 มีความเห็น

อยากให้แยก CIO และ PM ออกจากกัน เนื่องจากทั้งสองเนื้อหามีความละเอียดมาก  เมื่อน ามารวมกันใน

วิชาเดียวท าให้เนื้อหาแน่นมากเกินไป อาจารย์สอนไม่ทัน จึงอยากให้พิจารณาเนื้อหาวิชานื้เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  การเรียงล าดับวิชาคิดว่ายังไม่เหมาะสม เพราะ นศ. มีความรู้พ้ืนฐานไม่

เท่ากัน    แต่ต้องมาเจอเนื้อหายากเลย ความพร้อมของเนื้อหา วิธีการเรียน กรณีช่วงสถานการณ์โควิด   

หนังสือได้ล่าช้า บางทีเรียนจนจะจบแล้ว การรับหนังสือล าบากส าหรับช่วงโควิด   ต าราเรียนมีการ update 

อยู่เสมอ ท าให้เอกสารที่ได้รับจากส านักทะเบียนก่อนเริ่ม class ไม่ update ตามไปด้วย   
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     ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรใน 
                       ภาพรวมด้านปัจจัยน าเข้าและเป็นรายประเด็น 

ประเด็น 
 

X  

 

S.D. 

ความ

คิดเห็น 

1. การจัดการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.00 0.70 มาก 

2. ล าดับการเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสม 3.86 0.91 มาก 

3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรไม่มีความซ้ าซ้อน 3.83 0.83 มาก 

4. การสอบประมวลความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี้ 3.86 0.89 มาก 

5. การสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี้ 3.70 1.08 มาก 

6. คณะก าหนดแผนการศึกษาให้สามารถส าเร็จการศึกษาภายในก าหนด 

   ระยะเวลา (เลือกตอบตามสถานภาพการเป็นนักศึกษา) 

   แผนการศึกษา 2 ปี (นักศึกษาภาคปกติ) 

   แผนการศึกษา 2 ปี (นักศึกษาภาคพิเศษ) 

4.22 0.72 มากท่ีสุด 

7. มีการจัดแผนการศึกษาไว้อย่างชัดเจนตลอดหลักสูตร 4.10 0.92 มาก 

8.  อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 4.61 0.57 มากที่สุด 

9. อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมการสอนอย่างเหมาะสม 4.39 0.64 มากที่สุด 

10. อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และอธิบายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.32 0.63 มากที่สุด 

11. จ านวนอาจารย์มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 4.00 0.85 มาก 

12. มีการน าอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 4.03 0.87 มาก 

13. สื่อการสอนที่ใช้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 4.16 0.65 มาก 

14. ต ารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารอ้างอิงที่ใช้มีความเหมาะสม 4.19 0.75 มาก 

15. มีการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.25 0.67 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.09 0.45 มาก 

 จากตารางที่ 4.5 ซึ่งน าเสนอข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของนักศึกษาด้านปัจจัยน าเข้า โดยมีรายละเอียด
ที่ส าคัญ ดังนี้  รายวิชา ITM 6030 มีความเห็นอยากให้แยก CIO และ PM ออกจากกัน เนื่องจากทั้งสอง
เนื้อหามีความละเอียดมาก  เมื่อน ามารวมกันในวิชาเดียวท าให้เนื้อหาแน่นมากเกินไป อาจารย์สอนไม่ทัน 
จึงอยากขอความกรุณาพิจารณาหลักสูตรวิชานื้เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต (ร้อยละ 1.45)  ความ
พร้อมของเนื้อหา วิธีการเรียน กรณีช่วงโควิด (ร้อยละ 1.45)  และหนังสือได้ล่าช้า บางทีเรียนจนจะจบแล้ว 
การรับหนังสือล าบากส าหรับช่วงโควิด (ร้อยละ 1.45)  
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ตารางท่ี 4.5 
                           ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 
ด้านปัจจัยน าเข้าของหลกัสูตร 

1. ในรายวิชา ITM 6030 มีความเห็นอยากให้แยก CIO และ PM ออกจากกัน 
เนื่องจากท้ังสองเนื้อหามีความละเอียดมาก  เมื่อน ามารวมกันในวิชาเดียวท า
ให้เนื้อหาแน่นมากเกินไป อาจารยส์อนไม่ทัน จึงอยากขอความกรุณาพิจารณา
หลักสตูรวิชานื้เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

1 1.45 

2. ความพร้อมของเนื้อหา วิธีการเรียน กรณีช่วงโควิด 1 1.45 

3. หนังสือได้ลา่ช้า บางทีเรียนจนจะจบแล้ว การรบัหนังสือล าบากส าหรับช่วงโควดิ 1 1.45 

4. ต าราเรียนมีการ update อยู่เสมอ ท าให้เอกสารที่ได้รับจากส านักทะเบียน
ก่อนเริ่ม class ไม่ update ตามไปด้วย 

1 1.45 

5. การเรยีงล าดับวิชาคดิว่ายังไมเ่หมาะสม เพราะ นศ. มคีวามรู้พื้นฐานไม่เท่ากัน 
แต่ต้องมาเจอเนื้อหายากเลย 
 

1 1.45 

     4.6 ความคิดเห็นด้านกระบวนการบริหารจัดการและการบริการ 
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรด้านกระบวนการบริหารจัดการ

และการบริการ ประกอบด้วย การจัดตารางเรียนตารางสอบ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การ
วัดผลและประเมินผลรายวิชา  ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา  คุณภาพการจัดการเรียน 
การสอน คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน และการบริการ  ดังรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 4.6 
          จากตารางที่ 4.6  จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลักสูตรด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( X =4.16,S.D.=0.43)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าจ านวน 13 
ใน 35 ประเด็นซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37 ของประเด็นที่ถาม นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด ได้แก่ ประเด็นอาคารสถานที่ห้องเรียนมีความสะอาด ( X =4.51,S.D.=0.58)  ประเด็นการวัดผลใน
รายวิชากับการได้รับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล (Global Certificate) มีประโยชน์
และเป็นสิ่งจ าเป็น ( X =4.46,S.D.=0.55) ประเด็นการสอบใบรับรองความรู้ความสามารถในระดับ
มาตรฐานสากล (Global Certificate) มีประโยชน์และเป็นสิ่งจ าเป็น ( X =4.39,S.D.=0.77)  การวัดผล
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีความเที่ ยงตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ( X

=4.39,S.D.=0.57)   และประเด็นการสอบผ่านและได้รับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล 
(Global Certificate) ( X =4.38,S.D.=0.76) ตามล าดับ  ส่วนอีก 22 ประเด็นที่เหลือมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดมีความสะดวกรวดเร็ว  
ระบบเครือข่าย Internet มีความสะดวกรวดเร็ว  การวัดผลและประเมินผลกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  การติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก  การให้บริการของคณะในภาพรวมมีความ
เหมาะสม  ประเด็นการจัดตารางเวลาการสอบมีความเหมาะสม  นักวิชาการศึกษาของคณะให้บริการ/
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ติดต่อ/ประสานงานเป็นอย่างดี  การวัดผลโดยวิธีการสอบเป็นสิ่งจ าเป็น   การได้รับข้อมูลด้านการเรียนการ
สอน ครบถ้วนทันเวลา  เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะให้บริการ/ติดต่อ/ประสานงานเป็นอย่างดี  
การจัดตารางเวลาการเรียนมีความเหมาะสม  ช่วงเวลาในการเข้าพบอาจาย์ที่ปรึกษา (Office Hours) มี
ความสะดวกเหมาะสม   หนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ และเอกสารต าราในห้องสมุดมีความทันสมัยและ
เพียงพอ  การจัดการเรียนการสอน/การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรก่อให้เกิดความรักความผูกพัน
ระหว่างนักศึกษาในหลักสูตร   การได้รับบริการด้านต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอนครบถ้วน
ทันเวลา  การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์
และทักษะที่น าไปใช้ในการปฎิบัติงานได้  การส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการมีประโยชน์และเป็นสิ่งจ าเป็น  โครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา  การวัดผลจากการท ารายงานเป็นสิ่งจ าเป็น  ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียน
การสอนบน Website ของคณะมีครบถ้วน เหมาะสม ตามล าดับ     
 ในการศึกษาด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ  ได้แบ่งหัวข้อการศึกษา
เป็นรายด้านได้แก่ ด้านการจัดตารางเรียน/ตารางสอบ ( X =4.05,S.D.=0.65)   ด้านการจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ/การศึกษาดูงาน ( X =3.98,S.D.=0.77)    ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลรายวิชา ( X =4.24) ด้านปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา ( X =4.24,S.D.=0.44)  
ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน/บุคลากรสายสนับสนุนและการบริการ ( X =4.02,S.D.=0.65)  และ
ด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ ( X =4.13,S.D.=0.65)   

 และจากการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรในประเด็นรายด้านโดยแบ่งหัวข้อการศึกษา
ออกเป็น 6 ด้าน ดังกล่าวมาแล้ว  มีประเด็นด้านการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ/
การศึกษาดูงานมีผลการศึกษาความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  แต่ที่เป็นข้อสังเกตและควรน ามา
พิจารณาเนื่องมาจากคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าทุกประเด็นในด้านนี้   โดยเฉพาะ
ในประเด็นการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา และ
ประเด็นโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นมานั้นยังไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เรียน   
ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผลรายวิชามีผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดีที่สุด  
โดยมีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข คือ ประเด็นการวัดผลจากการท ารายงานเป็นสิ่งจ าเป็น    ด้านปัจจัยเกื้อหนุน
และสิ่งสนับสนุนการศึกษาซึ่งได้คะแนนผลการศึกษาอยู่ในระดับดีที่สุดเช่นกัน  ด้านคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน/บุคลากรสายสนับสนุนและการบริการมีคะแนนผลการศึกษาความคิดเห็นอยู่ในระดับดี   แต่
ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ  ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนบน website ของคณะยังมีไม่ค่อย
ครบถ้วน  และสุดท้ายด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ ผลการศึกษา
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก   ส าหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรด้านกระบวนการ
บริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ  นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของการออกสอบอาจจะ
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ต้องดูความเหมาะสม ควรออกเป็นส่วนส าคัญ ๆ แต่ไม่ควรทุกเรื่องหรือออกกว้าง ๆ ในทุกเรื่อง    ในบาง
รายวิชาเนื้อหาเยอะมาก ซึ่งคิดว่าเป็นวิชาส าคัญของหลักสูตร ITM ที่สามารถน าความรู้ไปใช้ต่อได้ในสาย
อาชีพและต้องน าไปสอบใน Certificate เลยคิดว่าควรปรับปรุงเวลาในการเรียนการสอนให้มากขึ้น  หรือเปิด
เป็น 1 วิชา แล้วเรียนทั้งภาคการศึกษาน่าจะเหมาะสมและได้รับความรู้แบบเต็มที่มากกว่านี้  และอยากให้
อัพเดทข่าวสารกับนักศึกษาล่วงหน้าเป็นไปได้คือ ก่อน 7 วัน  ควรมีการ update ข้อมูลที่จ าเป็นบน website 
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถติดตามข่าวสารได้ และการประสานงานหรือการแจ้งข้อมูลยังไม่ค่อยมีระบบและ
ชัดเจนเท่าที่ควร และหาที่จอดรถยาก  เป็นต้น 

ตารางที่ 4.6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 
                 ในภาพรวมด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ และเป็นรายประเด็น 

ประเด็น  

X  

 

S.D. 

ความ

คิดเห็น 
การจัดตารางเวลาการเรียน/ตารางเวลาการสอบ 

1. การจัดตารางเวลาการเรียน มีความเหมาะสม 

 

4.03 

 

0.78 

 

มาก 

2. การจัดตารางเวลาการสอบ มีความเหมาะสม 4.09 0.65 มาก 

                 รายด้าน 4.05 0.65 มาก 

การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ/การศึกษาดูงาน 

3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

   ระหว่างนักศึกษา 

 

3.96 

 

0.89 

 

มาก 

4. การจัดการเรียนการสอน/การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

    ก่อให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษาในหลักสูตร  

4.00 0.84 มาก 

5. โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน 3.99 0.86 มาก 

6. การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน 

   ได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.01 0.83 มาก 

                รายด้าน 3.98 0.77 มาก 

การวัดผลและประเมินผลรายวิชา 

7. การวัดผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีความเที่ยงตรง โปร่งใส  

   และสามารถตรวจสอบได้ 

 

4.39 

 

0.57 

 

มากที่สุด 

8. การสอบวัดผลแต่ละรายวิชามีความสอดคล้องกับเนื้อหาของวิชาที่เรียน 4.23 0.57 มากที่สุด 

9. วิธีการวัดผลและประเมินผลมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 4.33 0.58 มากที่สุด 

10. การวัดผลโดยวิธีการสอบเป็นสิ่งที่จ าเป็น 4.09 0.72 มาก 

11. การวัดผลจากการท ารายงานเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น 3.91 0.95 มาก 

12. การวัดผลในรายวิชากับการได้รับรองความรู้ความสามารถในระดับ 

     มาตรฐานสากล (Global Certificate) มีประโยชน์และเป็นสิ่งจ าเป็น 

4.46 0.55 มากที่สุด 
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      ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 

ประเด็น  

X  

 

S.D. 

ความ

คิดเห็น 
13. การสอบใบรับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล  
     (Global Certificate) มีประโยชน์และเป็นสิ่งจ าเป็น 

4.39 0.77 มากที่สุด 

14. การสอบผ่านและได้รับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล  
     (Global Certificate) 

4.38 0.76 มากที่สุด 

15. เนื้อหาการสอบใบรับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล  
     (Global Certificate) มีเนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร 

4.28 0.93 มากที่สุด 

16. การวัดผลและประเมินผลกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 4.19 0.91 มาก 
17. การส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม 
     วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ มีประโยชน์และเป็น 
     สิ่งจ าเป็น 

4.01 0.84 มาก 

                รายด้าน 4.24 0.44   มากที่สุด 
ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
18. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสม 

 
4.32 

 
0.67 

 
มากที่สุด 

19. อาคารสถานท่ีห้องเรียนมีความสะอาด 4.51 0.58 มากที่สุด 
20. อาคารสถานท่ีห้องเรียนมีบรรยากาศด้านวิชาการ 4.30 0.67 มากที่สุด 
21. อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในห้องเรียนมีความเหมาะสม 4.22 0.82 มากที่สุด 
22. สภาพแวดล้อมในสถาบันมีความเหมาะสม 4.35 0.70 มากที่สุด 
23. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ 
     คณะที่ให้บริการนักศึกษามีความเพียงพอ 

4.25 0.84 มากที่สุด 

24. ระบบเครือข่าย Internet มีความสะดวก รวดเร็ว 4.19 0.71 มาก 
25. การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดมีความสะดวกรวดเร็ว 4.20 0.86 มาก 
26. หนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ และเอกสารต าราในห้องสมุดมีความทันสมัย 4.03 0.80  มาก 
27. หนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ  ในห้องสมุดมีความเพียงพอ 4.04 0.88 มาก 
                     รายด้าน 4.24 0.57 มากที่สุด 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน/บุคลากรสายสนับสนุนและการบริการ 
28. ท่านได้รับข้อมูลด้านการเรียนการสอน ครบถ้วนทันเวลา 

 
4.10 

 
1.01 

 
มาก 

29. ท่านได้รับบริการด้านต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน  
     ครบถ้วนทันเวลา 

4.00 0.95 มาก 

30. ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนบน Website ของคณะมี 
     ครบถ้วน เหมาะสม 

3.80 0.88 มาก 

31. นักวิชาการศึกษาของคณะให้บริการ/ติดต่อ/ประสานงานเป็นอย่างดี 4.09 0.99 มาก 
32. เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะให้บริการ/ติดต่อ/ประสานงานเป็น 
     อย่างดี 

4.14 0.71 มาก 

                    รายด้าน 4.02 0.65 มาก 
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     ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 

                            ประเด็น 
 

X  

 

S.D. 

ความ

คิดเห็น 
การอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับอาจารย์ 
33. ท่านสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก 

  
 4.17 

 
0.76 

  
 มาก 

34. ช่วงเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Office Hours) มีความ 
     สะดวกเหมาะสม 

4.06 0.74 มาก 

35. การให้บริการของคณะในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.17 0.72 มาก 
                                    รายด้าน 4.13 0.65 มาก 

ภาพรวม 4.16 0.43 มาก 

 
  จากตารางที่ 4.7 ที่น าเสนอข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของนักศึกษาด้านกระบวนการบริหารจัดการ

หลักสูตรและการบริการ  โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้  การสอบเห็นควร แต่เนื้อหาที่ออกสอบ อาจจะ

ต้องดูความเหมาะสม ควรออกเป็นส่วนส าคัญ ๆ แต่ไม่ควรทุกเรื่องหรือออกกว้าง ๆ แต่ไม่ใช่กว้าง ๆ ทุก

เรื่อง (ร้อยละ 1.45) ในบางรายวิชาเนื้อหาเยอะมาก ซึ่งคิดว่าเป็นวิชาส าคัญของหลักสูตร ITM ที่สามารถ

น าความรู้ไปใช้ต่อได้ในสายอาชีพและต้องน าไปสอบใน Certificate คิดว่าควรปรับปรุงเวลาในการเรียน

การสอนให้มากข้ึน  หรือเปิดเป็น 1 วิชา แล้วเรียนทั้งภาคการศึกษาน่าจะเหมาะสมและได้รับความรู้แบบ

เต็มที่มากกว่านี้  (ร้อยละ 1.45)  และ ไม่ค่อยได้ใช้บริการห้องสมุด และอยากให้อัพเดทข่าวสารกับ

นักศึกษาล่วงหน้าเป็นไปได้ คือ ก่อน 7 วัน (ร้อยละ 1.45) 

ตารางที่ 4.7 
 ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 
ด้านกระบวนการบริหารจัดการและการบริการ 

1. การสอบเห็นควร แต่เนื้อหาที่ออกสอบ อาจจะต้องดูความเหมาะสม ควรออก 
เป็นส่วนส าคัญ ๆ แต่ไม่ควรทุกเรื่องหรือออกกว้าง ๆ แต่ไม่ใช่กว้าง ๆ ทุกเรื่อง 

1 1.45 

2. ในบางรายวิชาเนื้อหาเยอะมาก ซึง่คิดว่าเป็นวิชาส าคญัของหลักสตูร ITM ที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ต่อได้ในสายอาชีพและต้องน าไปสอบใน Certificate 
เลยคดิว่าควรปรับปรุงเวลาในการเรียนการสอนให้มากข้ึน  หรือเปิดเป็น 1 
วิชา แล้วเรียนทั้งภาคการศึกษานา่จะเหมาะสมและได้รับความรู้แบบเต็มที่
มากกว่าน้ี 

1 1.45 

3. ไม่ค่อยได้ใช้บริการห้องสมุด และอยากให้อัพเดทข่าวสารกับนักศึกษาล่วงหน้า
เป็นไปได้คือ ก่อน 7 วัน 

1 1.45 

4. หาที่จอดรถยาก 1 1.45 

5. ควรมีการ update ข้อมูลที่จ าเป็นบน website อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สามารถ
ติดตามข่าวสารได ้

1 1.45 

6. การประสานงานหรือการแจ้งข้อมลูยังไมค่่อยมีระบบและชัดเจนเท่าที่ควร 
 

1 1.45 
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    4.8 ความคิดเห็นด้านผลผลิต 
การศึกษาหลักสูตรด้านผลผลิต ประกอบด้วย การตอบสนองความต้องการและความสนใจ 

ของผู้เรียน  การเพ่ิมองค์ความรู้ด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน  การศึกษาในหลักสูตร
ก่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษในตัวผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณสมบัติพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.8 
          จากตารางที่ 4.8 จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อประเด็นต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของหลักสูตรด้านผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  
( X =4.26,S.D.=0.54)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าจ านวน 5 ใน 8 ประเด็นซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62 
ของประเด็นที่ถาม นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ประเด็นจากการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป
วิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างมีเหตุผล ( X =4.42,S.D.=0.60) รองลงมาคือ ประเด็น
การศึกษาในหลักสูตรนี้ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ( X =4.38,S.D.=0.66)  และประเด็นความพึงพอใจใน
การศึกษาในหลักสูตรนี้โดยรวม  ( X =4.30,S.D.=0.60) ตามล าดับ    แต่ มีประเด็นรายข้อซึ่ งจัดอันดับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นได้เป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ประเด็นเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับ
ความต้องการของท่าน  ( X =4.13,S.D.=0.89)   
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความเหมาะสมและคุณภาพของหลักสูตรด้านผลผลิต
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นจะเห็นได้ว่าประเด็นที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่  การศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างมีเหตุผล  การศึกษาในหลักสูตรก่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่  ความพึงพอใจในการศึกษาในหลักสูตรนี้โดยรวม  และการศึกษาในหลักสูตรนี้ก่อให้เกิด
คุณลักษณะพิเศษในตัวนักศึกษาตรงตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตร แต่ก็ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง  ได้แก่ 
เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของนักศึกษา    ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้าน
ผลผลิตของหลักสูตร  นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการสอบ comprehensive ควรเปิดต ารา 
เพราะเนื้อหาเยอะมาก  และอยากให้เพิ่มในมุมของการบริหารมากกว่านี้ 

    ตารางที ่4.8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร 
                     ในภาพรวมด้านผลผลิตและเป็นรายประเด็น 

ประเด็น 
 

X  

 

S.D. 

ความ

คิดเห็น 
1. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรมีความเพียงพอกับความต้องการ 
   ของท่าน 4.22 0.70    มากที่สุด 
2. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับข้อก าหนด 
   และคุณสมบัติของวิชาชีพทางด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ 
   มาตรฐานสากล 
 

4.20 0.81 มาก 
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    ตารางที ่4.8  (ต่อ)   

ประเด็น 
 

X  

 

S.D. 

ความ

คิดเห็น 

3. เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของท่าน 4.13 0.89 มาก 

4. การศึกษาในหลักสูตรนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 4.38 0.66 มากที่สุด 

5. การศึกษาในหลักสูตรนี้ก่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษในตัวนักศึกษาตรง 

   ตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

4.29 0.68 มากที่สุด 

6. จากการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไป 

   วิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างมีเหตุผล 

4.42 0.60 มากที่สุด 

7. ท่านมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดการจ้างงาน 4.20 0.67 มาก 

8. ความพึงพอใจในการศึกษาในหลักสูตรนี้โดยรวม 4.30 0.60 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.26 0.54 มากที่สุด 

 
     จากตารางที่ 4.9  ซึ่งน าเสนอข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของนักศึกษาด้านผลผลิตของหลักสูตร มี

รายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้   การสอบ comprehensive ควรเปิดต ารา เพราะเนื้อหาเยอะมาก (ร้อยละ 1.45)  

และอยากให้เพิ่มในมุมของบริหารมากกว่านี้อีกนิดน่าจะดีเลย (ร้อยละ 1.45)  

    ตารางที่ 4.9  
 ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 
ด้านผลผลิตของหลักสูตร 

1. สอบ comprehensive ควรเปดิต ารา เพราะเนื้อหาเยอะมาก 1 1.45 
2. อยากให้เพิ่มในมุมของบริหารมากกว่านี้อีกนิดน่าจะดเีลย 1 1.45 

 

    4.10 สรุป 
           ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรในส่วนของนักศึกษา รวมทั้งประเด็นที่จะต้องพิจารณา
ปรับปรุง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.10  ดังนี้ 
          ด้านบริบทของหลักสูตร ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่มีต่อความเหมาะสม
และคุณภาพของหลักสูตรด้านบริบทในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  แสดงให้เห็นว่า วัตถุประสงค์  
โครงสร้างเนื้อหา  จ านวนหน่วยกิต  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน วิชาพ้ืนฐาน วิชาหลัก  ชื่อหลักสูตรและวุฒิ
การศึกษาของหลักสูตร มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดการจ้างงาน  
และจากตารางที่ 4.10 พบว่า ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ 2 ประเด็น คือ ประเด็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของหมวดวิชาเลือก วิชาบังคับ/วิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด  และประเด็นความเหมาะสมของ
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพียงพอในการใช้ตามบริบท  ดังนั้น ควร
พิจารณาประเด็นความเหมาะสมของหมวดวิชาเลือก วิชาบังคับ/วิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด เช่น การ
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เปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด วิชาเลือกเสรี หรือวิชาเลื อกตามวัตถุประสงค์ของ
นักศึกษาโดยพิจารณาตามความเหมาะสม     และจากข้อเสนอแนะของนักศึกษาเห็นว่า หลักสูตรควรเน้น
ภาษาอังกฤษ  โดยเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรด้านบริบทนั้น   นักศึกษาเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า วิชาเลือกตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้มีความน่าสนใจ แต่ไม่สามารถเลือกเรียนได้ ควรจัดให้มีวิชาเลือกเสรีมากกว่านี้ และควรจัดให้มี
อาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนบ้างเพ่ือให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น เป็นต้น 

  ตารางที่ 4.10  สรุปประเด็นที่ควรปรับปรุงในภาพรวมของการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน 
 
 ประเด็นที่ควรปรับปรุงในภาพรวม 

ด้านบริบท -  ความเหมาะสมของหมวดวิชาเลือก วิชาบังคับ/วิชาเลือกตามที่ 
   หลักสูตรก าหนด 

-  ความเหมาะสมของหมวดวิชาเสริมพื้นฐานที่ก าหนดให้นักศึกษา 
   เรียนภาษาอังกฤษเพียงพอในการใช้ตามบริบท 

ด้านปัจจัยน าเข้า -  การสอบปากเปลา่เป็นสิ่งจ าเปน็ส าหรับการศึกษาระดับนี ้

-  เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรไมม่ีความซ้ าซ้อน 

-  ล าดับการเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสม 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
และการบริการ 

-  ข้อมูลข่าวสารดา้นการเรียนการสอนบน website ของคณะม ี
   ครบถ้วนเหมาะสม 
-  การวัดผลจากการท ารายงานเปน็สิ่งจ าเป็น 
-   มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู ้  
   ร่วมกันระหว่างนักศึกษา 
-  โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน 

ด้านผลผลิต -  เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของท่าน 
 

 ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร  จากตารางที่ 4.10 พบว่า ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุง

ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตรมี 3 ประเด็น คือ ประเด็นการสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษา

ในระดับนี้  เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรไม่มีความซ้ าซ้อน และประเด็นความเหมาะสมของการล าดับการ

เรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา   โดยประเด็นการสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาใน

ระดับนี้ ค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ ากว่าทุกประเด็นในด้านนี้    นอกจากนี้นักศึกษาได้

เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  ในรายวิชา ITM 6030 มีความเห็นอยากให้แยก CIO และ PM ออกจากกัน เนื่องจาก

ทั้งสองเนื้อหามีความละเอียดมาก  เมื่อน ามารวมกันในวิชาเดียวท าให้เนื้อหาแน่นมากเกินไป อาจารย์สอน

ไม่ทัน ควรแยกเนื้อหาวิชานื้เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต  การเรียงล าดับวิชาคิดว่ายังไม่เหมาะสม 

เพราะ นศ. มีความรู้พ้ืนฐานไม่เท่ากันหากเริ่มเรียนเนื้อหายากเลยอาจจะไม่เหมาะสม ความพร้อมของ
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เนื้อหา วิธีการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด   หนังสือได้ล่าช้า การรับหนังสือล าบากส าหรับช่วงโควิด  ท าให้

เอกสารที่ได้รับจากส านักทะเบียนก่อนเริ่ม class ไม่ update ตามไปด้วย   
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ    การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ

หลักสูตรในด้านนี้ได้แบ่งหัวข้อการศึกษาออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  ด้านการจัดตารางเรียน/ตารางสอบ  ซึ่งมี
ผลการศึกษาความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก     ด้านการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/
กิจกรรมพิเศษ/การศึกษาดูงานมีผลการศึกษาความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  แต่จากตารางที่ 4.10 
จะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่ควรน ามาปรับปรุงโดยสังเกตจากคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า
กว่าทุกประเด็นในด้านนี้   โดยเฉพาะในประเด็นการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา และประเด็นโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นมานั้นยังไม่ค่อยมี
ความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน   ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผลรายวิชามีผลการศึกษาความ
คิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดีที่สุด  แต่ยังมีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ประเด็นการวัดผลจากการ
ท ารายงานเป็นสิ่งจ าเป็น   ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน/บุคลากรสายสนับสนุนและการบริการมี
คะแนนผลการศึกษาความคิดเห็นอยู่ในระดับดี   และยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ  ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเรียนการสอนบน website ของคณะยังมีไม่ค่อยครบถ้วน  และสุดท้ายด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อประสานงานกับอาจารย์  ข้อเสนอแนะของนักศึกษาให้ไว้เกี่ยวกับเนื้อหาของการออกสอบอาจจะ
ต้องดูความเหมาะสม ควรออกเป็นส่วนส าคัญ ๆ แต่ไม่ควรทุกเรื่องหรือออกกว้าง ๆ ในทุกเรื่อง    ในบาง
รายวิชาเนื้อหาเยอะมาก ซึ่งคิดว่าเป็นวิชาส าคัญของหลักสูตรสามารถน าความรู้ไปใช้ต่อได้ในสายอาชีพและ
ต้องน าไปสอบใน Certificate ควรปรับปรุงเวลาในการเรียนการสอนให้มากขึ้น  หรือเปิดเป็น 1 วิชาเรียนทั้ง
ภาคการศึกษาเพ่ือให้ได้รับความรู้แบบเต็มที่มากกว่านี้  และอยากให้อัพเดทข่าวสารกับนักศึกษาล่วงหน้า 
ก่อน 7 วัน และ update ข้อมูลที่จ าเป็นบน website อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้สามารถติดตามข่าวสารได้ และ
การประสานงานหรือการแจ้งข้อมูลยังไม่ค่อยมีระบบและชัดเจนเท่าที่ควร และหาที่จอดรถยาก  เป็นต้น 

 ด้านผลผลิตของหลักสูตร  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อความเหมาะสมและ

คุณภาพของหลักสูตรด้านผลผลิตในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ประเด็นจะเห็นได้ว่าประเด็นต่อไปนี้มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่  การศึกษาใน

หลักสูตรนี้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างมีเหตุผล

การศึกษาในหลักสูตรก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ความพึงพอใจในการศึกษาในหลักสูตรนี้โดยรวม  และ

การศึกษาในหลักสูตรนี้ก่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษในตัวนักศึกษาตรงตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตร แต่ยัง

มีประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุง คือ เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของนักศึกษา 

ส าหรับประเด็นข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของหลักสูตร  นักศึกษาให้ไว้ เกี่ยวกับประเด็นการสอบ 

comprehensive ควรเปิดต ารา เพราะเนื้อหาเยอะมาก  และอยากให้เพิ่มในมุมของการบริหารมากกว่านี้ 
 



65 
 

บทที่ 5 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 บทนี้น าเสนอผลการศึกษาในส่วนที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งเป็นการศึกษาความคิดเห็น
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน  และผู้ทรงคุณวุฒิ   ที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านบริบท
ของหลักสูตร  
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตร  องค์ประกอบด้านบริบทของหลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์  โครงสร้าง  จ านวนหน่วยกิต  และเนื้อหาในหมวดวิชาต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหลักที่เป็น
พ้ืนฐานขององค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ  รวมทั้งแผนการเรียนและการสอบตามที่หลักสูตรก าหนด  มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ  โดยในบทนี้น าเสนอผลการศึกษาเฉพาะประเด็นด้านบริบท
ของหลักสูตรจากความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ   ในประเด็น
เกี่ยวกับ 
 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 2. โครงสร้างของหลักสูตร แผนการศึกษา เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 
             3. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานและวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร 
 4. หมวดวิชาหลักของหลักสูตร 
 5. วิชาเลือกและวิชาการค้นคว้าอิสระของหลักสูตร 
 6. การสอบประมวลความรู้และการสอบปากเปล่า 
             7. ความคิดเห็นอื่น ๆ 

5.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ได้ประเด็นหลักเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน 
2 ประเด็น คือ 
  1) วัตถุประสงค์ต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน   
      การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน
โดยเฉพาะในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   และผนวกกับการจัดการเรียน
การสอนทีเ่น้นความเชื่อมโยงในแต่ละวิชา โดยน าเนื้อหารายวิชาในรูปแบบทฤษฎีเข้าสู่ภาคปฎิบัติทางธุรกิจ
การบริหาร และเน้นการจัดท าแผนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลกับนักศึกษาตลอด
หลักสูตร  การตรวจสอบแผนการเรียนวัดได้จากการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา และจาก
การประเมินผลการเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความเหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน ดังความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านหนึ่งระบุว่า 
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      “เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (Contemporary IT) ในองค์การที่เน้นการสร้างนวัตกรรม 
ความคิดริเริ่ม  หลักสูตรควรปรับวัตถุประสงค์เพราะอาจจะไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์การ แต่ถ้าเป็นองค์การทั่วไปก็มีความเหมาะสม โดยรวมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดีและมีความ
เหมาะสม”    
  จากความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอาจจะมี
ความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน  แต่ยังมีองค์การที่เน้นการสร้างนวัตกรรม และต้องการทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไป   จึงเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่หรือเทคโนโลยี
ร่วมสมัยก็เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้จัดท าหลักสูตรควรน ามาพิจารณาเช่นกัน    
       การพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างภาวะผู้น าของบุคลากรในศาสตร์บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความเหมาะสมสอดคล้องระดับหนึ่ง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยการสอนให้คิดค้นคว้า
และหาความรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  เน้นการน าเสนอโครงการ (Presentation) และน า
ความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้และพัฒนาภาวะผู้น าในศาสตร์ด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากธุรกิจด้านบริหารและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาบรรยาย
พิเศษ  หรือการจัดสัมมนา รวมทั้งการสอบรับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล (Global 
Certificate) เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ในธุรกิจ  คุณลักษณะพิเศษของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่ท าให้หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถิติ
ประยุกต์แตกต่างไปจากหลักสูตรของสถาบันการศึกษาอ่ืน    จากเหตุผลของผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรกล่าวไว้โดยภาพรวมว่า “วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะสมต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และ
พัฒนาภาวะผู้น า  การปรับปรุงรายวิชา การปรับวิธีการสอน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือมุ่งให้เกิด
การพัฒนาในหลาย ๆ ด้านของผู้เรียน หลักสูตรต้องด าเนินการต่อไป  แต่การสร้างภาวะผู้น าอาจจะต้อง
พ่ึงพาปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ซ่ึงจะวัดผลจากการเรียนสาขาวิชานี้อย่างเดียวไม่ได้  กิจกรรมนอกเหนือจากการ
เรียนและบุคลิกลักษณะของผู้เรียนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาประกอบกัน”    

  2) วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
    ในสายงานด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน
เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของตลาดแรงงาน   นอกจากนั้นประสบการณ์การท างาน  การเรียนรู้ระบบงาน 
เปรียบได้กับการศึกษาต่ออีกระดับหนึ่งหรือต้องไปศึกษาต่อในการท างานจริง   ซึ่งในภาคธุรกิจเอกชน
คาดหวังว่าผู้จบการศึกษาจะสามารถปฏิบัติงานได้โดยแทบจะไม่มีการสอนงานหรือระบบพ่ีเลี้ยง  ดังนั้น 
การฝึกงาน การได้เรียนรู้ในการน าไปใช้จริง  มีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นกับนักศึกษาในการน าความรู้
และประสบการณ์ในการเรียนไปใช้กับการท างานจริงในอนาคต  ดังเหตุผลของผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้
กล่าวไว้ว่า “การท าหลักสูตรให้สอดคล้องในระดับสากล  ต้องเป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไป
กับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน”  ประกอบกับเหตุผลของผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านที่กล่าวไว้
ว่า“ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีในยุคดิจิทัล”  และอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจารย์
ประจ าหลักสูตรกล่าวไว้ 
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  “การจัดท าหลักสูตรนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะร่วมกัน 
                พิจารณาจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและอนาคตของธุรกิจด้านเทคโนโลยี 
                สารสนเทศและธุรกิจอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง หลักสูตรสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ 
            ความสามารถในการเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร และมีคุณสมบัติตรง 
                และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดการจ้างงานในปัจจุบันและในอนาคตได ้ 
                ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น คุณภาพของนักศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ”  

  การบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต้องพ่ึงพาปัจจัยส าคัญหลายด้าน อาทิเช่น คุณภาพนักศึกษา
แรกเข้า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร   การพัฒนาด้านการศึกษาของผู้เรียน รวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในการปฏิบัติจริง  “แต่ไม่ใช่ว่านักศึกษาทุกคนจะสามารถเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในทุกด้านเมื่อเรียนจบ อาทิเช่น การมีความสามารถในการเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์กร ซึ่งน่าจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ต าแหน่งงาน และบุคลิกของตัวนักศึกษา”  
หลักสูตรสามารถสร้างภาวะผู้น าได้แต่ต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดประสบการณ์เพ่ือการน าเสนอที่ดี 
ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีจะเสริมสร้างท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับผู้รับฟัง  และที่ส าคัญคือ ภาวะการ
ตัดสินใจต้องชัดเจนและแน่นอน ซึ่งก็จะได้มาจากความรู้พ้ืนฐานที่ดีจะสามารถเสริมให้เกิดความเชื่อถือได้”   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านหนึ่งกล่าวไว้ 

5.2 โครงสร้างของหลักสูตร แผนการศึกษาและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 
จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ได้ประเด็นหลักเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร 

แผนการศึกษาและเนื้อหารายวิชา 2 ประเด็น คือ 
1) โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม  
   โครงสร้างหน่วยกิตของหลักสูตร 39 หน่วยกิต มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  หลักสูตรปริญญาโทจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต  ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรว่า  “โครงสร้างหลักสูตร 
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตไว้ 39 หน่วยกิต ใช้เวลาเรียนรายวิชาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร 2 ปี เห็นว่า
เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมเติม
ความคิดเห็นว่าหากพิจารณาจากแผนการเรียนมีความเหมาะสม  แต่ควรจะปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว   รวมถึงเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เพ่ิมขึ้น จะท าให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดได้มากขึ้น  ด้วยเหตุผลของผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง
ระบุว่า “ควรมีการวางหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดทางการจัดการและความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ” โดยความ
คิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า ควรเพ่ิม เติมเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ และวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการและความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ   ซึ่งอาจจะเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาใน
หลักสูตรและปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มากกว่า 39 หน่วยกิต เป็น 42 หน่วยกิต หรือปรับปรุงเป็นวิชาใน
หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตได้ โดยคงจ านวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต ตามโครงสร้างเดิมของหลักสูตร 
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2) แผนการศึกษาและเนื้อหารายวิชาต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน  
      ส าหรับแผนการศึกษาและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
และผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่า มีความเหมาะสม  แผนการศึกษาและเนื้อหารายวิชามีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกัน  ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุดจากแผนการเรียนและสามารถวางแผนการเรียนในแต่ละปี
การศึกษาได ้ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านหนึ่งระบวุ่า “โครงสร้างและเนื้อหารายวิขาของหลักสูตรตรง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO : Expected Learning Outcome)”  หลักสูตรก าหนด
แผนการศึกษาให้เรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานก่อน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและปูพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีไม่ตรงกับหลักสูตรนักศึกษาก็สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้  แต่ในทางกลับกัน
การบริหารจัดการหลักสูตรอาจจะต้องน าวิชาเสริมพ้ืนฐานเรียนควบคู่ไปกับวิชาพ้ืนฐานที่มีเนื้อหาวิชา
เหมาะสมสอดคล้องกันในภาคเรียนแรก  โดยพิจารณาจากแผนการเรียนจะเห็นได้ว่าแผนการเรียนใน
รูปแบบการผสมผสานกันระหว่างวิชาเสริมพ้ืนฐานกับวิชาพ้ืนฐานจะเป็นจุดแข็งของหลักสูตรที่จะท าให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนได้ดีขึ้นตามล าดับ  และ “หากเรียงล าดับการเรียนได้ตามที่ระบุจริง ก็จะ
เหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ หลักสูตรไม่ได้จัดล าดับแผนการเรียนตามที่ได้ระบุไว้ เนื่องมาจากปัจจัย
หลายประการ อาทิเช่น  พ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษา  จ านวนนักศึกษา  การน านักศึกษาหลายรุ่นมาเรียน
ร่วมกัน  ซึ่งแต่ละรุ่นแผนการเรียนอาจจะไม่เป็นไปตามล าดับ โดยจะมีความแตกต่างกันในพ้ืนฐานความรู้  
ซึ่งเห็นได้ว่าจ านวนนักศึกษาที่เรียนในแต่ละวิชาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ”  อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้กล่าวไว้ 

5.3 หมวดวิชาเสริมพื้นฐานและวิชาพื้นฐานของหลักสูตร 

จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ได้ 2 ประเด็นหลัก ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานและ
หมวดวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร ดังนี้  

1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานมีความเหมาะสม 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นสอดคล้องกันว่าเหมาะสม ในหมวดวิชา

เสริมพ้ืนฐาน วิชา ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  ภส 4002 การ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเค
ชันธุรกิจ ของนักศึกษาภาคปกติ มีความเหมาะสม    หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานของนักศึกษาภาคพิเศษ 
ก าหนดไว้ 2 วิชา คือ บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ บทส 4003 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอธุรกิจ   เห็นว่าควรเพ่ิมวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาภาค
พิเศษ อีก 1 วิชา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้งานในสังคมปัจจุบัน  และด้วยเหตุผลของ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งระบุว่า “ควรมีการวางหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดทางการจัดการและความรู้พ้ืนฐาน
ทางธุรกิจ รวมทั้งควรเพ่ิมเติมเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับบริหารจัดการ และวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการและความรู้
พ้ืนฐานทางธุรกิจ”  ดังนั้น การปรับปรุงหลักสูตรควรน าประเด็นนี้มาพิจารณาปรับเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยไม่มีผลกระทบกับจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรด้วย  
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  2) ในหมวดวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรมีความเหมาะสม   
               ก าหนดให้นักศึกษาเรียนจ านวน 6 หน่วยกิต ได้แก่ วิชา บทส 5010 เทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กรและเทคโนโลยีเกิดใหม่ อีอาร์พี ไอโอที บล็อกเชนและฟินเทค และ วิชา บทส 5020 การเรียนรู้ของ
เครื่องและวิธีเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ธุรกิจ   ในภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความคิดเห็นว่าวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตรมีความเหมาะสม  และหลักสูตรได้ท าการปรับปรุง
เนื้อหาวิชามาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน    โดยเหตุผลของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “วิชา บทส 5010 เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรและเทคโนโลยีเกิดใหม่ อี
อาร์พี ไอโอที บล็อกเชนและฟินเทค และ บทส 5020 การเรียนรู้ของเครื่องและวิธีเชิงปริมาณในการ
วิเคราะห์ธุรกิจ เป็นวิชาที่มีความเหมาะสม เพราะเป็นพ้ืนฐานของคน IT โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะก้าวไป
เป็นผู้บริหาร”  แตใ่นทางกลับกนัการเพ่ิมวิชาพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจในหมวดวิชาพ้ืนฐาน 
อีก 1 วิชา ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

5.4 หมวดวิชาหลักของหลักสูตร 
จากการสังเคราะห์เนื้อหาในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับหมวดวิชาหลักของหลักสูตร มี 2 ประเด็นหลัก 

ดังนี้ 
1) หมวดวิชาหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีความเหมาะสม 
    หมวดวิชาหลักของหลักสูตร ก าหนดให้นักศึกษาเรียนจ านวน 18 หน่วยกิต และแบ่งวิชาหลัก

เป็น 2 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีสารสเนทศ ประกอบด้วย วิชา บทส 6010  คลังข้อมูลและข้อมูล  บทส 
6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงสารสนเทศ และ บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์ และ
การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ     ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นว่ามีความเหมาะสม   แต่ก็มีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีวิชาที่รวบยอดในการบูรณาการศาสตร์ทั้ง 2 ด้าน
เข้าด้วยกัน     โดยเหตุผลของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระบุไว้ว่า “ในหมวดวิชาหลัก มีความเหมาะสม 
เพราะเป็นการเจาะลึกในเรื่องที่ควรรู้และท าได้ในสายงาน  และควรมีวิชารวบยอดที่บูรณาการศาสตร์
ทั้งหมดไว้ด้วยกัน”  จากเหตุผลที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไว้ การเพ่ิมจ านวนวิชาอีก 1 วิชา อาจจะ
พิจารณาเพ่ิมในหมวดวิชาเลือก และก าหนดเป็นวิชาบังคับเลือก 1 วิชา จ านวน 3 หน่วยกิต  เพ่ือไม่ให้
กระทบจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตรได้ 

2) หมวดวิชาหลักด้านการบริหารต้องมีความเหมาะสม 
    หมวดวิชาหลักด้านการบริหาร ประกอบด้วย วิชา บทส 6040 การบัญชีเพ่ือการบรหาร  6050 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ และ บทส 6060 การจัดการตลาดและการตลาดดิจิทัล 
โดยความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสม   แต่ก็เสนอแนะว่า
ควรจะมีวิชาที่รวบยอดในการบูรณาการศาสตร์ทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกัน ดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น หากพิจารณา
จากรายวิชาทางด้านการบริหารที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะเห็นได้ว่ามีความเหมาะสม ประกอบกับการเพ่ิม
จ านวนวิชาในหมวดวิชาหลัก นักศึกษาจะต้องเรียนและได้ผลการศึกษาเฉลี่ยในวิชาหลัก 3.00 ขึ้นไป จึง
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เห็นได้ว่าหมวดวิชาหลักมีความเหมาะสมแล้วในเบื้องต้น  กรณีจะเพ่ิมวิชาที่เป็นประโยชน์ตามสภาพสังคม
ปัจจุบัน ก็สามารถก าหนดเป็นวิชาบังคับเลือกในหลักสูตรได้       

5.5 หมวดวิชาเลือกและวิชาการค้นคว้าอิสระของหลักสูตร 

จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ จะได้ 2 ประเด็นหลักเกี่ยวกับหมวดวิชาเลือกและ
วิชาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้  

1) ความเหมาะสมของหมวดวิชาเลือก 
    ส าหรับหมวดวิชาเลือกหลักสูตรก าหนดไว้ 12 หน่วยกิต   นักศึกษาที่ศึกษา แผน ข. จะต้อง

เลือกเรียนวิชาเลือกที่หลักสูตรก าหนด 6 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรก าหนดให้ และเลือกเรียน
วิชาเลือกเสรีอีก 6 หน่วยกิต  ส าหรับนักศึกษาแผน ก. (ท าวิทยานิพนธ์)  หลักสูตรก าหนดให้เรียนวิชาเลือก 
3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรก าหนด     ในภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิเห็น
ว่าวิชาเลือกที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนและวิชาเลือกเสรีมีความเหมาะสม  โดยมีประเด็นที่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ไว้ว่า  “หมวดวิชาเลือกตามหลักสูตรก าหนดมีความเหมาะสม  แต่การจัดการเรียนการสอนจริง 
จ านวนวิชาและโอกาสในการเลือกมีมากน้อยเพียงใด  อาจจะต้องพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่เรียน
ประกอบกันในการเปิดวิชาเลือก   และวิชาเลือกบางวิชาไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร  หากวิชาเลือกที่ไม่มี
อยู่ในหลักสูตร ต้องเปิดรหัสวิชาเป็นการศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ    จึงเสนอให้
หลักสูตรปรับปรุงและบรรจุชื่อรายวิชาที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรไปไว้ในหมวดวิชาเลือกและปรับรหัสวิชาให้มี
ความเหมาะสม”  โดยประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของหมวดวิชาเลือกหรือการเปิดวิชาเลือก ในการ
วางแผนการเปิดวิชาเลือกในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษาของหลักสูตร   อาจจะต้องปรับแผนการเปิด
รายวิชาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

  2) ความเหมาะสมของวิชาการค้นคว้าอิสระ 
              หลักสูตรก าหนดวิชาการค้นคว้าอิสระ จ านวน 3 หน่วยกิต  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนใน
วิชาการค้นคว้าอิสระในปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามแผนการเรียน   อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเกี่ยวกับวิชาการค้นคว้าอิสระว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องตามที่หลักสูตรก าหนด  
โดยมีประเด็นทีอ่าจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวไว้   “การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ หัวข้อ
ที่ผู้เรียนค้นคว้าอาจเป็นไปตามปัญหาจริงที่ต้องการค าตอบขององค์กรของผู้เรียน  การจัดการศึกษาในวิชา
ค้นคว้าอิสระควรมีการด าเนินการที่เป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะผู้เรียนกว่าจะทราบว่าต้องท าวิชาการ
ค้นคว้าอิสระกับอาจารย์ท่านใดก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเปิดเทอมแล้ว และบ่อยครั้งที่ พัฒนา
วิชาการค้นคว้าอิสระไม่ทันเวลา”  โดยประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นปัญหาในการพัฒนาเนื้อหาวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ เนื่องจากช่วงเวลาที่จัดท ามีจ ากัด การสืบค้นข้อมูล การค้นคว้า รวมทั้งการพัฒนาผลงาน
วิชาการค้นคว้าอิสระให้มีความก้าวหน้ารวมทั้งผลงานต้องมีคุณภาพ  จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ  
ดังนั้น การวางแผนการจัดการศึกษาในวิชาการค้นคว้าอิสระจึงควรต้องวางระบบการจัดการศึกษาให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาผลงานของนักศึกษาด้วยเช่นกัน 
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 5.6 การสอบประมวลความรู้และการสอบปากเปล่า 
          จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
การสอบประมวลความรู้และการสอบปากเปล่า ได้ประเด็นหลัก 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1) การสอบประมวลความรู้มีความเหมาะสม   
              การสอบประมวลความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็น  จากความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ไว้ว่า  “เป็นสิ่งจ าเป็น อาจมีการประเมินทักษะ IT ขั้นต่ าถ้าสามารถท าได้ และลดการสอบ
เนื้อหารายวิชาการสอบประมวลความรู้บางส่วนลงไป”  และการสอบประมวลความรู้ “เป็นการตรวจสอบ
นักศึกษาในภาพรวมว่ามีความรู้ดังที่มุ่งหมายไว้”  หรือ “การสอบประมวลความรู้อาจจะไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์   แต่หากไม่สอบประมวลความรู้ก็จะต้องเพ่ิมความเข้มงวด
ของวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์”  จากประเด็นความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จะเห็นได้ว่าภาพรวมในการวัดความรู้ของนักศึกษาจากการได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตร 
อาจจะก าหนดได้ในรูปแบบหรือแผนการศึกษาที่หลักสูตรก าหนดให้สอบวัดความรู้ได้จากการสอบวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ หรือ การลดการเพ่ิมเนื้อหาการสอบประมวลความรู้ได้จากการประเมินทักษะของนักศึกษาที่
ได้ศึกษารายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  อีกทั้งเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้นักศึกษาและเปิดกว้างส าหรับ
แนวทางการสอบวัดความรู้ในภาพรวมได้หลายรูปแบบเช่นกัน 
  2) การสอบปากเปล่ามีความเหมาะสม  
              การสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยความคิดเห็นในภาพรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่า การสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็น สอบเพ่ือวัดความรู้และดูทักษะทางด้านการสื่อสาร 
ทัศนคติ และความเข้าใจซึ่งนอกเหนือไปจากการสอบประมวลความรู้  แต่ในทางกลับกัน “การสอบปาก
เปล่าก็เป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็น  เพราะสามารถใช้การสอบวิชาการค้นคว้าอิสระก็เพียงพอ แต่ต้องให้เวลาและ
ความเข้มข้นมากขึ้นในการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ”  และ “เห็นว่าควรใช้การสอบประมวลความรู้ หรือ
การสอบปากเปล่า อย่างใดอย่างหนึ่ง” อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นไว้   โดยจาก
ความคิดเห็นที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิให้ไว้  จะเห็นได้ว่าการสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็น
และในทางกลับกันก็เป็นสิ่งที่ไม่จ าเป็นเช่นกัน  การทดแทนการสอบปากเปล่าด้วยการสอบวิชาการค้นคว้า
อิสระ หรือการเพ่ิมเนื้อหาการสอบประมวลความรู้ ก็เป็นอีกแผนการศึกษาที่ควรน ามาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรเช่นกัน 

5.7 ความคิดเห็นอื่น ๆ 

 จากการสังเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประเด็น
หลักเก่ียวกับความคิดเห็นอื่น 2 ประเด็น ดังนี้ 
       1) คุณวุฒิและความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
               ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส าคัญของหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิและความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน  จะต้องคัดกรองและผ่านการพิจารณาความรู้ความสามารถและคุณสมบัติจากอาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ในภาพรวมคณาจารย์มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับการเรียนการสอนใน
ระดับนี้  แต่หลักสูตรยังต้องพ่ึงพาอาจารย์พิเศษภายนอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยสอน  จ านวนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการควบคุมคุณภาพการศึกษา  การเชิญอาจารย์พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการท างานจริงมาถ่ายทอดความรู้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียน
และน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้   “แต่บางวิชาผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนยังไม่ใช่”  และ “การ
เตรียมการสอนจ าเป็น เพราะว่าจะท าให้เรารู้ว่าเราจะด าเนินหัวข้อการสอนหรือ  flow ในการสอนอย่างไร 
ไม่ให้สะเปะสะปะ เพ่ือที่นักเรียนจะได้ไม่งงหรือสับสน เพ่ือที่จะสามารถชี้ให้นักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ใน
แต่ละหัวข้อท่ีสอน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการให้นักเรียนรู้หรือน าไปปฏิบัติใน
ครั้งนั้นๆ” อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้กล่าวไว้    การเตรียมการสอนมีความจ าเป็นมาก 
การวางแผนการสอนและการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารหรือรูปภาพที่คิดว่าจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจมาก
ขึ้นมาประกอบการสอน  รวมถึงการถ่ายทอดหรือสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจเป็นสิ่งจ าเป็น “การสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความเหมาะสมและมีความส าคัญมาก  แต่ผู้เรียนต้องมีความรู้พ้ืนฐานมาก่อน การ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้จึงสัมฤทธิ์ผล   แต่นักศึกษาบางคนอาจไม่คิดเช่นนั้น แต่ละคนมี
วัตถุประสงค์ในการเข้ามาเรียนต่างกันไป”  ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวไว้ 
  2) การสอบได้รับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล (Global Certificate) 
                 การวัดผลจากการสอบได้รับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล (Global 
Certificate) เป็นสิ่งจ าเป็น  เพราะโลกของงานอาจต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสการท างานที่กว้างขวางมากขึ้นแก่นักศึกษา  หรือ  “อาจไม่จ าเป็น แต่ก็ใช้ร่วมกับการวัดผลปกติได้ 
บางคนอาจไม่ต้องใช้ท าให้ขาดความตั้งใจในการสอบ  ก าหนดการสอบก็เป็นสิ่งส าคัญ ต้องไม่ท าให้ผลการ
เรียนออกล่าช้าเกินไป แต่การสอบได้ใบรับรองก็มีประโยชน์ส าหรับนักศึกษาบางคน   แต่ต้องระมัดระวังใน
มาตรฐานของ Certificate issues ด้วย”   และ  “ไม่จ าเป็น แต่มีประโยชน์ตรงที่ว่าท าให้เรามีความรู้มาก
ขึ้นหรือ update ความรู้   เพราะเราต้องใช้เวลาในการศึกษาก่อนจะไปสอบและเนื้อหาการสอบ 
Certificate   จะมีปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดเสมอ  บางหน่วยงานจะมี 
requirement ว่าจะตอ้งมี Certificate บางตัว ซึ่งในบางกรณีก็จ าเป็นต้องมี  นอกจากนี้การมี Certificate 
เป็นกลไกหนึ่งในการวัดความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสให้นักศึกษาได้รับการ
เรียกสัมภาษณ์ หรือเลื่อนต าแหน่ง เป็นต้น”  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนกล่าวไว้  จากความเห็นของ
อาจารย์ในหลักสูตรให้ไว้ จะเห็นได้ว่า มีความคิดเห็นหลากหลายในการให้ความส าคัญกับการสอบได้รับรอง
ความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล (Global Certificate)  ประเด็นส าคัญที่หลักสูตรควร
พิจารณา ได้แก่ คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาในหลักสูตรที่ เป็นคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของ
ตลาดแรงงาน  รวมทั้งเป็นนวัตกรรมของหลักสูตรหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตรที่แตกต่างไปจากหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และการสอบได้รับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล (Global 
Certificate) เป็นส่วนหนึ่งของการออกผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาไปสอบด้วยเช่นกัน 
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บทที่ 6 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  ในการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การ
วิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  และเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 
Research Methods) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในการศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทของหลักสูตร และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในการศึกษา
ความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษภายนอก และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดย
สรุปประเด็นที่ได้จากความคิดเห็นจากกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มอาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิ  การศึกษาใช้แนวทาง
การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร โดยน าแบบจ าลอง CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam มา
ประยุกต์ใช้  ประเด็นของการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรในครั้งนี้ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริบทของหลักสูตร (Context)  ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร ( Input) ด้านกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตร (Process) และด้านผลผลิตของหลักสูตร (Product) โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะด้านดังนี้ 

1) การศึกษาความคิดเห็นด้านบริบทของหลักสูตร (Context) เป็นการศึกษา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน วิชาพ้ืนฐาน หมวดวิชา
หลัก หมวดวิชาเลือก/วิชาบังคับเลือก  ชื่อหลักสูตรและวุฒิการศึกษา 

2) ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร (Input) เป็นการศึกษาปัจจัยน าเข้าเกี่ยวกับคุณวุฒิ/
คุณสมบัติของผู้สอนและผู้เรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  สื่อการเรียนการสอน  
การสอบประมวลความรู้และการสอบปากเปล่าเพื่อจบการศึกษา 

3) ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (Process) เป็นการศึกษาคุณภาพการสอน
และบุคลากรสายสนับสนุน  การจัดตารางสอน/ตารางสอบ  การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/
กิจกรรมพิเศษ  การวัดผลและประเมินผลรายวิชา  และปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา และการ
บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) ด้านผลผลิตของหลักสูตร (Product)  เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  การเพ่ิมองค์ความรู้ด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนทเศ
ให้กับผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะพิเศษและคุณสมบัติพึงประสงค์ของผู้เรียนตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากหน่วยตัวอย่างนักศึกษาชั้นปริญญาโท 
คณะสถิติประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 จ านวน 69 คน โดยการใช้แบบสอบถาม
แบบมีโครงสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ การ
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แจกแจงความถี่ ค านวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพจากหน่วยตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 7 คน  ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ  ท าการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามเจาะลึกด้านบริบทของหลักสูตร 
น าเสนอผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและน าเสนอตามประเด็นของหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ความสอดคล้องและความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  โครงสร้างเนื้อหารายวิชาของ
หลักสูตร รวมถึงการสอบประมวลความรู้และการสอบปากเปล่าเพ่ือจบการศึกษา    

6.1  สรุปผลการศึกษา 
 6.1.1 ข้อมูลด้านสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 หน่วยตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาชั้นปริญญาโท ปีที่ 2 จ านวน 69 คน ที่ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศหญิง และเพศชาย ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 59.4 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40.6  มีอายุโดยเฉลี่ย 31.35 ปี  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 24 - 30 
ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพท างานคิดเป็นร้อยละ 97.1 ไม่ได้ท างานคิดเป็นร้อยละ 2.9   และปฏิบัติงานใน
ระดับบริหารระดับต้นเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69.6  ส่วนใหญ่เลือกศึกษาในแผน ข.ไม่ท า
วิทยานิพนธ์ คิดเป็นร้อยละ 98.6 โดยมีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ คิดเป็นร้อยละ 5.8  และมี
สถานภาพเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 94.2  

 6.1.2 ผลการศึกษาด้านบริบทของหลักสูตร  (Context)   ประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม   โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  โดยมีประเด็นที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด  ได้แก่  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (คุณวุฒิการศึกษา) ที่จบการศึกษา  โครงสร้าง/เนื้อหาวิชาของ
หลักสูตรตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO : Expected Learning Outcome)  และโครงสร้างและ
เนื้อหาของหลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   แต่ถ้าพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นของ
นักศึกษาในระดับเห็นด้วยมาก แต่น ามาจัดอันดับคะแนนความคิดเห็นจะอยู่ในล าดับสุดท้าย ได้แก่  
ประเด็นหมวดวิชาเลือก วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกตามหลักสูตร   และหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานที่ก าหนดให้
นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมเพียงพอในการใช้ตามบริบท   ซึ่งหลักสูตรควรน ามาพิจารณา
ปรับปรุงความเหมาะสมของหมวดวิชาเลือก วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกตามหลักสูตร    หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐานที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมและเพียงพอในการใช้ตามบริบท   โดยผล
การส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาสอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า  ในภาพรวมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน การพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเชื่อมโยงแต่ละวิชาและทฤษฎีเข้าสู่
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ภาคปฏิบัติ โดยการวางแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาตลอดหลักสูตร  การผลิตบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร  และมีคุณสมบัติตรงและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน  ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น คุณภาพของนักศึกษาก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ  คุณภาพนักศึกษาแรกเข้า การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  รวมไปถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในการปฏิบัติจริง โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรกล่าวไว้ว่า “ไม่ใช่ว่านักศึกษาทุก
คนจะสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในทุกด้านเมื่อเรียนจบ  เช่น การมีความสามารถในการเป็นผู้น าด้าน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร ซึ่งน่าจะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ต าแหน่งงาน และ
บุคลิกของตัวนักศึกษา  หลักสูตรสามารถสร้างภาวะผู้น าได้แต่ต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดประสบการณ์
เพ่ือการน าเสนอที่ดี ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีจะเสริมสร้างท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับผู้ฟัง และที่ส าคัญ
คือ ภาวการณ์ตัดสินใจต้องชัดเจนและแน่นอน ซึ่งก็จะได้มาจากความรู้พ้ืนฐานที่ดีจะสามารถเสริมให้เกิด
ความเชื่อถือได้”   ประกอบกับผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า  หลักสูตรควรเพ่ิมประเด็นเกี่ยวกับ 
“เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย (Contemporary IT)” ในองค์การที่เน้นการสร้างนวัตกรรม ความคิดริเริ่ม  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอาจจะไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรรงาน ควรจะต้อง
ปรับวัตถุประสงค์  แต่ถ้าเป็นองค์กรทั่วไปก็มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องในระดับสากล ต้องเป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน  โดยความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องมีในยุคดิจิทัล  ความคิดเห็นอีกประเด็นหนึ่งของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไว้ว่า “การสอบ
ได้รับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล (Global Certificate) เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ในธุรกิจ  คุณลักษณะพิเศษของผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  ท าให้
หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสถิติประยุกต์ มีความแตกต่างไปจากหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาอ่ืน  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะต่อการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาภาวะผู้น า การ
ปรับปรุงรายวิชา การปรับวิธีการสอน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาในหลาย ๆ 
ด้านของผู้เรียนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  การสร้างภาวะผู้น าอาจจะต้องพ่ึงพาปัจจัยหลายๆ ด้าน ซึ่งจะ
วัดผลจากการเรียนสาขาวิชานี้อย่างเดียวไม่ได้  กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนและบุคลิกลักษณะของ
ผู้เรียนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณาประกอบกัน” 

  ด้านโครงสร้างของหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต แผนการศึกษา  ล าดับการเรียนรายวิชา  และ
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด    
สอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์พิ เศษภายนอกและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเห็นว่าโครงสร้างหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิต  แผนการศึกษา  ล าดับการเรียนรายวิชา  
และเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม  โดยให้ความคิดเห็นไว้ว่า “โครงสร้างหลักสูตร จ านวน
หน่วยกิต  39 หน่วยกิต เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  เวลาเรียนตามหลักสูตร 2 ปี มีความ
เหมาะสม  แผนการศึกษาและเนื้อหารายวิชามีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จาก
แผนการศึกษาที่สามารถเตรียมตัวในการเรียนแต่ละปีการศึกษา  โครงสร้างและเนื้อหารายวิชาของ
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หลักสูตรตรงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO : Expected Learning Outcome)  การ
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว และควร
มีการวางหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดทางการจัดการและความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ 
  ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานและวิชาพ้ืนฐานมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก  สอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งเห็นว่าหลักสูตรก าหนดให้เรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานก่อนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของนักศึกษาที่จบ
การศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน หรือการเรียนร่วมกันระหว่างวิชาเสริมพ้ืนฐานและวิชาพ้ืนฐานในภาค
แรกของการศึกษา โดยแผนการเรียนลักษณะผสมผสานกันระหว่างวิชาเสริมพ้ืนฐานและวิชาพ้ืนฐานจะเป็น
จุดแข็งของหลักสูตรที่จะท าให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาการเรียนได้ดีขึ้น   แต่ในทางปฏิบัติการจัดล าดับวิชา
อาจจะไม่เป็นไปแผนการศึกษา ความแตกต่างกันในพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาแต่ละรุ่นและจ านวน
นักศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน   ในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานของนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษก าหนดวิชาภาษาอังกฤษไว้แตกต่างกัน จึงเห็นว่าควรเพ่ิมเติมวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ภาคพิเศษให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน 
  ในหมวดวิชาหลัก พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
สอดคล้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า  หมวดวิชาหลักทั้ง 6 
วิชา มีความเหมาะสม  โดยให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าในหมวดวิชาหลักมีความเหมาะสม เพราะเป็นการ
เจาะลึกในเรื่องที่ควรรู้และท าได้ในสายงาน และควรมีวิชารวบยอดที่บูรณาการศาสตร์ทั้งหมดไว้ด้ วยกัน 
โดยนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  วิชาหลักบางวิชามีเนื้อหามากจึงอยากให้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 วิชา เช่น 
วิชาการวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  ส าหรับหมวดวิชาเลือกและวิชาการค้นคว้าอิสระ  พบว่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก  ซึ่งสอดคล้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน มีความเห็นสอดคล้องกัน
ว่าเหมาะสม  แต่ถ้าพิจารณาจากคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับเห็นด้วยมาก แต่มีบางประเด็น
คะแนนความคิดเห็นจัดอยู่ในล าดับสุดท้าย คือ ประเด็นหมวดวิชาเลือก จึงควรน ามาพิจารณาปรับปรุง 
อาทิเช่น การเปิดวิชาเลือกเสรีให้มากขึ้น และเปิดวิชาเลือกตามความสนใจของนักศึกษา  โดยอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้ความคิดเห็นไว้ว่า “หมวดวิชาเลือกตามหลักสูตรก าหนดมีความเหมาะสม แต่การจัดการ
เรียนการสอนจริง  จ านวนวิชาและโอกาสในการเปิดวิชาเลือกมีมากน้อยเพียงใด อาจจะต้องพิจารณา
จ านวนนักศึกษาที่เรียนประกอบกัน วิชาเลือกบางวิชาไม่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร เปิดรหัสวิชาเป็น
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจะปรับปรุงให้ชื่อรายวิชาอยู่ในหลักสูตรและ
ปรับรหัสวิชาให้เหมาะสม”  ในส่วนของวิชาการจัดการศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมในการน าความรู้ที่ได้เรียนมาในหลักสูตรมาท าวิจัยหรือโครงงานเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
เพราะเป็นวิชาที่ต้องใช้ความรู้ในการสังเคราะห์  วิเคราะห์  ประมวลความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ข้อสังเกตว่า “การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระ หัวข้อที่ผู้เรียนค้นคว้าอาจ
เป็นไปตามปัญหาจริงที่ต้องการค าตอบขององค์กรของผู้เรียน  การจัดการศึกษาในวิชาการค้นคว้าอิสระ
ควรมีการด าเนินการที่เป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะผู้เรียนกว่าจะทราบว่าต้องท างานกับอาจารย์ท่าน
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ใดก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเปิดเทอมแล้ว และบ่อยครั้งที่ท าไม่ทัน”     ในประเด็นชื่อหลักสูตร
และวุฒิการศึกษา  พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด  โดยนักศึกษาเห็นว่าชื่อหลักสูตร วุฒิ
การศึกษา มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน     

 ด้านข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรด้านบริบท  นักศึกษาให้
ข้อเสนอแนะมากที่สุดคือ อยากให้มีวิชาเลือกเสรีมากกว่านี้  รองลงมาคือ หลักสูตรมีความเหมาะสมดีมาก 
และมีการเพ่ิมเนื้อหาตามยุคสมัยดี  

 6.1.3 ผลการศึกษาด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร ( Input) ประกอบด้วย คุณวุฒิ/
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน  การจัดการเรียนการสอน   สื่อการเรียนการสอน และการสอบ
เพ่ือจบการศึกษา พบว่า นักศึกษาโดยรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยน าเข้าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  โดยประเด็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถใน
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด   แต่ยังมีประเด็นรายข้อที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นอยู่ในอันดับสุดท้าย  และควร
น ามาพิจารณา ได้แก่ การสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี้ 
      นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร คือ  ในรายวิชา บทส 6030 
การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเห็นอยากให้แยก CIO และ 
PM ออกจากกัน   เนื่องจากทั้งสองเนื้อหาวิชามีความละเอียดมาก เมื่อน ามารวมกันในวิชาเดียวท าให้
เนื้อหาแน่นมากเกินไป อาจารย์สอนไม่ทัน จึงอยากขอให้แยกวิชาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
และความพร้อมของเนื้อหาวิชา วิธีการสอนและการเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด 

  6.1.4 ผลการศึกษาด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ (Process)  
ประกอบด้วย  คุณภาพการสอน คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน การจัดตารางการเรียน/การสอบ การจัด
โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ  การวัดผลและประเมินผลรายวิชา  ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่ง
สนับสนุนการศึกษา และการให้บริการข้อมูลการเรียนการสอน พบว่า  นักศึกษาโดยรวมมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของหลักสูตรด้านกระบวนการบริหารจัดการและการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
โดยประเด็นการวัดผลและประเมินผลรายวิชาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด   แตย่ังมปีระเด็นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จัดอันดับคะแนนแล้วเป็นอันดับสุดท้าย
และควรน าพิจารณา ได้แก่ การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา  และประเด็นโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน    
  ส าหรับข้อเสนอแนะในด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ นักศึกษาให้
ข้อเสนอแนะ ได้แก่  ในบางรายวิชาเนื้อหาเยอะมาก ซึ่งคิดว่าเป็นวิชาส าคัญของหลักสูตรที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ต่อได้ในสายอาชีพและต้องน าไปสอบใน Certificate เลยคิดว่าควรปรับปรุงเวลาในการเรียน
การสอนให้มากขึ้น หรือเปิดเป็น 1 วิชา แล้วเรียนทั้งภาคการศึกษาน่าจะเหมาะสมและได้รับความรู้แบบ
เต็มที่มากกว่านี้ 
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 6.1.5 ผลการศึกษาด้านผลผลิตของหลักสูตร (Product)  ประกอบด้วย ประเด็นการตอบสนอง
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  การเพิ่มองค์ความรู้ด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียน
การศึกษาในหลักสูตรก่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษในตัวผู้เรียน และคุณสมบัติพึงประสงค์ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน  พบว่า นักศึกษาโดยรวมมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมด้านผลผลิตของหลักสูตรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   โดยรายประเด็นส่วนมากค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นด้านผลผลิตของ
หลักสูตรอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดเช่นกัน   แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าประเด็นที่จัดอันดับคะแนนเป็นอันดับ
สุดท้าย ได้แก่ ประเด็นเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของท่าน 
                ในส่วนของข้อเสนอแนะด้านผลผลิตของหลักสูตร   นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่าการสอบ 
comprehensive ควรเปิดต ารา เพราะเนื้อหาเยอะมาก และอยากให้เพ่ิมในมุมของบริหารมากกว่านี้อีกนิด
น่าจะดีเลย 

6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
     6.2.1 ด้านบริบทของหลักสูตร (Context)  จากการศึกษาพบว่า  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างเนื้อหา  จ านวนหน่วยกิต  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน วิชาพ้ืนฐาน วิชาหลัก  ชื่อหลักสูตรและวุฒิ
การศึกษาของหลักสูตร มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม   ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
คะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก   โดยพิจารณาประเด็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ คุณวุฒิที่จบการศึกษา  โครงสร้าง/เนื้อหาวิชาของหลักสูตรตรงกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO : Expected Learning Outcome) และโครงสร้างเนื้อหาของ
หลักสูตรตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดแข็งของหลักสูตร  แต่ยังมีประเด็นเกี่ยวกับ
หมวดวิชาเลือก วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด และประเด็นหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานที่
ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมและเพียงพอในการใช้ตามบริบทที่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่จัดอันดับคะแนนความคิดเห็นแล้วเป็นอันดับสุดท้าย   ควรน า
พิจารณาปรับปรุง  เนื่องจากหลักสูตรก าหนดหมวดวิชาเลือก  วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกตามที่หลักสูตร
ก าหนดในแต่ละภาคการศึกษาอาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา   เนื่องมาจากแผนการ
ศึกษาในการเปิดรายวิชาแต่ละภาคการศึกษาที่ก าหนดไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง  จึงมีผลกระทบกับ
แผนการเรียนของนักศึกษาที่คาดหวังในการเรียนรายวิชาที่วางแผนไว้  ประกอบกับบางรายวิชาในหลักสูตร
ไม่สามารถเปิดสอนได้จึงท าให้นักศึกษาอาจจะเสียโอกาสทางการเรียน   และประเด็นเกี่ยวกับหมวดวิชา
เสริมพ้ืนฐานที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมและเพียงพอในการใช้ตามบริบท  
โดยหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานก าหนดให้นักศึกษาภาคปกติเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามที่สถาบันก าหนดคือ 6 
หน่วยกิต (2 วิชา) และจะต้องสอบผ่านได้ผลการศึกษาตั้งแต่ “B” ขึ้นไปทั้ง 2 วิชา แต่กรณีนักศึกษาภาค
พิเศษหลักสูตรก าหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต (1 วิชา) และต้องสอบผ่านได้ผลการศึกษา
ตั้งแต่ “B”  โดยนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษมีความคิดเห็นว่าอาจจะไม่เพียงพอ   จึงเป็นประเด็นที่
หลักสูตรควรน ามาพิจารณา    โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอความเห็นว่า  หลักสูตร
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สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร และมี
คุณสมบัติตรงและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและในอนาคต  ต้องอาศัยปัจจัย
หลายอย่าง เช่น คุณภาพของนักศึกษาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ  โดยในภาพรวมวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ดีและมีความเหมาะสม  แต่หากพิจารณาปรับวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับองค์กรที่เน้นการสร้างนวัตกรรม  
ความคิดริเริ่มและเทคโนโลยีร่วมสมัย  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น  และในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องในระดับสากล 
หลักสูตรจะต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน  แต่ไม่ใช่
ว่านักศึกษาทุกคนจะสามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในทุก ๆ ด้านเมื่อเรียนจบ  ซึ่งน่าจะต้อง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น  การได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ เพ่ือการน าเสนอที่ดี 
ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีจะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ รวมทั้งภาวการณ์ตัดสินใจที่แน่นอนและชัดเจน 
โดยสิ่งเหล่านี้จะได้มาจากความรู้ พ้ืนฐานและประสบการณ์ทั้งในการเรียนในหลักสูตรและกิจกรรม
นอกเหนือจากการเรียนที่จะต้องควบคู่ไปด้วยกัน   ส่วนประเด็นโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา เนื้อหา
รายวิชาของหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีมาตรฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งจ านวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร โดย
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรตรงกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO : Expected Learning Outcome)  
การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นสิ่งจ าเป็น  เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
เร็ว  รวมทั้งการวางหลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดทางการจัดการและความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ  ประกอบกับ
แผนการเรียนลักษณะผสมผสานกันระหว่างวิชาเสริมพ้ืนฐานกับวิชาพ้ืนฐานหรือการจัดล าดับวิชาที่มีความ
ต่อเนื่องกันจะเป็นจุดแข็งของหลักสูตรที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนได้ดีขึ้นตามล าดับและเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  แต่ในทางปฏิบัติและการบริหารจัดการหลักสูตร แผนการศึกษาอาจจะไม่
สามารถเปิดรายวิชาได้ตามแผน เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษา  ความแตกต่างกันในพ้ืน
ฐานความรู้ ซึ่งเห็นได้จากนักศึกษาหลายรุ่นที่น ามาเรียนร่วมกันหรือจ านวนนักศึกษาที่เรียนในแต่ละวิชาซึ่ง
ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ    และประเด็นที่เกี่ยวกับวิชาเสริมพ้ืนฐาน อาทิเช่น วิชาภาษาอังกฤษที่หลักสูตร
ก าหนดให้นักศึกษาภาคพิเศษเรียน 3 หน่วยกิต นักศึกษาภาคปกติเรียน 6 หน่วยกิต ซึ่งไม่สอดคล้องกันใน
ระดับหลักสูตรที่เรียนด้วยกัน   ในส่วนของหมวดวิชาหลัก  เห็นว่ามีความเหมาะสม เพราะเป็นวิชาที่
เจาะลึกในเรื่องที่ควรรู้และท าได้ในสายงาน และควรมีวิชารวบยอดที่บูรณาการศาสตร์ทั้งหมดไว้ด้วยกัน   
ส าหรับหมวดวิชาเลือกและวิชาค้นคว้าอิสระ  มีความเหมาะสม  แต่การจัดการเรียนการสอนจริง จ านวน
วิชาและโอกาสในการเลือกเรียนของนักศึกษาอาจจะต้องพิจารณาจ านวนนักศึกษาประกอบกัน ในส่วนวิชา
เลือกที่ไม่ได้ก าหนดอยู่ในหลักสูตรและมีความจ าเป็นจะต้องเปิดให้สอดคล้องกับบริบท  ควรจะท าการ
ปรับปรุงให้รายวิชาบรรจุอยู่ในหลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมตามสภาพสังคมในปัจจุบัน   ส าหรับประเด็น
วิชาการค้นคว้าอิสระ  หัวข้อที่ผู้เรียนค้นคว้าอาจเป็นไปตามปัญหาจริงในองค์กรที่ผู้เรียนต้องการหาค าตอบ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่ผู้เรียนปฏิบ้ติงานอยู่  หากการจัดการศึกษา
วิชาค้นคว้าอิสระมีการด าเนินการที่เป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่ การได้รับทราบว่าผู้เรียนจะต้องท าวิชาการ
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ค้นคว้าอิสระกับอาจารย์ท่านใดก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว ซึ่งบ่อยครั้งที่ผู้เรียน
อาจจะท าไม่ทัน  จึงเห็นว่าหลักสูตรควรน าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณี
ประเด็นการสอบเพ่ือจบการศึกษา (สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ความเห็นว่า การสอบประมวลความรู้เป็นสิ่งจ าเป็น และหากมีการประเมินทักษะ IT ใน
ระดับพ้ืนฐาน และลดเนื้อหาการสอบบางส่วนลงได้  การสอบประมวลความรู้อาจจะไม่จ าเป็นส าหรับ
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  แต่หากเป็นนักศึกษาที่แผน ข. จะต้องท าวิชาการค้นคว้าอิสระ ก็ต้องเข้มงวดใน
วิชาการค้นคว้าอิสระ หากจะไม่มีการสอบประมวลความรู้  แต่ในทางกลับกันการสอบปากเปล่าก็เป็นสิ่งไม่
จ าเป็น เพราะสามารถใช้การสอบวิชาการค้นคว้าอิสระวัดความรู้ได้  แต่ก็ต้องใช้การสอบประมวลความรู้ให้
มีความเข้มข้นมากเช่นกัน       

      6.2.2 ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร (Input)  สามารถวิเคราะห์และแยกประเด็น ดังนี้  ประเด็น
เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร  ประเด็นอาจารย์
ผู้สอนมีการเตรียมการสอนอย่างเหมาะสม  ประเด็นอาจารย์ผู้สอนมีความสามารถถ่ายทอดความรู้และ
อธิบายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย  ประเด็นการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และคณะก าหนดแผนการศึกษา
ให้สามารถส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดเวลาแผนการศึกษา 2 ปี  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด   แต่เมื่อพิจารณาประเด็นที่ผลการศึกษาอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จัดอันดับคะแนนอยู่ล าดับ
สุดท้าย ซึ่งควรน ามาพิจารณา ได้แก่  การสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี้   โดย
แผนการเรียนของนักศึกษา แผน ข (ศึกษารายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรและสอบประมวลความรู้และ
สอบปากเปล่า) ซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรและสอบเพ่ือจบการศึกษา (สอบ
ประมวลความรู้และสอบปากเปล่าผ่าน) การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบวัดผลรวบยอดจากที่
นักศึกษาได้เรียนในรายวิชาหลักที่หลักสูตรก าหนดและเป็นวิชาที่ใช้สอบประมวลความรู้ หากนักศึกษาสอบ
ประมวลความรู้ผ่าน   จัดท าวิชาการค้นคว้าอิสระและได้ผลการศึกษาครบถ้วนแล้ว จึงมีสิทธิ์สอบปากเปล่า 
โดยการสอบปากเปล่าเป็นการสอบวัดความรู้ที่ได้เรียนในหลักสูตรมาโดยรวม  และจากผลการศึกษาพบว่า
ประเด็นการสอบปากเปล่าเพ่ือจบการศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งทีห่ลักสูตรควรน ามาพิจารณา   

      6.2.3 ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ (Process)  ได้แบ่งหัวข้อการศึกษา
เป็น 6 หัวข้อ ได้แก่  คุณภาพการจัดการเรียนการสอน/บุคลากรสายสนับสนุน  การจัดตารางการเรียน/การสอบ 
การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพิเศษ  การวัดผลและประเมินผลรายวิชา  ปัจจัยเกื้อหนุน/
สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการให้บริการข้อมูลการเรียนการสอน นักศึกษาโดยรวมมีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพของหลักสูตรด้านกระบวนการบริหารจัดการและการบริการในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
โดยประเด็นส่วนใหญ่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเช่นกัน  ประเด็นที่ผลการศึกษามีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แต่จัดอันดับคะแนนอยู่ล าดับสุดท้าย และควรน ามาพิจารณา ได้แก่  
ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนบน Website ของคณะมีความครบถ้วนเหมาะสม   การวัดผลจากการ
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ท ารายงานเป็นสิ่งจ าเป็น   มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา  และโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน  จากการวิเคราะห์
ประเด็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า ประเด็นข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนบน Website ของคณะมีความ
ครบถ้วนเหมาะสม   ในระดับคณะข้อมูลการจัดการเรียนการสอนจะมีหลายช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ให้นักศึกษาทราบ ข้อมูลที่เผยแพร่บน Website เป็นช่องทางหนึ่ง   การสื่อสาร/เผยแพร่ทาง facebook  
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนให้นักศึกษาทราบโดยกลุ่มงานการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของคณะ  
ในกรณีเร่งด่วนข้อมูลบางส่วน เช่น การงดการเรียนการสอน  การสอนชดเชย ประกาศการสอบ หรือการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ   นักศึกษาอาจจะทราบโดยตรงจากกลุ่มงาน
การศึกษาของคณะแล้ว หรือทาง facebook คณะ    โดยข้อมูลบน Website  อาจจะยังไม่ปรับปรุง จึงท า
ให้ข้อมูลการเรียนการสอนยังไม่ครบถ้วน   ดังนั้น จึงควรน าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาปรับปรุง   ในส่วน
ของประเด็นการวัดผลจากการท ารายงานเป็นสิ่งจ าเป็น  มีข้อสังเกตว่าการวัดผลการศึกษาโดยการสอบ
น่าจะเข้ากับลักษณะการเรียนหรือลักษณะธรรมชาติของสาขาวิชามากกว่าการท ารายงาน  ดังนั้น ควรท า
รายงานในลักษณะที่ฝึกปฏิบัติ case ต่าง ๆ แทนที่การท ารายงานจากการค้นคว้าจากเอกสารอาจจะมี
ความเหมาะสมมากกว่า   อีกทั้งบางรายวิชาของหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนอาจจะไม่มีการจัดสอบและใช้การ
วัดผลจากการท าโครงงานหรือการท ารายงานกลุ่มหรือรายงานเดี่ยว ซึ่งนักศึกษาเห็นว่าอาจจะไม่เหมาะสม  
ดังนั้น การวัดผลจากการสอบยังคงมีความจ าเป็นเช่นกัน  ส าหรับประเด็นเกี่ยวกับมีการจัดโครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา พบว่า จากการจัดการเรียนการสอบ
ของหลักสูตรในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 หลักสูตรอาจจะไม่สามารถจัดกิจกรรมพิเศษ/
โครงการเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาได้  และโดยส่วนมากกิจกรรมเสริม
หลักสูตรจะจัดขึ้นในช่วงภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษา จึงเห็นว่าหลักสูตรควรน าประเด็นดังกล่าวมา
พิจารณาเช่นกัน  ส่วนประเด็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
เรียน นั้น   จากการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาเรียนให้ผู้เรียนมาแล้วหลาย ๆ โครงการซึ่งไม่ได้รับ
ความสนใจจากนักศึกษาเท่าที่ควร  ซึ่งคณะได้พิจารณาหัวข้อการบรรยายพิเศษที่เป็นประโยชน์และคัด
กรองการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในหัวข้อนั้น ๆ  มาบรรยายใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  แต่ก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับจ านวน
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมฟังน้อย  สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากนักศึกษาไม่ได้ให้ความส าคัญหรือสนใจในการเข้าร่วม
ฟังการบรรยาย ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงต้องพิจารณาปรับปรุงโครงการบรรยายพิเศษหรือกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจและรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ือให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมซึ่ง
จะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษามากเช่นกัน    

      6.2.4 ด้านผลผลิตของหลักสูตร (Product)  เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการและ
ความสนใจของนักศึกษา  การศึกษาในหลักสูตรก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบอย่างมีเหตุผล  การศึกษาในหลักสูตรก่อให้เกิด
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คุณลักษณะพิเศษในตัวผู้เรียน  คุณสมบัติของนักศึกษาที่จบในหลักสูตรตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  และนักศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาในหลักสูตร   พบว่า นักศึกษาโดยรวมมีความคิด
เห็นต่อคุณภาพของหลักสูตรด้านผลผลิตในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด   เมื่อพิจารณาจาก
ประเด็นรายข้อส่วนใหญ่นักศึกษามีความคิดเห็นในด้านผลผลิตของหลักสูตรอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
เช่นกัน   แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าประเด็นรายข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากแต่จัด
อันดับคะแนนแล้วเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรตรงกับความ
ต้องการของท่าน   ทั้งนี้ หากตั้งข้อสังเกตอาจจะเนื่องมาจากหมวดวิชาเลือก/วิชาบังคับเลือกที่หลักสูตร
ก าหนดให้เรียน รวมทั้งการเปิดวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาเรียนอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกนอกหลักสูตรหรือเปิดรายวิชาที่นักศึกษาสนใจเรียน 
จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสูงสุด  แต่เนื่องจากหลักสูตรอาจจะมีข้อจ ากัดรวมถึงเกณฑ์การเปิดวิชาที่ผูก
กับจ านวนนักศึกษาจึงอาจจะไม่สามารถเปิดวิชาเลือกได้หลากหลายวิชาเพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการเรียนให้
นักศึกษา  จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาเห็นว่าเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรอาจจะไม่ตรงตามความต้องการ      

6.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
      6.3.1 ด้านบริบทของหลักสูตร  จากผลการศึกษาประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาปรับปรุงต่อไป คือ 
หมวดวิชาเลือก วิชาบังคับเลือก/วิชาเลือกตามที่หลักสูตรก าหนด และหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานที่ก าหนดให้
นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมและเพียงพอในการใช้ตามสภาพสังคมในปัจจุบัน  ควร
พิจารณาปรับปรุงการวางแผนการศึกษาและการเปิดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาไว้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา   รวมทั้งการจัดล าดับการเรียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาให้มี
สอดคล้องและต่อเนื่องในเนื้อหาวิชาเรียนก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น  อาทิเช่น ล าดับการเรียนวิชา
หลักอย่างต่อเนื่องในทุกภาคการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการสอบประมวลความรู้ในภาคการศึกษาที่มีการเรียน
วิชาหลักครบถ้วนก่อนการจบ course work   ในส่วนของหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานที่ก าหนดให้นักศึกษาเรียน
ภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมและเพียงพอในการใช้ตามบริบท   หลักสูตรก าหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
จ านวน 3 – 6 หน่วยกิต ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอกับการน าไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน   และในประเด็น
เกี่ยวกับหลักสูตรสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์กร และมีคุณสมบัติตรงและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งการพัฒนา
หลักสูตรให้มีมาตรฐานในระดับสากลต้องอาศัยคุณภาพของผู้เรียนและการพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการ
เรียนการสอนรวมทั้งการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ  โดยเฉพาะองค์กรที่เน้น
การสร้างนวัตกรรม  ความคิดริเริ่มและเทคโนโลยีร่วมสมัย  ควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมมากยิ่งขึ้น   โดยสิ่งเหล่านี้จะได้มาจากความรู้พ้ืนฐานและ
ประสบการณ์ทั้งในการเรียนในหลักสูตรและกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนที่จะต้องควบคู่ไปด้วยกัน     
แต่ในทางปฏิบัติและการบริหารจัดการหลักสูตร แผนการศึกษาอาจจะไม่สามารถเปิดรายวิชาได้ตามแผน 
เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษา  ความแตกต่างกันในพ้ืนฐานความรู้  ซึ่งเห็นได้จากนักศึกษา
หลายรุ่นที่น ามาเรียนร่วมกันหรือจ านวนนักศึกษาที่เรียนในแต่ละวิชาซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญเช่นกัน     
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 6.3.2 ด้านปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร  ควรปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระที่
ด าเนินการให้เป็นระบบมากกว่าที่เป็นอยู่  การพัฒนาหัวข้อวิชาการค้นคว้าอิสระควรแล้วเสร็จภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาวิชาการค้นคว้าอิสระให้เสร็จสมบูรณ์
ภายในภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน  และประเด็นการสอบเพ่ือจบการศึกษาในส่วนของการสอบ
ประมวลความรู้เป็นสิ่งจ าเป็น แต่หากมีการประเมินทักษะความรู้ทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนสนเทศ
ในระดับพ้ืนฐาน และลดเนื้อหาการสอบประมวลความรู้บางส่วนอาจจะมีความเหมาะสม  และประเด็น
ส าคัญที่ควรน ามาพิจารณาเก่ียวกับการสอบปากเปล่าเพื่อจบการศึกษา การวัดความรู้จากการสอบวิชาการ
ค้นคว้าอิสระ และการเพ่ิมเนื้อหาในการสอบประมวลความรู้ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเพ่ือทดแทนการวัด
ความรู้จากการสอบปากเปล่าได้   และควรเพิ่มจ านวนอาจารย์ผู้สอนให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร สาเหตุจากจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรอาจจะมีไม่เพียงพอ ท าให้ต้องเชิญอาจารย์พิเศษภายนอกมาสอน     

      6.3.3 ด้านปัจจัยการบริหารจัดการหลักสูตรและการบริการ  จากการศึกษาพบว่า ควรพิจารณา
ประเด็นการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนบน website ให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน ครบถ้วน
เหมาะสมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์     รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(Office Hours) ให้มีความสะดวกเหมาะสมทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษหรือสามารถติดต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาได้นอกเหนือไปจากเวลา Office Hours   และประเด็นการวัดผลจากการท ารายงานควรพิจารณาให้
สอดคล้องกับสาขาวิชา เช่น การท ารายงานในลักษณะฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาต่าง ๆ (Case Study) จะ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสาขาวิชา  หรือการวัดผลด้วยการสอบเนื้อหาวิชาร่วมกับการท ารายงาน
ประกอบกันทั้งสองส่วน   และจากผลการศึกษาในภาพรวมของการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร/
กิจกรรมพิเศษ/การศึกษาดูงาน   เป็นที่น่าสังเกตว่าประเด็นรายข้อที่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากแต่จัดอันดับเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา  และประเด็นโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเรียน โดยประเด็นรายข้อเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาและมีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน ควรน ามาพิจารณาในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา รวมถึงเนื้อหาหรือความรู้ที่ได้จากโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณา
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียนหรือการน าทฤษฎีไปปฏิบัติโดยถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
จากกรณีศึกษาไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร อีกทั้งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษาในการถ่ายทอดประสบการณ์หรือประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานก็จะก่อให้เกิดประโยชน์
ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาด้วยกันอีกช่องทางหนึ่ง 

      6.3.4 ด้านผลผลิตของหลักสูตร  จากผลการศึกษาประเด็นที่น่าสังเกตว่านักศึกษามีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากแต่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นจัดอันดับเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ เนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของท่าน   ข้อสังเกตอาจจะเนื่องมาจากหมวดวิชาเลือก/วิชา
บังคับเลือกที่หลักสูตรก าหนดให้เรียน รวมทั้งการเปิดวิชาเลือกเสรีให้นักศึกษาเรียนอาจจะไม่ตรงตามความ
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ต้องการของผู้เรียน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกนอกหลักสูตรหรือเปิดรายวิชาที่
นักศึกษาสนใจเรียนจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาสูงสุด  แต่หลักสูตรอาจจะมีข้อจ ากัดรวมทั้งเกณฑ์การเปิด
รายวิชาที่ผูกกับจ านวนนักศึกษา  จึงอาจจะไม่สามารถเปิดวิชาเลือกได้หลากหลายวิชาเพ่ือเอ้ือให้นักศึกษา
มีโอกาสเลือกเรียนได้ตามความสนใจ  จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาเห็นว่าเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
อาจจะไม่ตรงตามความต้องการ   ดังนั้น การเปิดวิชาเลือกตามความต้องการของนักศึกษาส่วนใหญ่ รวมทั้ง
การปรับปรุงหมวดวิชาเลือกในหลักสูตรเป็นประเด็นที่หลักสูตรควรน ามาพิจารณา 

6.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
       6.4.1 ควรท าการศึกษาคุณภาพของนักศึกษาแรกเข้า  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้หลักสูตรบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และสัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 6.4.2 ควรท าการศึกษาผู้เรียนที่จบการศึกษาแล้ว  ในประเด็นการเข้ามาเรียนในหลักสูตรว่าประสบ
ปัญหาในการเรียนในหลักสูตรนี้หรือไม่  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากน้อยเพียงใด 
       6.4.3 ควรท าการศึกษาต่อยอดจากผู้จบการศึกษา  และศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หรือนายจ้างที่มีต่อผู้จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ 
       6.4.4 ควรท าการศึกษาผู้เรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างานและ
มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างใด 
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ภาคผนวก  

จดหมายขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์อาจาย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ 

แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามแบบเจาะลึก 

แบบสอบถามนักศึกษา 
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ที่ อว 7205/125                                                                                                                                    คณะสถิติประยุกต์ 
                                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   คลองจั่น  บางกะปิ  กทม.10240 

      28  เมษายน   2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามแบบเจาะลึก 

เรียน    รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา  สู้รักษา 

  ด้วย นางสุภาพร  หงษาวงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ในการนี้ คณะสถิติประยุกต์จึงขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุภาพร หงษาวงษ์ มา
สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแบบเจาะลึกเพ่ือเก็บข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส าหรับ
วัน เวลาในการสัมภาษณ์ออนไลน์หรือส่งแบบสอบถามแบบเจาะลึก (Google Form) และรายละเอียด
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ นางสุภาพร  หงษาวงษ์ จะเป็นผู้มาติดต่อด้วยตนเอง 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 

มา ณ โอกาสนี้ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
                                                         คณบดีคณะสถิติประยุกต์ 

ส านักงานเลขานุการ 
โทรศัพท์ 02-727-3039 

โทรสาร 02-374-4061 
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ที่ อว 7205/125                                                  คณะสถิติประยุกต์ 
                                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    คลองจั่น  บางกะปิ  กทม.10240 

      28  เมษายน   2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามแบบเจาะลึก 

เรียน    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สมชาย  ศุภธาดา 

  ด้วย นางสุภาพร  หงษาวงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ในการนี้ คณะสถิติประยุกต์จึงขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุภาพร หงษาวงษ์ มา
สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแบบเจาะลึกเพ่ือเก็บข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส าหรับ
วัน เวลาในการสัมภาษณ์ออนไลน์หรือส่งแบบสอบถามแบบเจาะลึก (Google Form) และรายละเอียด
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ นางสุภาพร  หงษาวงษ์ จะเป็นผู้มาติดต่อด้วยตนเอง 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 

มา ณ โอกาสนี้ 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
                                                         คณบดีคณะสถิติประยุกต์ 

ส านักงานเลขานุการ 
โทรศัพท์ 02-727-3039 

โทรสาร 02-374-4061 
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ที่ อว 7205/125                                    คณะสถิติประยุกต์ 
                                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    คลองจั่น  บางกะปิ  กทม.10240 

      28  เมษายน   2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามแบบเจาะลึก 

เรียน    อาจารย์ ดร.ภาวพันธน์  ศิวรักษ์ 

  ด้วย นางสุภาพร  หงษาวงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ในการนี้ คณะสถิติประยุกต์จึงขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุภาพร หงษาวงษ์ มา
สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแบบเจาะลึกเพ่ือเก็บข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส าหรับ
วัน เวลาในการสัมภาษณ์ออนไลน์หรือส่งแบบสอบถามแบบเจาะลึก (Google Form) และรายละเอียด
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ นางสุภาพร  หงษาวงษ์ จะเป็นผู้มาติดต่อด้วยตนเอง 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 

มา ณ โอกาสนี้ 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
                                                         คณบดีคณะสถิติประยุกต์ 

ส านักงานเลขานุการ 
โทรศัพท์ 02-727-3039 

โทรสาร 02-374-4061 
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ที่ อว 7205/125                           คณะสถิติประยุกต์ 
                                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    คลองจั่น  บางกะปิ  กทม.10240 

      28  เมษายน   2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามแบบเจาะลึก 

เรียน    อาจารย์ ดร.อภิชัย  อภิรัตนาพิมลชัย 

  ด้วย นางสุภาพร  หงษาวงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ในการนี้ คณะสถิติประยุกต์จึงขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุภาพร หงษาวงษ์ มา
สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแบบเจาะลึกเพ่ือเก็บข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส าหรับ
วัน เวลาในการสัมภาษณ์ออนไลน์หรือส่งแบบสอบถามแบบเจาะลึก (Google Form) และรายละเอียด
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ นางสุภาพร  หงษาวงษ์ จะเป็นผู้มาติดต่อด้วยตนเอง 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 

มา ณ โอกาสนี้ 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
                                                         คณบดีคณะสถิติประยุกต์ 

ส านักงานเลขานุการ 
โทรศัพท ์02-727-3039 

โทรสาร 02-374-4061 
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ที่ อว 7205/125                                                         คณะสถิติประยุกต์ 
                                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
   คลองจั่น  บางกะปิ  กทม.10240 

      28  เมษายน   2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามแบบเจาะลึก 

เรียน    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  สุรเนาวรัตน์ 

  ด้วย นางสุภาพร  หงษาวงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ในการนี้ คณะสถิติประยุกต์จึงขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุภาพร หงษาวงษ์ มา
สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแบบเจาะลึกเพ่ือเก็บข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส าหรับ
วัน เวลาในการสัมภาษณ์ออนไลน์หรือส่งแบบสอบถามแบบเจาะลึก (Google Form) และรายละเอียด
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ นางสุภาพร  หงษาวงษ์ จะเป็นผู้มาติดต่อด้วยตนเอง 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 

มา ณ โอกาสนี้ 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
                                                         คณบดีคณะสถิติประยุกต์ 

ส านักงานเลขานุการ 
โทรศัพท์ 02-727-3039 

โทรสาร 02-374-4061 
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ที่ อว 7205/125                                      คณะสถิติประยุกต์ 
                                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
                                                                          คลองจั่น  บางกะปิ  กทม.10240 

      28  เมษายน   2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามแบบเจาะลึก 

เรียน    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  ทองงาม 

  ด้วย นางสุภาพร  หงษาวงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ในการนี้ คณะสถิติประยุกต์จึงขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุภาพร หงษาวงษ์ มา
สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแบบเจาะลึกเพ่ือเก็บข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส าหรับ
วัน เวลาในการสัมภาษณ์ออนไลน์หรือส่งแบบสอบถามแบบเจาะลึก (Google Form) และรายละเอียด
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ นางสุภาพร  หงษาวงษ์ จะเป็นผู้มาติดต่อด้วยตนเอง 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 

มา ณ โอกาสนี้ 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
                                                         คณบดีคณะสถิติประยุกต์ 

ส านักงานเลขานุการ 
โทรศัพท์ 02-727-3039 

โทรสาร 02-374-4061 
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ที่ อว 7205/125                                    คณะสถิติประยุกต์ 
                                                                              สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
    คลองจั่น  บางกะปิ  กทม.10240 

      28  เมษายน   2564 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามแบบเจาะลึก 

เรียน    ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ด้วย นางสุภาพร  หงษาวงษ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ในการนี้ คณะสถิติประยุกต์จึงขอความอนุเคราะห์ให้ นางสุภาพร หงษาวงษ์ มา
สัมภาษณ์หรือเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแบบเจาะลึกเพ่ือเก็บข้อมูลจากท่านเกี่ยวกับหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส าหรับ
วัน เวลาในการสัมภาษณ์ออนไลน์หรือส่งแบบสอบถามแบบเจาะลึก (Google Form) และรายละเอียด
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ นางสุภาพร  หงษาวงษ์ จะเป็นผู้มาติดต่อด้วยตนเอง 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 

มา ณ โอกาสนี้ 

              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 
                                                         คณบดีคณะสถิติประยุกต์ 

ส านักงานเลขานุการ 
โทรศัพท์ 02-727-3039 

โทรสาร 02-374-4061 
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  แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามแบบเจาะลึก 

การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ค าชี้แจงและวัตถุประสงค ์

1. แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามแบบเจาะลกึนี้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็น ค าแนะน า และแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (หลักสูตรเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 
2560) 

2. แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามมทีั้งหมด 5 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 สถานภาพอาจารยผ์ู้สอน 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามดา้นบรบิทของหลักสูตร 
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามความเหมาะสมของปัจจยัน าเข้าของหลักสูตร 
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามด้านประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 
ตอนที่ 5 แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามดา้นการให้บริการ 

3. การสัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามของท่านเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะบุคคล การน าเสนอการ
วิจัยจะไม่มีผลใดๆ ต่ออาจารย์ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและ
ปรบัปรุงหลักสูตรของคณะต่อไป 

 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 ผู้วิจัย 

ตอนที่ 1  สถานภาพอาจารย์ผูส้อน 

ค าชี้แจง   การให้สัมภาษณ์/การตอบแบบสอบถามของท่านเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะบุคคล การน าเสนอการ

วิจัยจะไม่มีผลใด ๆ ต่อผู้ตอบ 

1. สถานภาพของท่านที่สอนในหลักสูตรนี้  อาจารย์ประจ า  อาจารย์พิเศษ 

2. เพศ        ชาย         หญิง 

3. อายุ.......................ปี 

4. ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์ 

5. ระดับการศึกษา         ปริญญาโท    ปริญญาเอก   

6. ประสบการณ์ในการสอน   1-3 ปี    3- 5 ปี       6 -9 ปี   10 -15 ปี    15 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามด้านบรบิทของหลักสูตร 

ค าชี้แจง  การให้สัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามของท่านเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะบุคคล การน าเสนอการวิจัยจะไม่มี
ผลใด ๆ ต่อผู้ตอบ 

รายการประเมิน 

ความชัดเจนของวัตถุประสงคข์องหลักสูตรและความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
1. ท่านทราบวัตถปุระสงค์ของหลกัสูตรอย่างชัดเจนก่อนสอนในหลักสูตรนี้หรือไม่  เพราะเหตุใด 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุว่า “เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการองค์กร ควบคู่ไปกับการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถในการเป็น
ผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาขององค์กร  มีทักษะเฉพาะทางของนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของธุรกิจ และทักษะในการบริหารการพัฒนาโครงการไอที และสามารถ
ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวางแผนอย่างเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม มีทัศนคติ แรงจูงใจที่จะใฝ่รู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีทักษะทางการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้แบบบูรณาการ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบในวิชาชีพ” 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

3. ท่านมีความคิดเห็นวา่วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบนัในธุรกิจทางด้าน 
   เทคโนโลยสีารสนเทศและธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือไม่  อย่างไร 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
4.  ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะสมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภาวะผู้น าของบุคลากรในศาสตร์บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
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รายการประเมิน 

โครงสร้าง/เนื้อหาวิชาของหลกัสูตร 
5.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่ก าหนดให้ศึกษาไมน่้อยกว่า 39 หน่วยกิต มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
6.  เนื้อหารายวชิาในหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม ่อยา่งไร 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
7. โครงสร้าง/เนื้อหาวชิาของหลกัสูตรตรงกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัของหลักสูตร (ELO : Expected Learning Outcome) 

..................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................................................................................... 
8.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ภส 4001/ภส 4002/บทส 4010 ส าหรับภาคปกติ และบทส 4010 /บทส 4003 ภาคพิเศษ  

ที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนมีความเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
.................... ........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

9. หมวดวิชาพืน้ฐาน บทส 5010 และ บทส 5020 ที่ก าหนดให้ศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

10. หมวดวิชาหลัก  ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (บทส 6010 – บทส 6030)    ด้านการบริหาร  (บทส 6040 – บทส 6060)  
     ที่ก าหนดให้ศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
11. หมวดวิชาเลือก วิชาบังคบัเลือก/วิชาเลือกตามที่สาขาก าหนดมคีวามเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
12. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (คุณวฒุิการศึกษา) ที่จบการศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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รายการประเมิน 

13. การจัดการศึกษาวิชาการค้นควา้อิสระของหลักสูตรมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 

ตอนที่ 3  แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามด้านความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร 

ค าชี้แจง การให้สัมภาษณ์/การตอบแบบสอบถามของท่านเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะบุคคล การน าเสนอการวิจัยจะไม่
มีผลใด ๆ ต่อผู้ตอบ 

รายการประเมิน 

1.ล าดับการเรียนรายวชิาในแตล่ะภาคการศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 

2.เนื้อหาวิชาของหลักสูตรมีความซ้ าซ้อนหรือไม่  อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 
3. การสอบประมวลความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี ้หรือไม่  อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
 
4. การสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี้ หรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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รายการประเมิน 

5. คณะก าหนดแผนการศึกษาให้สามารถส าเร็จการศึกษาภายในก าหนดระยะเวลา  
แผนการศึกษา 2 ปี 3 เดือน (นักศึกษาภาคปกติ)      แผนการศึกษา 2 ปี 3 เดือน (นักศึกษาภาคพิเศษ) 

      ท่านมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่  อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 
การจัดการเรียนการสอน 
6. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดแผนการศึกษาไว้อย่างชัดเจนตลอดหลักสูตร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 
7. ท่านคิดวา่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในเนื้อหารายวชิาของหลกัสูตรหรือไม่ 

อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 
8. ท่านคิดวา่การเตรียมการสอนกอ่นการสอนจริง มีความจ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 
9. ท่านคิดวา่ทา่นมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และอธิบายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย หรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 
10. ท่านคิดวา่จ านวนอาจารย์ในหลกัสูตรมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน หรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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รายการประเมิน 

สื่อการเรียนการสอน 
11. ท่านใช้อปุกรณ์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
12. สื่อการสอนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ท่านใช้มีความเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
13. ต ารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารอ้างอิงที่ทา่นใช้มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
14. ท่านคิดวา่การสอนโดยเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 4  แบบสัมภาษณ์/แบบสอบถามด้านประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร 

ค าชี้แจง การให้สัมภาษณ์/ตอบแบบสอบถามของท่านเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะบุคคล การน าเสนอการวิจัยจะไม่มี
ผลใด ๆ ต่อผู้ตอบ 

รายการประเมิน 
การจัดตารางเวลาการเรียน/ตารางเวลาการสอบ 
1.ท่านคิดว่าการจัดตารางเวลาการเรียน มีความเหมาะสมหรือไม่  อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
2. ท่านคิดว่าการจัดตารางเวลาการสอบ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
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รายการประเมิน 
การจัดโครงการ/กจิกรรมเสริมหลักสูตร (สัมมนาวิชาการ,กิจกรรมพิเศษ,การศึกษาดูงาน) 
3. ท่านคิดวา่การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา มีความ

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

4. ท่านคิดวา่โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน หรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

    ........................................................................................................................................................................... 
 
5. ท่านคิดวา่การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาเรียนสง่เสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และ

ทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัตงิานได้หรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

    ........................................................................................................................................................................... 
 
การวัดผลและประเมินผลรายวิชา 
6. ท่านคิดวา่การวัดผลการเรียนการสอนในรายวิชาของท่านมีความเที่ยงตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

หรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

    ...........................................................................................................................................................................  
7. ท่านคิดวา่การสอบวดัผลในวิชาของท่านมีความสอดคล้องกับเนือ้หาของวิชาที่เรียนหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
8. ท่านคิดวา่วิธีการวัดผลและประเมินผลในวชิาของทา่นมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
9. ท่านคิดวา่การวัดผลโดยวิธีการสอบเป็นสิง่ที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
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รายการประเมิน 
10. ท่านคิดวา่การวัดผลจากการท ารายงานเป็นสิ่งที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
11. ท่านคิดว่าการวัดผลจากการสอบรับรองความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐานสากลเปน็สิ่งที่จ าเป็นหรือไม่ 

อย่างไร 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ...................................................................................................................................................................... 
12. ท่านคิดว่าการสอบได้รับรองความรู้ความสามารถในระดบัมาตรฐานสากล (Global Certificate) เป็นสิง่ที่

จ าเป็นและมีประโยชน์ หรือไม่อย่างไร 
     ...................................................................................................................................................................... 
     ..................................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................................... 
 
13. ท่านคิดวา่การวัดผลและประเมนิผลกระตุน้ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
14. ท่านคิดวา่ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
15. ท่านคิดวา่อาคารสถานที่ห้องเรียนมีความสะอาดหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
 
16. ท่านคิดวา่อาคารสถานที่ห้องเรียนมีบรรยากาศดา้นวิชาการหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
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รายการประเมิน 
17. ท่านคิดวา่อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในห้องเรียนมคีวามเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
 
18. ท่านคิดวา่สภาพแวดล้อมในสถาบันมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
19. ท่านคิดวา่จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ของคณะที่ให้บริการนักศึกษามีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
20. ท่านคิดวา่ระบบเครือข่าย Internet มีความสะดวกรวดเร็วหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
 
21. ท่านคิดว่าการสบืค้นข้อมูลในห้องสมุดมีความสะดวกรวดเร็วหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
 
22. ท่านคิดวา่หนังสือ/วารสาร/สิ่งพมิพ์ และเอกสารต าราในห้องสมดุมีความทันสมัยหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
 
23. ท่านคิดวา่หนังสือ/วารสาร/สิ่งพมิพ์ และเอกสารต่าง ๆ ในห้องสมุดมีความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 5  แบบสัมภาษณ์ด้านการให้บริการ 

ค าชี้แจง การสัมภาษณ์ของท่านเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะบุคคล การน าเสนอการวิจัยจะไม่มีผลใด ๆ  ต่อผู้ตอบ 

รายการประเมิน 
การให้บริการข้อมูลการเรียนการสอน 
1. ท่านได้รับข้อมูลด้านการเรียนการสอน ครบถ้วน ทันเวลา หรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
 
2. ท่านได้รับบริการด้านต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน ครบถ้วน ทันเวลาในการสอนหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
     
3. ท่านคิดวา่ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนบน Website ของคณะมีครบถ้วน เหมาะสมหรอืไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
     
4. ท่านมีความเห็นว่านักวิชาการศึกษาของคณะให้บริการ/ติดต่อ/ประสานงานเปน็อย่างดีหรือไม่ อย่างไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
 
5. ท่านมีความเห็นว่าเจ้าหนา้ที่ศนูย์คอมพิวเตอร์ของคณะให้บริการเป็นอย่างดีหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................................................................... 
 
การอ านวยความสะดวกในการตดิต่อประสานงาน 
6. ท่านคิดวา่นักวชิาการศึกษาให้บรกิารในการติดต่อประสานงานกับนกัศึกษาให้กับทา่นได้อยา่งสะดวกรวดเร็วหรือไม่ 

อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
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รายการประเมิน 
7. ท่านคิดวา่ช่วงเวลาในการให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษา (Office Hours) หรืออาจารย์ผูส้อน มีความสะดวก

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 

 
8. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของคณะในภาพรวมหรือไม่  อยา่งไร 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
 
9. ความคิดเห็นอื่น ๆ  

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามส าหรับนักศึกษา 

การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ค าชี้แจงและวัตถุประสงค ์

1. แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะสถิติประยุกต์ ที่มีต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร พ.ศ. 
2560 (เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560) 

2. แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 5 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านบริบทของหลักสูตร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามด้านประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร และการบริการ 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามด้านผลติผลของหลักสูตร 

3. ค าตอบของท่านเป็นการแสดงความคิดเห็นเฉพาะบุคคล การน าเสนอผลการวิจัยจะไม่มี 
     ผลใด ๆ ต่อผู้ตอบ 
4. ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อค าถาม เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของคณะต่อไป 

 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

 ผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย √  ลงใน หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่จัดให้ตามความจริง 

1. เพศ  ชาย  หญิง 
2. อายุ....................ปี 
3. ท่านศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ภาคปกติ          ภาคพิเศษ 

4. ท่านเรียนในแผนการเรียน   แผน ก. ท าวิทยานิพนธ์   
   แผน ข. สอบประมวลความรู/้สอบปากเปลา่ 

5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เข้าเรียน  ภาค 1 ปีการศึกษา 2561  ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 
   ภาค 2 ปีการศึกษา 2561  ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 
                                       ภาค 2 ปีการศึกษา 2560         ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 

6. สถานภาพการท างาน  รับราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
  เอกชน  ท างานส่วนตัว 
  ไม่ได้ท างาน  อื่น ๆ โปรดระบุ...................... 
ขณะนี้ท างานอยู่ในต าแหนง่ (โปรดระบุ)........................................................................................... 

7. ท่านเลือกเรียนหลักสูตรนี้  เพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา  ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ ์  ใกล้บ้าน/ทีท่ างาน 
 ชื่อเสียงของหลักสูตร  ชื่อเสียงอาจารย์ของคณะสถิตปิระยุกต ์  ชอบเรียน
หลักสูตรนี้ 
 ผู้ปกครองต้องการให้เรียน  ต้องการท างานในสายงานของสาขาวชิานี ้
  อื่น ๆ  โปรดระบ…ุ…………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามดา้นบรบิทของหลักสูตร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ความชัดเจนของวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
ความสมดุลยแ์ละความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตร 

     

1. ท่านคิดว่าวตัถุประสงค์ของหลักสูตรเหมาะสมกับ  
    สถานการณป์ัจจุบนัในดา้นบริหารเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

2. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสม     
   เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภาวะผู้น าของ 
   บุคลากรในศาสตรบ์ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

3. โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับ 
   ปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตร 

     

4.โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับ 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     

5. โครงสร้าง/เนื้อหาวิชาของหลักสูตรตรงกับ 
    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
    (ELO : Expected Learning Outcome)  

     

6. หลักสูตร/เนื้อหารายวิชา มีการเพิ่มทักษะอื่น ๆ  
     ที่เหมาะสม (Soft Skill) เช่น communication, 
    presentation, critical  thinking, leadership skill 

     

7. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดการจ้างงาน 

     

8.  หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

     

9.  หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษามี คุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

     

10.จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่  
 ก าหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต  
 มีความเหมาะสม 

     

11. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ภส 4001/ภส 4002/บทส 
4010 ส าหรับภาคปกติ และ 
บทส 4010/บทส 4003 ภาคพิเศษ  
ที่หลักสูตรก าหนดให้เรียนมีความเหมาะสม 

     

12. หมวดวิชาเสริมพื้นฐานที่ก าหนดให้นักศึกษา 
เรียนภาษาอังกฤษ มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ในการใช้ตามบริบท 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

13. หมวดวิชาพื้นฐาน บทส 5010 และ  
 บทส 5020 ที่หลักสูตรก าหนดให้ศึกษา 
 มีความเหมาะสม 

     

14. หมวดวิชาหลัก 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (บทส 6010-บทส 6030) 
ด้านการบริหาร (บทส 6040 - บทส 6060) 
ที่ก าหนดให้ศึกษามีความเหมาะสม 

     

15. หมวดวิชาเลือก วิชาบังคบัเลือก/วิชาเลือก 
 ตามที่หลักสูตรก าหนดมีความเหมาะสม 

     

16. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา (คุณวุฒิการศึกษา) 
ที่จบการศึกษามีความเหมาะสม 

     

17. ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับบริบทของหลักสูตร ............................................................................................ 

 ….......................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามดา้นความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของหลักสูตร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การจัดการเรียนการสอน 

1.  การจัดการศึกษาวิชาการค้นควา้อิสระของหลักสูตร 
   มีความเหมาะสม 

     

2.  ล าดับการเรียนรายวิชาในแตล่ะภาคการศึกษา 
มีความเหมาะสม 

     

3. เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรไม่มีความซ้ าซ้อน      

4.การสอบประมวลความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาระดับนี้       
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5.  การสอบปากเปล่าเป็นสิ่งจ าเปน็ส าหรับการศึกษาระดับนี ้      

6. คณะก าหนดแผนการศึกษาให้สามารถส าเร็จการศึกษาภายใน
ก าหนดระยะเวลา (เลือกตอบตามสถานภาพการเป็น
นักศึกษา) 
แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชา 2 ปี (นักศึกษาภาคปกติ) 
แผนการศึกษาแบบเรียนรายวิชา 2 ปี (นักศึกษาภาคพิเศษ) 

     

7. มีการจัดแผนการศึกษาไว้อย่างชัดเจนตลอดหลักสูตร      

8.  อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถ 
ในเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร 

     

9. อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมการสอนอย่างเหมาะสม      

10.  อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ
อธิบายไดช้ัดเจนเข้าใจงา่ย 

     

11.  จ านวนอาจารย์มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน      

สื่อการเรียนการสอน 

12.  มีการน าอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

     

13.  สื่อการสอนที่ใช้  ชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น      

14.  ต ารา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารอ้างอิงที่
ใช้มีความเหมาะสม 

     

15.  มีการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ      

16. ความคิดเห็นอื่น ๆ  เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องตน้ของหลักสูตร.............................................................................. 

 ….......................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามดา้นประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและการบรกิาร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การจัดตารางเวลาการเรียน/ตารางเวลาการสอบ 

1. การจัดตารางเวลาการเรียน มีความเหมาะสม 

     

2. การจัดตารางเวลาการสอบ มีความเหมาะสม      

การจัดโครงการ/กจิกรรมเสริมหลักสูตร (สัมมนาวิชาการ,
กิจกรรมพิเศษ,การศึกษาดูงาน) 

3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

     

4.   การจัดการเรียนการสอน/การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรก่อให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษาใน
หลักสูตร (Engagement) 

     

5.  โครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีความสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาเรียน 

     

6. การจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาเรียนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่น าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได ้

     

การวัดผลและประเมินผลรายวิชา 

7.  การวัดผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิามีความ
เที่ยงตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

     

8.  การสอบวัดผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคล้องกับเนื้อหา
ของวิชาที่เรียน 

     

9.  วิธีการวัดผลและประเมนิผลมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน      

10.  การวัดผลโดยวิธีการสอบเปน็สิง่ที่จ าเป็น      

11.  การวัดผลจากการท ารายงานเปน็สิ่งที่จ าเปน็      

12. การวัดผลในรายวิชากับการได้รับรองความรู้ความสามารถ
ในระดับมาตรฐานสากล (Global Certificate) มีประโยชน์
และเป็นสิ่งจ าเป็น 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

13. การสอบใบรับรองความรู้ความสามารถในระดับ
มาตรฐานสากล (Global Certificate) มีประโยชน์และเปน็
สิ่งจ าเปน็ 

     

14. การสอบผ่านและได้รบัรองความรู้ความสามารถในระดบั
มาตรฐานสากล (Global Certificate) 
มีประโยชน์และเป็นสิ่งจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 

     

15. เนื้อหาการสอบใบรับรองความรู้ความสามารถในระดบั
มาตรฐานสากล (Global Certificate) มีเนื้อหาสอดคล้อง
กับรายวิชาในหลักสูตร 

     

16.  การวัดผลและประเมินผลกระตุน้ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น 

     

17. การส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานทางวิชาการในการ
ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ มี
ประโยชน์และเป็นสิ่งจ าเป็น 

     

ปัจจัยเกื้อหนุนและสิ่งสนับสนุนการศึกษา 

18.  ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสม 

     

19.  อาคารสถานที่ห้องเรียนมีความสะอาด      

20.  อาคารสถานที่ห้องเรียนมีบรรยากาศด้านวิชาการ      

21.  อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในห้องเรียน 
มีความเหมาะสม 

     

22.  สภาพแวดล้อมในสถาบนัมีความเหมาะสม      

23.  จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของคณะที่ให้บริการนักศึกษามีความเพียงพอ 

     

24.  ระบบเครือข่าย Internet มีความสะดวกรวดเร็ว      

25. การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดมีความสะดวกรวดเร็ว      

26.  หนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ และเอกสารต าราในห้องสมุดมี
ความทันสมัย 

     

27.  หนังสือ/วารสาร/สิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ  
ในห้องสมุดมีความเพียงพอ 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

การให้บริการข้อมูลการเรียนการสอน 

28. ท่านได้รบัข้อมูลด้านการเรียนการสอน ครบถ้วน ทันเวลา 

     

29. ท่านได้รับบริการด้านต ารา/เอกสารประกอบการเรียน 

     การสอน ครบถ้วน ทนัเวลา 

     

30. ข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนการสอนบน Website ของ 

     คณะมีครบถ้วน เหมาะสม 

     

31. นักวิชาการศึกษาของคณะให้บริการ/ติดต่อ/ 

     ประสานงานเปน็อย่างดี 

     

32. เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะให้บริการ/ติดต่อ/ 

     ประสานงานเปน็อย่างดี 

     

การอ านวยความสะดวกในการตดิต่อประสานงานกบัอาจารย์ 

33. ท่านสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้อย่างสะดวก 

     

34. ช่วงเวลาในการเข้าพบอาจารยท์ี่ปรึกษา (Office Hours)  
มีความสะดวกเหมาะสม 

     

35. การให้บริการของคณะในภาพรวมมีความเหมาะสม      

36. ความคิดเห็นอื่น ๆ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการบรกิาร................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิตของหลักสูตร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ผลผลิตของหลักสูตร 

1. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรมีความเพียงพอกับความ 

   ต้องการของท่าน 

     

2. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความสอดคล้อง 

   กับข้อก าหนดและคุณสมบัตขิองวิชาชีพทางดา้นบริหาร 
   เทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมาตรฐานสากล 

     

3.  เนื้อหารายวชิาในหลักสูตรตรงกับความต้องการของทา่น      

4. การศึกษาในหลักสูตรนี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่      

5. การศึกษาในหลักสูตรนี้ก่อให้เกิดคุณลักษณะพิเศษในตัว 
   นักศึกษาตรงตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

     

6. จากการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถน าความรู้และ 

   ประสบการณ์ไปวิเคราะห์และตัดสินใจในงานที่ 

   รับผิดชอบอยา่งมีเหตุผล 

     

7. ท่านมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของ 
   ตลาดการจ้างงาน 

     

8. ความพึงพอใจในการศึกษาในหลักสูตรนี้โดยรวม      

9. ความคิดเห็นอื่น ๆ  เก่ียวกับผลผลติของหลักสูตร
........................................................................................................................................................................................ 
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