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บทคัดยอ

 การวจิยัเร่ืองการประเมนิหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกจิของมหาวิทยาลัยวงษชวลติกลุ 
ปการศึกษา 2557 เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (quantitative and qualitative research) เพื่อประเมิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในดานปจจัยนําเขา ในดานกระบวนการและในดานผลผลิต ประชากรประกอบดวย

อาจารยประจาํ อาจารยพเิศษ นกัศกึษา และผูใชบณัฑติ จาํนวน 99 คน กลุมตัวอยางในการวจิยัครัง้นีร้วมทัง้สิน้จาํนวน 

80 คน ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยและอาจารยพิเศษ จํานวน 14 คน นักศึกษาของ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลจํานวน 51 คน ผูใชบัณฑิต จํานวน 10 

คน โดยการสุมกลุมตวัอยางใชวธิสีุมแบบแบงชัน้ (stratifi ed random sampling)เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ไดแก 

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) แบบสอบถาม (questionnaire) และแบบสอบถาม

(questionnaire) สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) 

และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 ผลการวิจัยพบวา

 ผลการประเมินหลักสูตร ดานบริบท ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสตูร 
พบวา อาจารยประจาํหลกัสตูร อาจารยพเิศษ มคีวามคิดเหน็วา วตัถปุระสงคและโครงสรางของหลักสตูรมคีวามเหมาะสม 

อยูในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษาในปจจุบันมีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ดานความสอดคลองกับสภาพแวดลอม พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความคิดเห็น

วามีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความคิด

เห็นวาปรัชญาของหลักสูตรสอดคลองกับปรัชญาของคณะ และของมหาวิทยาลัย ในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษามี
ความคิดเห็นวา สอดคลองกับปรัชญาของคณะ และของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก ดานการตอบสนองตอความ

ตองการของผูเรยีนและสงัคม พบวา อาจารยประจาํหลกัสตูร อาจารยพเิศษ เหน็วา หลักสตูรมกีารตอบสนองตอความ

ตองการของผูเรียนและสังคม อยูในระดับมาก สอดคลองกับ นักศึกษาในปจจุบัน 
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 ผลการประเมนิหลักสตูร ดานปจจยันาํเขา ดานโครงสรางและเนือ้หา ในภาพรวม ผลการประเมนิปจจยันาํเขา

อยูในระดับมากและพบวา ดานโครงสรางและเนื้อหา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ เห็นวา หลักสูตรมีความ

เหมาะสมดานโครงสรางและเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความ

เหมาะสมดานโครงสรางและเนื้อหาในระดับมาก ดานอาจารย พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความ

คิดเห็นสอดคลองกันวา อาจารยประจําหลักสูตรมีความเหมาะสมมากท่ีสุด สวนนักศึกษาเห็นวา มีความเหมาะสมใน

ระดบัมาก ดานบคุลากร พบวา อาจารยประจาํหลกัสตูร อาจารยพเิศษ มคีวามคดิเหน็วามคีวามเหมาะสมในระดบัมาก

ที่สุด สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน ดานนักศึกษา พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ 

มีความเห็นวาความเหมาะสมดานนักศึกษาในระดับระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน

ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความเห็นวา ความเหมาะสม

ดานวสัดอุปุกรณและส่ือการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมอยูในระดบัมาก สอดคลองกับความคดิเหน็ของนักศกึษาใน

ปจจุบัน ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ เห็นวา อาคาร

สถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบัน 

 ผลการประเมนิหลกัสตูร ดานกระบวนการ ในภาพรวม อยูในระดบัมาก ดานกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความเห็นวา มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็น

ของนักศึกษาในปจจุบัน ดานกระบวนการวัดและประเมินผล พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยพิเศษ มีความ

เหน็วา มคีวามเหมาะสมในระดับมากท่ีสดุ สวนนกัศกึษาปจจบุนัมคีวามคดิเหน็วา ความเหมาะสมดานกระบวนการวัด

และประเมินผลอยูในระดับมาก ดานกระบวนการจัดกิจกรรมของหลักสูตร พบวา อาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

พิเศษ มีความเห็นวา การจัดกิจกรรมของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของ

นักศึกษาในปจจุบัน 

 ผลการประเมนิหลกัสูตร ดานผลผลติ ในภาพรวม อยูในระดบัมากทีส่ดุ ดานคณุลกัษณะของบณัฑติ ผูใชบณัฑติ

มีความคิดเห็นวา คุณ ลักษณะของบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด สวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย

พเิศษ มคีวามเหน็สอดคลองกนัวา คณุลกัษณะของบณัฑิต มคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานผลสัมฤทธิท์างวชิาการ 

พบวา ผูใชบณัฑติมคีวามคิดเห็นวา คณุลักษณะของบัณฑติมคีวามเหมาะสมในระดับมาก สอดคลองกับอาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยพิเศษ ดานผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากดานวิชาการ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา คุณลักษณะ

ของบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

คําสําคัญ : การประเมิน, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

Abstract

 This curriculum evaluation of Bachelor of Business Administration Program in Business 

Computer at Vongchavalitkul University in the academic year 2014 was quantitative and qualitative 
research. The number of samples used in this research was a total of 80 people, including 5 

faculty members, 14 guestteachers and other department instructors, 51 current students, and 10 

graduate users. The sample group was selected by stratifi ed random sampling. The research
instruments consisted of structured interview and questionnaires. The statistics used in this research 

comprised of frequency, percentage, mean, and standard deviation. Content analysis was used for 



109

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

data from interview, descriptive data, or qualitative data.

 The results were shown as follows:

 The overall evaluation results of context were at high level. Faculty members at the 

Faculty of Business Administration Program in Business Computer, guest teachers and other 

department instructors, and current students thought that the appropriateness of curriculum 

objectives and structure, the compliance of curriculum and environment, the compliance of 

curriculum and vision/aspiration of the university, and the compliance of curriculum and the needs 

of students and society were at high level.

 The overall evaluation results of input were at high level. Faculty members, guest teachers 

and other department instructors thought that the appropriateness of structure and contents and 

teachers were at highest level while current students thought that they were at the high level. 

Faculty members, guest teachers and other department instructors, and students thought that the 

appropriateness of personnel was at the highest level. Faculty members, guest teachers and other 

department instructors, and students thought that the appropriateness of students, educational 

materials, and premises and facilities were at high level.

 The overall evaluation results of process were at high level. Faculty members, guest

teachers and other department instructors, and students thought that the appropriateness of 

learning management process was at the high level. Faculty members, guest teachers and other 

department instructors thought that the appropriateness of evaluation process was at highest level 

while current students thought that it was at high level. Faculty members, guest teachers and 

other department instructors, and students thought that the appropriateness of curriculum activity 

setup process was at high level.

 The overall evaluation results of product were at the highest level. Expected graduates 

thought that characteristics of graduates were at the highest level while faculty members, guest 

teachers and other department instructors thought that it was at high level. The graduate users, 

faculty members, guest teachers and other department instructors thought that academic 

achievement were at high level, and non-academic achievements were at the highest level.

Keywords; Evaluation, Bachelor of Business Administration, Program in Business Computer, 

Vongchavalitkul University 

บทนํา

 กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาติ 

(Thai Qualifi cations Framework forHigher Educa-

tion: TQF : HEd) หมายถึงกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบดวย

ระดับคณุวฒุกิารแบงสายวิชาความเช่ือมโยงตอเน่ืองจาก

คุณวุฒิระดับหน่ึงไปสูระดับท่ีสูงขึ้นมาตรฐานผลการ

เรยีนรูของแตละระดับคณุวฒุซิึง่เพิม่สงูขึน้ตามระดับของ

คณุวฒุลิกัษณะของหลกัสตูรในแตละระดบัคณุวฒุปิรมิาณ

การเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใชการเปดโอกาสให
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เทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณซึ่งเปนการสง

เสริมการเรียนรูตลอดชีวิตรวมท้ังระบบและกลไกท่ีให

ความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบัน

อุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู

 หลกัการสาํคญัของกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบั

อุดมศึกษาแหงชาติ 1) ยึดหลักความสอดคลองกับพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการ

ศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุงให

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนว

นโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการ

ศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการ

อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยาง

เปนรูปธรรมเพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษามีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตรการ

ปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารยการเรียนรูของ

นักศึกษาตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อ

ใหมั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ี

มุงหวังไดจริง 2) มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นตํ่า

เชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและส่ือสารให
หนวยงานและผูที่ เ ก่ียวของได เขาใจและม่ันใจถึง

กระบวนการผลิตบณัฑติโดยเร่ิมทีผ่ลผลิตและผลลัพธของ
การจัดการศึกษา คือกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ

บัณฑิตที่คาดหวังไวกอนหลังจากน้ันจึงพิจารณาถึงองค

ประกอบอ่ืนๆทีเ่กีย่วของในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีจะสงเสริมใหบณัฑติบรรลุถงึมาตรฐานผลการเรียน
รูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 

3) มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ได

ดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยงเปนเรื่อง

เดยีวกันซึง่จะสามารถอธบิายใหผูเกีย่วของไดเขาใจอยาง

ชัดเจนเก่ียวกับความหมายและความมีมาตรฐานในการ

จัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 

4) มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ

ของประเทศไทยเปนท่ียอมรับและเทียบเคียงกันไดกับ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและตางประเทศเนื่องจาก

กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนด

ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกข้ันตอนอยาง

เปนระบบโดยเปดโอกาสใหสถาบันอดุมศึกษาสามารถจัด

หลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยาง

หลากหลายโดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการ

ศกึษาคือคณุภาพของบัณฑติซ่ึงจะมีมาตรฐานผลการเรียน

รูตามที่มุงหวังสามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข

และภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิตและเปนคน

ดขีองสังคมชวยเพ่ิมความเขมแขง็และขีดความสามารถใน

การพัฒนาประเทศไทย

 ในปการศึกษา 2555 คณะคณะบริหารธุรกิจ

มหาวทิยาลยัวงษชวลติกุล ไดดาํเนนิการบรหิารหลกัสตูร

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลยึดหลักการท่ีสําคัญมาอยาง

สม่ําเสมอคือการรักษาคุณภาพการศึกษาใหความสําคัญ

ในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา คือ มีการ

วางแผนอยางด ีการนาํเอาหลกัสตูรไปใช การวจิยัประเมนิ

ผลการดําเนินการ และ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

อยางครบวงจร เพือ่ใหนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัเกดิการ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีน่กัศกึษาพฒันาขึน้ในตนเองจาก

ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 

5 ดานคือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and 

Moral) หมายถึงการพัฒนานิสัยในการประพฤติอยาง
มคีณุธรรมจริยธรรมและดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตน

และสวนรวมความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ

ขดัแยงทางคานิยมการพัฒนานิสยัและการปฏบิตัตินตาม
ศลีธรรมท้ังในเร่ืองสวนตัวและสังคมและมหาวิทยาลัยวงษ

ชวลิตกุล เนนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม อยางสูงจึงมี

คําขวัญของมหาวิทยาลัยวา “จริยธรรมนําปญญา” (2) 
ดานความรู (Knowledge) หมายถงึความสามารถในการ

เขาใจการนึกคดิและการนําเสนอขอมลูการวิเคราะหและ
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จาํแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการ

ตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได (3) ดานทักษะ

ทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึงความสามารถใน

การวิเคราะหสถานการณและใชความรูความเขาใจใน

แนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการตางๆในการคิด

วเิคราะหและการแกปญหาเม่ือตองเผชิญกบัสถานการณ

ใหมๆที่ไมไดคาดคิดมากอน (4) ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ(Interpersonal Skills 

and Responsibility) หมายถึงความสามารถในการ

ทาํงานเปนกลุมการแสดงถงึภาวะผูนาํความรบัผดิชอบตอ

ตนเองและสังคมความสามารถในการวางแผนและรับผิด

ชอบในการเรียนรูของตนเองและ (5) ดานทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication 

and Information Technology Skills) หมายถึงความ

สามารถในการวเิคราะหเชงิตวัเลขความสามารถในการใช

เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถในการ
สือ่สารทัง้การพดูการเขยีนและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

 ในปการศกึษา 2557 คณะบรหิารธุรกจิมหาวทิยาลัย
วงษชวลิตกุล ตองการที่จะรวบรวมขอมูลการดําเนินการ

บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจรวม 6หลักสูตรคือหลักสูตร

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หลกัสตูร ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียวและ

การโรงแรม และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิตซึ่งจะทําใหทราบ

เก่ียวกับหลักสูตรดานวัตถุประสงคโครงสรางและเน้ือหา
สาระในหลักสูตรเพื่อตรวจสอบวาสอดคลองกับสภาพ

แวดลอมบริบทปญหาและความตองการตางๆหรือไม

อยางไรเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไมและสามารถ

ตอบสนองความตองการของสงัคมและผูเรยีนไดมากนอย

เพียงใด จํานวนหนวยกิต และความเหมาะสมของ
หลกัสตูรเนือ้หาวชิาและปจจยัตางๆทีเ่กีย่วของกบัการใช

หลกัสตูรซึง่ไดแกบคุลากรผูเรยีนอปุกรณและสือ่การเรยีน

การสอนอาคารสถานท่ีสิง่อาํนวยความสะดวกงบประมาณ

สภาพการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมตางๆการวัด

และการประเมินผลเปนการตรวจสอบวากระบวนการหรือ

กิจกรรมตางๆของการใชหลักสูตรในสภาพที่เปนจริงเปน

อยางไรมีปญหาหรือขอบกพรองหรือไม และ ทราบวา

ผูเรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือ

ไมเพียงใดซึ่งพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรยีนรวมถงึการประเมนิผลลพัธของหลกัสตูรซึง่เปนการ

ประเมินผูสําเร็จการศึกษาท้ังดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 

(academic achievement) ซึ่งไดแกความรูความ

สามารถในวิชาการตางๆท่ีเรียนและดานผลสัมฤทธ์ิที่ไม

เกีย่วกับวชิาการ (non-academic achievement) ไดแก

บุคลิกภาพความรับผิดชอบความสามัคคีความซ่ือสัตย

เปนตน จากความตองการดังกลาวสาขาวชิาคอมพวิเตอร

ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จึง

ดาํเนนิการวจิยั การประเมินหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ 
สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิของมหาวทิยาลยัวงษชวลติกลุ 

ปการศึกษา 2557

วัตถุประสงคการวิจัย

 เพื่อประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วชิาคอมพวิเตอรธรุกจิของคณะบรหิารธรุกจิมหาวิทยาลยั
วงษชวลติกุลในดานบรบิท ปจจยันําเขา กระบวนการและ

ผลลัพธ

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากร

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย

อาจารยประจําหลักสูตรอาจารยภาควิชาอ่ืนอาจารย

พิเศษ ผูคาดวาจะใชบัณฑิตและนักศึกษาของสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัย

วงษชวลิตกุล จํานวน 99 คน

 2.  กลุมตัวอยาง
  ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้

ประกอบดวยอาจารยประจาํหลกัสตูรอาจารยภาควชิาอืน่
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อาจารยพิเศษ ผูคาดวาจะใชบัณฑิตและนักศึกษาของ

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ของ

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดจากการเปดตารางการ

ประมาณขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และ มอรแกน 

Krejcie, R.V.,and Morgan D.W. ไดกลุมตวัอยางรวมทัง้

สิ้นจํานวน 80 คนโดยการสุมกลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบ

แบงชั้น (stratifi ed random sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนีไ้ดแกแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง (structured interview) แบบสอบถาม 

(questionnaire) โดยแยกตามกลุมประชากรทีเ่ก่ียวของ

เปนผูใชหลักสูตรไดแก

 1.  แบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง (structured 

interview) สาํหรบัอาจารยประจาํหลกัสตูร ประกอบดวย

ขอคําถาม 3 สวนคือ

  สวนที ่1 : ขอคาํถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไป

ของผูใหขอมูล

  สวนที ่2 : ขอคาถามเกีย่วกบัหลกัสตูร 4 ดาน

คือดานบริบท (วัตถุประสงคโครงสรางปณิธานปรัชญา

ความเหมาะสมกับสังคมผูเรียนและความสอดคลอง) 

ดานปจจัยนําเขา (เนื้อหาวิชาบุคลากรนักศึกษาวัสดุ

อุปกรณอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก) ดาน

กระบวนการ (การเรียนการสอนกิจกรรมการวัดและ

ประเมินผล) และดานผลผลิต (ดานวิชาการดานความพึง

พอใจและดานอื่นๆ) 

  สวนที่ 3 : ขอคําถามดานปญหา/ขอเสนอ

แนะเกี่ยวกับหลักสูตร

 2.  แบบสอบถาม (questionnaire) 

  แบบสอบถามในการวจิยัครัง้นีโ้ดยทัว่ไปแบง
ขอคําถามออกเปน 3 สวนดังนี้

  สวนที ่1 : ขอคาํถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไป

ของผูใหขอมูล
  สวนที่ 2 : ขอคําถามเกี่ยวกับการประเมิน

หลักสูตรและคุณภาพนักศึกษา/บัณฑิต

  สวนท่ี 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เกีย่วกบัขอเสนอแนะ/ความคดิเหน็

  1.)  แบบสอบถามสาหรับอาจารยผูสอน/

อาจารยพิเศษ/อาจารยภาควิชาอื่น

ในการวิจัยนี้แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน 3 

สวนคือ

   สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเก่ียวกับสถานภาพ

ทัว่ไปของผูใหขอมลูเปนแบบตรวจสอบรายการ (check-

list) ไดแก เพศ อายุวุฒิการศึกษา ประสบการณในการ

สอน ตําแหนงวิชาการ

   สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว

กับการประเมินหลักสูตร 3 ดานคือดานปจจัยนําเขา 

(อาจารยบุคลากรนักศึกษาอุปกรณสื่อตาราอาคารสถาน

ที)่ ดานกระบวนการ (การจดัการเรยีนการสอนการวดัและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) และดาน

ผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและไมใชวิชาการ) 

   สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เก่ียวกับปญหาของหลักสูตรและ

ขอเสนอแนะ

  2.)  แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปจจุบัน

ในการวิจัยนี้แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน

3 สวน

   สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเก่ียวกับสถานภาพ
ทัว่ไปของผูใหขอมลูเปนแบบตรวจสอบรายการ (check-

list) ไดแก เพศ อายุ ชั้นปที่ศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม

เหตุจูงใจที่เลือกศึกษาในสาขาวิชา

   สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว

กับหลักสูตร 3 ดานคือดานบริบท (นโยบายและแผน
พัฒนามหาวิทยาลัย , ปรัชญาปณิธานจุดมุงหมาย

โครงสรางเน้ือหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย
บคุลากรนักศกึษาอุปกรณสือ่การสอนตําราอาคารสถานท่ี) 

ดานกระบวนการ (การจัดการเรียนการสอนการวัดและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

   สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เก่ียวกับปญหาของหลักสตูรและขอ
เสนอแนะ
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  3.) แบบสอบถามอาจารยดานคุณลักษณะ

บัณฑิตโดยในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามแบงออกเปน 

3 สวน

   สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเก่ียวกับสถานภาพ

ทัว่ไปของผูใหขอมูลเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ไดแก เพศ อายุ คะแนนเฉลี่ยสะสมระยะเวลาที่ใชในการ

ศกึษาอาชพี/ตาํแหนงเหตจุงูใจในเลอืกศกึษาในสาขาวชิา

   สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยว

กับหลักสูตร 3 ดานคือดานบริบท (นโยบายและแผน

พฒันามหาวิทยาลัยปรัชญาปณิธานจุดมุงหมายโครงสราง

เน้ือหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารยบุคลากร
นักศึกษาอุปกรณตาราอาคารสถานที่) ดานกระบวนการ 

(การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

   สวนที่ 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ

ผลการวิจัย

 สรุปผลการประเมิน 

 1. ผลการประเมินหลักสูตร ดานบรบิท ในภาพ

รวมผลการประเมินหลักสูตรดานบริบทอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้

  1.1 ดานวัตถุประสงคและโครงสรางของ

หลักสูตร พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ 

อาจารยภาควิชาอื่น มีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความ

เหมาะสมดานวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร 

อยูในระดับมากท่ีสุด สวนนักศึกษาในปจจุบันมีความ
คิดเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานวัตถุประสงค

และโครงสรางของหลักสูตร อยูในระดบัมาก

  1.2 ดานความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ

แวดลอม พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ 
อาจารยภาควิชาอื่น มีความคิดเห็นวา หลักสูตรมีความ

เหมาะสมดานความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ

แวดลอม อยูในระดับมาก สอดคลองกับ นักศึกษาใน

ปจจุบัน 

  1.3 ดานความสอดคลองกับปรัชญาของคณะ

บรหิารธุรกจิ และของมหาวิทยาลัย พบวา อาจารยประจํา

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ 

อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอ่ืน มีความคิดเห็นวา 

หลักสูตรมีความสอดคลองกับปรัชญาของคณะ

บริหารธุรกิจ และของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมากที่สุด 

สวนนักศึกษาในปจจุบันมีความคิดเห็นวา หลักสูตร

มีความสอดคลองกับปรัชญาของคณะบริหารธุรกิจ 

และของมหาวิทยาลัย อยูในระดับมาก

  1.4 ดานการตอบสนองตอความตองการ

ของผูเรียนและสังคม พบวา อาจารยประจําหลักสูตร

บรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ อาจารย

พิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น มีความคิดเห็นวา หลักสูตร

มีการตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและสังคม

อยูในระดับมาก สอดคลองกับ นักศึกษาในปจจุบัน 

 2. ผลการประเมินหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา 

  ในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขาอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 ดานโครงสรางและเนื้อหา  พบวา 

อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น

มคีวามคดิเหน็วา หลกัสตูรมีความเหมาะสมดานโครงสราง

และเนื้อหาอยูในระดับมากท่ีสุด สวนนักศึกษาปจจุบัน

มคีวามคดิเหน็วา หลกัสตูรมีความเหมาะสมดานโครงสราง

และเนื้อหาในระดับมาก

  2.2 ดานอาจารย พบวา อาจารยประจํา
หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ 

อาจารยพเิศษ อาจารยภาควชิา มคีวามคดิเหน็สอดคลอง

กนัวา หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมดานอาจารยในระดบัมาก

ที่สุด สวนนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นวา หลักสูตร

มีความเหมาะสมดานอาจารยในระดับมาก
  2.3 ดานบุคลากร พบวา อาจารยประจํา

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ 
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อาจารยพเิศษ อาจารยภาควชิา มคีวามคดิเหน็สอดคลอง

กันวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดานบุคลากรในระดับ

มากท่ีสุด สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาใน

ปจจุบัน 

  2.4 ดานนักศึกษา พบวา อาจารยประจํา

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ 

อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชา มีความเห็นวา หลักสูตร

มีความเหมาะสมดานนักศึกษาในระดับระดับมาก 

สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน 

  2.5 ดานวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียน

การสอน พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ 

อาจารยภาควิชาอืน่มคีวามเห็นวา หลกัสตูรมคีวามเหมาะสม

ดานวัสดอุปุกรณและสือ่การเรยีนการสอนอยูในระดบัมาก 

สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน 

  2.6 ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวย

ความสะดวก พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกจิ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ 

อาจารยภาควิชาอื่นมีความเห็นวา หลักสูตรดานอาคาร

สถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวกมีความเหมาะสมอยู

ในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษา

ปจจุบัน 

 3. ผลการประเมินหลักสูตร ดานกระบวนการ 

  ผลการประเมินกระบวนการของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

  3.1 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

พบวา อาจารยประจําหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขา

วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชา

อืน่ มคีวามเหน็วา หลกัสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิา
คอมพิวเตอรธุรกิจ มีความเหมาะสมดานกระบวน การ

จดัการเรียนการสอน อยูในระดับมาก สอดคลองกับความ

คิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน 

  3.2 ดานกระบวนการวดัและประเมนิผล พบ

วา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น 

มีความเห็นวา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ มีความเหมาะสมดานกระบวนการวัด

และประเมินผลอยูในระดับมากที่สุด สวนนักศึกษา

ปจจบุนัมีความคดิเหน็วา ความเหมาะสมดานกระบวนการ

วัดและประเมินผลอยูในระดับมาก

  3.3 ดานกระบวนการจัดกิจกรรมของ

หลักสูตร พบวา อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยพิเศษ 

อาจารยภาควชิาอืน่ มคีวามเห็นวา หลกัสตูรบรหิารธรุกจิ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความเหมาะสม

ดานกระบวน การจัดกิจกรรมของหลักสูตรอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน 

 4. ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิต 

  ผลการประเมนิหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกิจ ดานผลผลติ อยูในระดบัมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน มีรายละเอียดดังนี้ 

  4.1 ดานคุณลักษณะของบัณฑิต พบวา

ผูคาดวาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา คุณ ลักษณะของ

บัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สวนอาจารย

ประจําหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอ่ืน มีความเห็น

สอดคลองกันวา คณุลักษณะของบัณฑิต มคีวามเหมาะสม

อยูในระดับมาก

  4.2 ดานผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ พบวา ผูคาด
วาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา คุณลักษณะของบัณฑิต

มีความเหมาะสมในระดับมาก สอดคลองกับอาจารย
ประจาํหลักสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร

ธุรกิจ อาจารยพิเศษ อาจารยภาควิชาอื่น 

  4.3 ดานผลสัมฤทธิ์นอก เหนือจากดาน
วิชาการ พบวา ผูคาดวาจะใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวา 

คณุลกัษณะของบณัฑติมีความเหมาะสมในระดบัมากทีส่ดุ 

การอภิปรายผล

 ขอคนพบจากการวิจัยประเมินหลักสูตรบริหาร
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ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สามารถนํามา

อภิปรายไดดังตอไปนี้ 

 1.  ดานคุณภาพของหลักสูตร 

  ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวม หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีความ

เหมาะสมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดาน มีราย

ละเอียดดังนี้ 

  1.1 หลักสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิา

คอมพิวเตอรธรุกจิ มคีวามเหมาะสมดานบริบท โดยท่ัวไป

อยู ในระดับมาก  สอดคลองกับปณิธานของคณะ

บรหิารธรุกจิ และมหาวทิยาลยัวงษชวลติกลุ และสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูเรยีน สงัคมและประเทศใน

ระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค และ

โครงสรางของหลักสูตรท่ีเอื้อและสงเสริมการพัฒนา

ผูเรียนใหมคีวามรูความสามารถและมีคณุธรรม จรยิธรรม 

ซึง่สอดคลองกบัขอมลูของปรารถนา โกวทิยางกรู (2543) 

ที่ไดเสนอในงานวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยใชรปูแบบการประเมนิแบบ

ซิพพ (CIPP Model) ผลการวิจัยพบวาดานบริบท (con-

text) วตัถุประสงคของหลกัสตูรมคีวามชดัเจนดสีอดคลอง

กับความตองการของสังคมปจจุบันและสามารถนําไป
ปฏิบัติจริงอยูในระดับมาก นอกจากนี้จากการศึกษาพบ

วาสอดคลองกับผลการศึกษาของ นาววินี ภูสุนทเรศ 
(2548) ทําการวิจัยประเมินหลักสูตรการศึกษา
มหาบณัฑติสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2541 มหาวทิยาลัย

บูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษาผลการวิจัยพบ

วา 1) การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขา

การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา

ตามการรบัรูของผูสาํเรจ็การศกึษาดานบรบิทอยูในระดบัมาก
  1.2 หลักสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิา

คอมพิวเตอรธรุกิจ มคีวามเหมาะสมดานปจจัยนาํเขาโดย

ทั่วไปในระดับมาก โครงสรางเนื้อหารายวิชามีความ

เหมาะสม ปจจัยนําเขาดานอาจารย มีความเหมาะสมอยู

ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของปรารถนา 

โกวิทยางกูร (2543) ทีไ่ดเสนอในงานวิจยัเร่ือง การประเมิน

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและ

สถิติการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยใชรูปแบบ

การประเมินแบบซิพพ (CIPP Model) ผลการวิจัยพบวา

ดานปจจัยนําเขา โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรมี

ความเหมาะสมคุณสมบัติของอาจารยวุฒิการศึกษา 

ตาํแหนงทางวิชาการและผลงานทางวิชาการของอาจารย

ทีร่บัผดิชอบในการดําเนินงานของหลักสตูรอยูในระดบัสงู

กวาเกณฑนอกจากน้ีจากการศึกษาพบวาสอดคลองกบัผล

การศึกษาของนาววินี ภูสุนทเรศ (2548) ทําการวิจัย

ประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรู

ของผูสําเร็จการศึกษาผลการวิจัยพบวา 1) การประเมิน

หลกัสตูรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา

พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จ

การศึกษาดานปจจัยนําเขาอยูในระดับมาก

   ปจจัยนําเขา : ดานนักศึกษามีความ
พรอม ความรูและประสบการณในภาพรวมอยูในระดบัมาก 

ด านสื่ ออุปกรณการเรียนการสอน  สถานที่ และ
สิง่อาํนวยความสะดวกตางๆ มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นาววินี ภูสุนทเรศ 

(2548) ทําการวิจัยประเมินหลักสูตรการศึกษามหา
บณัฑิตสาขาวชิาการบริหารการศึกษา 2541 มหาวทิยาลยั

บูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษาผลการวิจัยพบ
วา 1) การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขา

การบรหิารการศกึษา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลยับรูพาตาม

การรับรูของผูสําเร็จการศึกษาดานปจจัยนําเขาอยูใน

ระดับมาก

  1.3 หลกัสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิา

คอมพวิเตอรธรุกจิ มคีวามเหมาะสมดานกระบวนการ โดย
ทั่วไปอยูในระดับมาก กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล รวมถึงกจิกรรมตางๆ ของหลักสตูร

มีความเหมาะสมในระดับเห็นดวยซ่ึงสอดคลองกับขอมูล

ของ นาววินี ภูสุนทเรศ (2548) ทําการวิจัยประเมิน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
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การศึกษา 2541 มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรูของ

ผูสาํเร็จการศึกษาผลการวิจยัพบวา 1) การประเมินหลักสตูร

การศกึษามหาบณัฑติสาขาการบรหิารการศึกษา พ.ศ. 2541

มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา

ดานกระบวนการอยูในระดับมากและจากการศึกษา

พบวาวินัยครามวงษ (2541) ไดทําการประเมินหลักสูตร

ผูบริหารสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาขาราชการ

กรุงเทพมหานครโดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิพพ 

(CIPP Model) ผลการวิจัยพบวาการประเมินดาน

กระบวนการ (process evaluation) การจัดกิจกรรม

หลักสูตรและการวัดผลโดยรวมมีความเหมาะสม

และมีประโยชนในระดับมาก 

  1.4 หลักสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิา

คอมพิวเตอรธุรกิจ มีความเหมาะสมดานผลผลิต โดย

ทั่วไปในระดับมาก สอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัย

ของหวาน นาววิน ีภสูนุทเรศ (2548) ทาํการวิจยัประเมิน

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการ

ศกึษา 2541 มหาวทิยาลยับรูพาตามการรับรูของผูสาํเรจ็

การศึกษาผลการวิจัยพบวาการประเมินหลักสูตร
การศกึษามหาบณัฑติสาขาการบรหิารการศึกษา พ.ศ. 2541

มหาวิทยาลัยบูรพาตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา

ดานผลผลิตอยูในระดับมาก
 2. ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ

หลักสูตร 
  2.1 เนือ่งจากเปนหลักสตูรเก่ียวกับทางดาน

เทคโนโลยี ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยเสมอ
  2.2 ควรมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย

อยางเปนระบบท้ังในดานการฝกอบรม การศึกษาตอ

การขอตําแหนงทางวิชาการ
  2.3 ควรมีระบบสวัสดิการใหแกบุคลากร

อยางเหมาะสม

  2.4 ควรมวีธิกีารในการเพิม่จํานวนนกัศกึษา

ใหมากขึ้น
  2.5 อาจารยประจําหลักสูตร และบุคลากร

ของคณะฯ ยังมีสัดสวนในการทําวิจัยที่คอนขางตํ่า

  2.6 อาจารยประจําหลักสูตร บุคลากรของ
คณะฯ ยงัขาดแคลนคุณวฒุกิารศึกษาในระดับปริญญาเอก

และตําแหนงทางวิชาการ

 3. ดานคุณภาพของบัณฑิต 

   ความแตกตางของระดบัความคดิเหน็ใน

การใหขอมลู ซึง่ขอมูลทีไ่ดจากกลุมตวัอยางแตละคนอาจ

มรีะดบัความคดิเหน็ทีแ่ตกตางกัน จากผลการประเมินพบ

วา ความคดิเหน็ของกลุมตัวอยางมคีวามแตกตางกนั ดาน

ผลผลิตของหลักสูตร : โดยอาจารยประจําหลักสูตร

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ 

อาจารยพเิศษ อาจารยภาควชิาอืน่ มคีวามเหน็สอดคลอง

กันวา บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในระดับมาก ใน

ขณะที่ผูคาดวาจะใชบัณฑิตมีความเห็นวา บัณฑิตมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในระดับมากท่ีสุด ทั้งดาน

วชิาการ นอกเหนือจากดานวชิาการและดานคณุลกัษณะ

อื่นๆท่ัวไป 

  4.  ความคิดเห็นอื่นๆ 

   นักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุ

ที่เลือกศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

วงษชวลิตกุล เนื่องจาก 

   4.1 มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรบริหาร
ธรุกจิบณัฑิต สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ คณะบรหิารธุรกิจ

   4.2 ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของบุคคล

ทั่วไป และมีความเชื่อมั่นในอาจารยผูสอนวามีความรู 
ความสามารถ และมีประสบการณการสอน 

   4.3 ตองการเตรียมความพรอมสาหรับ

การกาวสูอาชีพในอนาคต 

   4.4 อาจารยดแูลนักศึกษา ใหคาํปรึกษา

แกนักศึกษาอยางดี 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

 ผลจากการวิจัยขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.  ควรมีการปรับปรุงหลักสตูร เน้ือหาวิชา และ
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กระบวนการการเรียนการสอน ใหเขากับเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2.  ควรใหผูคาดวาจะใชบัณฑิต มีสวนรวมใน

การใหขอมลูของตลาดแรงงานภายนอก เพือ่ใชเปนขอมูล

พื้นฐานในการปรังปรุงหลักสูตร

 3.  ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรสายผูสอนทุก

ทานศกึษาตอในระดบัปรญิญาเอก รวมทัง้การสงเสรมิให

อาจารยทุกทานทําวิจัย สรางผลงานวิชาการเพื่อเขาสู

ตําแหนงวิชาการ

 4.  ควรมีหองปฏิบัติการคอมพิว เตอร ให

นักศึกษาไดฝกปฏิบัตินอกเวลาเรียน

 ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาเชิงลกึเก่ียวกบัโครงสรางของ

หลักสูตร รายวิชา และเนื้อหารายวิชา 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ของ

มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บณัฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธรุกจิ ของของสถานศกึษา

อื่นๆ 

 3. ควรศึกษาทัศนคติที่เกี่ยวกับผลผลิตของ

หลักสูตรจากมุมมองของตัวนักศึกษา/บัณฑิต รวมถึงมุม

มองของผูใตบังคับบัญชาของบัณฑิตดวย เพ่ือทําการ
เปรียบเทียบผลขอมูลที่ได 
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