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 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ปการศึกษา 

2557 เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (quantitative and qualitative research) ประชากรประกอบดวย 

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูใชบัณฑิตและนักศึกษา จํานวน 91 คนกลุมตัวอยางในการวิจัยไดมาโดยวิธี

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ เครซี่ และ มอรแกน Krejcie, R.V.,and Morgan D.W. จํานวน 75 คน 

ประกอบดวยอาจารยประจาํหลกัสตูร จาํนวน 5 คน อาจารยผูสอน จาํนวน 14 คน นกัศกึษาปจจบุนัในหลกัสตูร จาํนวน 

46 คน และผูใชบณัฑติ จาํนวน 10 คน โดยใชวธิสีุมแบบแบงชัน้ (stratifi ed random sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชในการ

วิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) และแบบสอบถาม (questionnaire) สถิติ

ที่ใชในการวิจัยประกอบดวย คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉล่ีย (mean) และ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) 

 ผลการวิจัยพบวา

 ผลการประเมินหลักสตูร ดานบริบท พบวา ปณธิานและวิสยัทศันของมหาวิทยาลัย ของหลักสูตรและของคณะ

บริหารธุรกิจบัณฑิต มคีวามสอดคลองกันและสอดคลองกับความตองการของประเทศ โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหา

สาระของหลักสูตรสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและสังคม ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคโครงสรางเนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชาโดยรวมอยูในระดับมาก 

 ผลการประเมินหลักสูตร ดานปจจัยนําเขา เม่ือพิจาณาเปนรายดานพบวา ดานโครงสรางและเน้ือหา 

ดานอาจารย ดานบุคลากร ดานนักศึกษา ดานวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนพบวาอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูสอน มีความเห็นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาปจจุบันวาหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก อาจารยประจําหลักสูตร มีความเห็นวามีความเหมาะสม

อยูในระดับมาก
 ผลการประเมินหลักสูตร ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดานกระบวนการวัดและประเมินผล และดานกระบวนการจัดกิจกรรม

ของหลักสตูรพบวาอาจารยประจาํหลกัสูตร อาจารยผูสอนมคีวามเหน็วา มคีวามเหมาะสมดานกระบวนการจัดกจิกรรม

ของหลักสูตรอยูในระดับมาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน

1 Instructor of Business Administration Program in Management, Vongchavalitkul University, 84 Moo 4 Mitraparb-Nongkai Highway, 

Banko, Muang, Nakhonratchasima 30000
2 Vice President for Academic Affairs, Vongchavalitkul University, 84 Moo 4 Mitraparb-Nongkai Highway, Banko, Muang, Nakhon-

ratchasima 30000
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 ผลการประเมินหลักสูตร ดานผลผลิต ดานคุณลักษณะของบัณฑิต และดานผลสัมฤทธ์ินอกเหนือจาก

ดานวิชาการ พบวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด สอดคลองกันกับอาจารยประจําหลักสูตร ดานผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการพบวาผูใชบัณฑิตมีความคิดเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของบัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมาก

คําสําคัญ : การประเมินผล, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

Abstract
 This curriculum evaluation Bachelor of Business Administration Program Management 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 75 people, including 5 faculty members, 

14 guest teachers and other department instructors, 46 current students, and 10 expected graduates.
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. 

 The results were shown as follows:

 The overall evaluation results of context were at high level. The compliance of curriculum 

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

philosophy of the Faculty of Business Administration, the compliance of curriculum and the needs 

of students and society, the appropriateness of curriculum objectives, and the compliance

of curriculum objectives, structures, and contents 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, 

teachers, personnel students, and educational materials were at high level, which was in line with 

current students. However, faculty members thought that the appropriateness of premises and

facilities was at medium level while guest teachers and other department instructors, and current 

students thought that it was at high level.

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

teachers and other department instructors thought that the appropriateness of learning management 
process, evaluation process, and curriculum activity setup process were at high level, which was in 

line with the opinion of current students.

 The overall evaluation results of product were at high level. Expected graduates thought 

that characteristics of graduates were at highest level. However, faculty members, guest teachers 

and other department instructors thought that characteristics of graduates were at high level. 
Expected graduates thought that academic and non-academic achievement were at high level, which 

was in line with the opinion of faculty members, guest teachers and other department instructors.

Keywords ; Evaluation, Bachelor of Business Administration, Program in Management, Vongchavalitkul 

University
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บทนํา

 กรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาติ 

(Thai Qualifi cations Framework for Higher Education: 

TQF:HEd) หมายถึง กรอบท่ีแสดงระบบคุณวฒุกิารศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับ

คุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเช่ือมโยงตอเน่ืองจาก
คณุวฒุริะดบัหนึง่ไปสูระดบัทีส่งูขึน้ มาตรฐานผลการเรียนรู

ของแตละระดบัคณุวฒุซิึง่เพิม่สงูขึน้ตามระดบัของคณุวฒุิ

ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ 

 ในปการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ สาขา

วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดดําเนินการ

บริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลยึดหลักการ

ทีส่าํคญัมาอยางสมํา่เสมอคอืการรกัษาคณุภาพการศกึษา

ใหความสําคัญในกระบวนการการประกันคุณภาพ
การศึกษา คอื มกีารวางแผนอยางด ีการนาํเอาหลกัสตูรไปใช

การวิจัยประเมินผลการดําเนินการ และการวางแผน

พัฒนาคุณภาพอยางครบวงจร เพ่ือใหนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษา

พัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณที่ไดรับระหวาง
การศกึษา ซึง่มหาวทิยาลยัฯ กาํหนดผลการเรียนรูทีค่าดหวงั

ใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดานคือ (1) ดานคุณธรรม 

จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานสิยั
ในการประพฤตอิยางมคีณุธรรม จรยิธรรมและดวยความ

รับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถใน

การปรับวถิชีวีติในความขัดแยงทางคานยิม การพัฒนานิสยั
และการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัว

และสงัคม และมหาวทิยาลยัวงษชวลติกลุ เนนเร่ืองคณุธรรม 

จริยธรรมอย าง สูงจึ งมีคํ าขวัญของมหาวิทยาลัย

วา “จรยิธรรมนําปญญา” (2) ดานความรู (Knowledge) 

หมายถงึ ความสามารถในการเขาใจ การนกึคดิและการนาํ
เสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงใน

หลกัการ ทฤษฎ ีตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรยีนรู

ดวยตนเองได (3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive 

Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ

และใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี

และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา 

เมือ่ตองเผชญิกบัสถานการณใหมๆ  ทีไ่มไดคาดคดิมากอน 

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับ

ผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุมการแสดง

ถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียน

รูของตนเองและ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสือ่สารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information 

Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

 ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร

และสถติ ิความสามารถในการสือ่สารทัง้การพดู การเขยีน

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปการศึกษา 2557 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ตองการ

ที่จะรวบรวมขอมูลการดําเนินการบริหารหลักสูตร

บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการซึง่จะทาํใหทราบ

เกีย่วกบัหลกัสูตร ดานวตัถปุระสงค โครงสรางและเนือ้หา

สาระในหลักสูตร เพื่อตรวจสอบวาสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม บรบิท ปญหาและความตองการ การประเมนิ
ผลลัพธของหลักสูตร ซึ่งเปนการประเมินผูสําเร็จการ

ศึกษาท้ังดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ (academic 

achievement) ซึง่ไดแก ความรูความสามารถในวชิาการ

ตางๆ ที่เรียนและดานผลสัมฤทธิ์ที่ไมเก่ียวกับวิชาการ 

(non-academic achievement) ไดแก บุคลิกภาพ 

ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซ่ือสัตย เปนตน

จากความตองการดังกลาว สาขาวิชาการจัดการ 

คณะบรหิารธรุกจิ มหาวิทยาลัยวงษชวลติกลุ จงึดาํเนนิการวจิยั

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จดัการ ของมหาวทิยาลยัวงษชวลติกุล ปการศกึษา 2557

วัตถุประสงคการวิจัย

 1. เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ 
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ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล พิจารณาความสอดคลอง

เหมาะสมและคณุภาพของหลกัสตูร ความสามารถในการ

บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด การตอบสนองความ

ตองการของสังคมและการนําไปใช 

 2.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
หลกัสูตรหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการจัดการ 

คณะบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

เพื่อปรับปรุงแกไขระบบการบริหารหลักสูตร การกํากับ

ดแูลและการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมปีระสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย

 เพือ่ใหการวจิยัเปนไปตามวตัถปุระสงค ผูวจิยัได

กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธวีจิยัไว ซึง่ประกอบ

ดวยแบบแผนการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่

ศกึษา เคร่ืองมอืทีใ่ช การพัฒนาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถติิที่ใชในการวิจัย และการ

รายงานผลการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1.  ประชากร

  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูใชบัณฑิต และ

นกัศกึษาของสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธรุกจิ รวม

ทั้งสิ้น จํานวน 91 คน

 2. กลุมตัวอยาง

   ขนาดของกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ได

จากการกําหนดขนาดของกลุมตวัอยางตามตารางของเคร

ซี่ และ มอรแกน Krejcie, R.V.,and Morgan D.W. ได

กลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้นจํานวน 75 คน ประกอบดวย

อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยผูสอน 

จํานวน 14 คน นักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ 
คณะบรหิารธรุกจิ จาํนวน 46 คน และผูใชบณัฑติ จาํนวน 

10 คน โดยใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน (stratifi ed random 

sampling)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview)และ 

แบบสอบถาม (questionnaire) โดยแยกตามกลุม

ประชากรที่เกี่ยวของเปนผูใชหลักสูตร ไดแก 

 1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured 

interview) สาํหรบัอาจารยประจาํหลกัสตูร ประกอบดวย

ขอคําถาม 3 สวน คือ 

  สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเกีย่วกับสถานภาพทัว่ไป

ของผูใหขอมูล 

  สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หลักสูตร 4 ดาน คือ ดานบริบท (ความสอดคลองกับ

ปณิธานวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ของคณะ และความ

ตองการของประเทศ) ดานปจจัยนําเขา (วัตถุประสงค 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร อาจารยและนักศึกษา และ

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน) ดานกระบวนการ 

(กระบวนการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการ

สอนและดานการใหคําปรึกษาของอาจารย) และดาน

ผลผลิต (คณุสมบัตขิองบณัฑติสอดคลองกับเปาหมายของ

หลักสูตร) 
  สวนที ่3 : ขอคาํถามปลายเปด (open-ended
questions) ปญหา/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร 

 2.  แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถาม

ในการวิจัยครั้งนี้ แยกเปน 3 กลุมตัวอยาง ไดแก 

  1)  แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน 
ในการวิจัยนี้ แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน 

3 สวนคือ 

  สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเกีย่วกับสถานภาพทัว่ไป

ของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน 
ตําแหนงวิชาการ 
  สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การประเมนิหลกัสูตร 4 ดาน คอื ดานบรบิท (วตัถปุระสงค

ของหลกัสตูร ความสอดคลองเหมาะสมกบัสภาพแวดลอม 

ภาควิชาและมหาวิทยาลัย การตอบสนองตอความตองการ
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ของผูเรยีนและสงัคม) ดานปจจยันําเขา (อาจารย บคุลากร 

นักศึกษา อุปกรณ สื่อ ตารา อาคารสถานท่ี) ดาน

กระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) และดาน

ผลผลิต (ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและไมใชวิชาการ) 

  สวนท่ี 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอ

แนะ

 2)  แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปจจุบัน ใน

การวจิยันีแ้บบสอบถามจะแบงขอคาํถามออกเปน 3 สวน

คือ 

  สวนที ่1 : ขอคาํถามเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไป

ของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา เหตุผลที่เลือกศึกษาในสาขาวิชา 

  สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

หลกัสตูร 3 ดาน คอื ดานบรบิท (นโยบายและแผน พฒันา

มหาวิทยาลัย, ปรัชญา ปณิธาน จุดมุงหมาย โครงสราง 

เนื้อหารายวิชา) ดานปจจัยนําเขา (อาจารย บุคลากร 

นกัศกึษา อปุกรณ สือ่การสอน ตาํรา อาคาร สถานท่ี) ดาน

กระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

  สวนท่ี 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-
ended questions) เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับหลักสูตร 
 3)  แบบสอบถามสําหรบัผูใชบณัฑติ โดยในการ

วจิยัครัง้นีแ้บบสอบถามจะแบงขอคาถามออกเปน 3 สวน 
  สวนท่ี 1 : ขอคาํถามเก่ียวกับขอมลูทัว่ไปของ

ผูใหขอมลู เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ไดแก 

เพศ อาย ุวฒุกิารศึกษา หนวยงานท่ีสงักดั ระยะเวลาการ

ทางานที่หนวยงานปจจุบัน
  สวนที่ 2 : ขอคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

บัณฑิต 3 ดาน คือ ดานคุณลักษณะของบัณฑิต ดานผล

สัมฤทธ์ิทางดานวิชาการ และดานผลสัมฤทธ์ินอกเหนือ
จากดานวชิาการ

  สวนท่ี 3 : ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions) เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอ

แนะเกี่ยวกับหลักสูตร

ผลการวิจัย
 สรุปผลการประเมิน 

 1.  ผลการประเมินหลักสูตรดานบริบท

  ในภาพรวมผลการประเมินหลักสูตรดาน

บรบิทอยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดานมรีายละเอยีด

ดังนี้
  1.1 ความสมัพันธระหวางหลกัสูตรกบัปณธิาน

และวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยอยูในระดับมาก โดย

หลักสูตรมีกระบวนการในการเรียนการสอนโดยมุงผลิต

บัณฑิตใหมีคุณภาพครอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดทั้งภายใน

ประเทศและตางประเทศ พรอมทั้งมุงมั่นพัฒนาบริการ

วิชาการ การวิจัย และเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 

โดยเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชนได นอกจากน้ีหลักสูตร

ยงัมุงเนนใหสนองตอบปรชัญามหาวทิยาลยัทีก่ลาววา “จรยิธรรม 
นําปญญา” โดยปลูกฝงใหนักศึกษาเปนผูที่มีจิตอาสา

และใหเขารบัการอบอบรมจรยิธรรมในทกุภาคการศกึษา 

รวมท้ังเปนหลกัสตูรทีม่มีาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตั้งแตกระบวนสรางหลักสูตรท่ีมีการอนุมัติตาม สกอ. 

และเปนหลกัสตูรทีม่กีารสรางบณัฑิตใหเปนผูทีม่คีณุธรรม

จริยธรรม มีคุณภาพ และมีทักษะทางเทคโนโลยี พรอมสู
ประชาคมอาเซียนในป 2558 นี้ ดังวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยที่วา “เปนมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนํา

ทีม่มีาตรฐานทางวชิาการและวชิาชพี สรางบัณฑติใหเปน

ผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ และมีทักษะทาง

เทคโนโลยี พรอมสูประชาคมอาเซียน”
  1.2 ความสัมพนัธระหวางหลักสตูรกับปณิธาน

ของคณะบรหิารธรุกิจบณัฑิต สาขาการจดัการอยูในระดบั

มากจากปรัชญาของมหาวิทยาลัย และปรัชญาคณะ

บริหารธุรกิจที่วา “มุงเนนวิชาการ สรางเสริมอาชีพ 

ทาํประโยชนเพ่ือสงัคม”นาํมาซ่ึงปรัชญาของสาขาวิชาคือ 
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“จริยธรรม นําปญญา มุงเนนวิชาการ ประยุกตใชความรู

คูคณุธรรมและรบัผิดชอบตอสงัคม”และจากปณธิานของ

คณะในการมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดาน

บริหารธุรกิจมีความเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล

สามารถนาํความรูไปประกอบอาชพีควบคูไปกบัการสราง

ประโยชนเพื่อสังคมซึ่งสอดคลองกับปรัชญาและปณิธาน

ของสาขาวิชาการจัดการ โดยสาขาวิชาการจัดการมุงมั่น

ในการผลิตบัณฑิต ตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

และคณะใหมีความรูความสามารถและทักษะดานการ

บริหารการจัดการ โดยสามารถประยุกตใชความรูคู

คุณธรรม ไปใชในการประกอบอาชีพมุงความทันสมัย 

ความเปนสากล รวมท้ังยังสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

คณะฯ ทีว่า “ผลิตบณัฑติทีม่คีณุภาพ อกีทัง้เปนศนูยกลาง

ดานการวิจัย ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค”
  1.3 ความสัมพันธระหวางหลกัสตูรกบัความ

ตองการของประเทศอยูในระดับมาก โดยหลักสูตร

บริหารธรุกิจ สาขาวชิาการจดัการสามารถผลติบณัฑติให

มีความรูความเขาใจทางวิชาชีพดานการจัดการ มีการ

ศกึษาดูงานเพ่ือฝกทกัษะประสบการณทีม่กีารปฏิบตัจิรงิ

ทําใหเกิดการเรียนรูและเปนการเตรียมความพรอม

สาํหรบันกัศกึษา นกัศกึษาสามารถใชความรูเพือ่ประกอบ

อาชีพหลังจากที่สําเร็จการศึกษาได อีกทั้งยังเปนแรงงาน
ที่จะสามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรีใน 10 ประเทศ 

กลุมอาเซียน (ASEAN) ถือเปนหลักสูตรที่มีความ
สอดคลองกับความตองการของประเทศไดเปนอยางดี
  1.4 โครงสรางหลักสตูรและเนือ้หาสาระของ

หลักสูตรสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา

และสังคมอยูในระดับมาก ซึง่มีความสอดคลองกับปรัชญา

ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาและมีมาตรฐานตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  1.5 ความเหมาะสมของวัตถุประสงคของ

หลักสูตรอยูในระดับมากซ่ึงมีความสอดคลองกับการมุง

เนนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความรูตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร การสงเสริมใหผู เรียนเปนพลเมืองดี 

มคีณุธรรมและจริยธรรม และเน้ือหาของหลักสูตรทันสมยั 

เหมาะสมกับความตองการของสังคม

  1.6 ความสัมพันธระหวางวัตถุประสงค

โครงสรางเนื้อหาสาระของหลักสูตรและรายวิชาอยูใน

ระดบัมากซึง่มคีวามสอดคลองกบัหลกัการและวตัถปุระสงค
ของหลักสูตร/รายวิชามีความชัดเจนและหนวยกิตของ

รายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตร

 2. ผลการประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา

  ในภาพรวมผลการประเมินปจจัยนําเขา

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้
  2.1 ดานโครงสรางและเน้ือหาพบวาอาจารย

ประจําหลักสตูรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

อาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวาหลักสตูรมีความเหมาะสม

ดานโครงสรางและเนื้อหาอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง

กับความคิดเห็นของนักศึกษา
  2.2 ดานอาจารยพบวาอาจารยประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อาจารยผูสอน

และนักศึกษาในปจจุบันมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมดานอาจารยผสอนอยูในระดับ

มาก
  2.3 ดานบคุลากรของภาควชิา พบวา อาจารย
ประจําหลักสตูรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

อาจารยผูสอนและนักศึกษาในปจจุบัน มีความคิดเห็น

สอดคลองกันวา มีความเหมาะสมดานบุคลากรของ

ภาควิชาในระดับมาก

  2.4 ดานนักศึกษาพบวาอาจารยประจํา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
อาจารยผูสอนมีความเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสม

ดานนักศึกษาในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น

ของนักศึกษาในปจจุบัน
  2.5 ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการ

สอนพบวาอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ อาจารยผูสอนมคีวามเห็นวา หลกัสตูร

ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะ

สมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
นักศึกษาปจจุบัน



102

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

  2.6 ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความ

สะดวกพบวาอาจารยประจาํหลักสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ มีความเห็นวา หลักสูตรมีความ

เหมาะสมดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก

อยูในระดับปานกลาง สวนอาจารยผูสอน และนักศึกษา

ในปจจุบัน มีความเห็นวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดาน

วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนอยูในระดับมาก

 3.  ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ

  ผลการประเมินกระบวนการของหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิาการจดัการ อยูในระดบัมาก 

เมื่อพิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้
  3.1 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน

พบวาอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการ อาจารยผูสอนมีความเห็นวาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีความเหมาะ

สมดานกระบวนการจดัการเรยีนการสอนอยูในระดบัมาก 

ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน
  3.2 ดานกระบวนการวัดและประเมินผล

พบวาอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการ อาจารยผูสอนมีความเห็นวาหลักสูตร
บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ มคีวามเหมาะสม
ดานกระบวนการวัดและประเมินผลอยูในระดับมาก

ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน

  3.3 ดานกระบวนการจดักจิกรรมของหลกัสตูร

พบวาอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการ อาจารยผูสอนมีความเห็นวาหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีความเหมาะ

สมดานกระบวนการจดักจิกรรมของหลกัสตูรอยูในระดบั
มาก สอดคลองกับความคิดเห็นของนักศึกษาในปจจุบัน

 4.  การประเมินหลักสูตรดานผลผลิต

  ผลการประเมนิหลกัสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ 
สาขาวิชาการจัดการ ดานผลผลิตอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณารายดานมีรายละเอียดดังนี้

  4.1 ดานคุณลักษณะของบัณฑิตพบวาผูใช

บัณฑิตมีความคิดเห็นวาคุณลักษณะของบัณฑิตมีความ

เหมาะสมในระดับมากท่ีสดุ สวนอาจารยประจําหลักสตูร

บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ อาจารยผูสอน

มีความเห็นสอดคลองกันวาคุณลักษณะของบัณฑิตมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก

  4.2 ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการพบวาผูใช

บัณฑิตมีความคิดเห็นวาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ

บัณฑิตมีความเหมาะสมในระดับมากซึ่งมีความเห็น

สอดคลองกันกับความเห็นของอาจารยประจําหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และอาจารย

ผูสอน

  4.3 ดานผลสัมฤทธิ์นอกเหนือจากดาน

วชิาการพบวาผูใชบณัฑิตมีความคดิเหน็วาดานผลสมัฤทธิ์

นอกเหนือจากดานวิชาการของบัณฑิตมีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด ซึ่งมีความเห็นสอดคลองกันกับอาจารย

ประจําหลักสตูรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

อภิปรายผลการประเมิน

 ขอคนพบจากการวิจัยประเมินหลักสูตรบริหาร

ธรุกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ สามารถนาํมาอภปิราย

ไดดังตอไปนี้

 1. ดานคุณภาพของหลักสูตร

  ผลการวิจัยพบวาในภาพรวมหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีความเหมาะ

สมในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายดานมีรายละเอียด

ดังนี้

  1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการ มีความเหมาะสมดานบริบทโดยทั่วไปอยู

ในระดับมากสอดคลองกับปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ 

และมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลและสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนสังคมและประเทศในระดับมาก 
นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงคและโครงสรางของหลักสูตร

ที่เอื้อและสงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความ

สามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งสอดคลองกับขอมูล

ของปรารถนา โกวิทยางกูร (2543) ที่ไดเสนอในงานวิจัย

เรือ่งการประเมนิหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
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วิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ทีพ่บวา ดานบรบิท (context) วตัถปุระสงคของ

หลกัสตูรมคีวามชัดเจนดี สอดคลองกับความตองการของ

สังคมปจจุบัน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงอยูในระดับ

มาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนาววินี ภูสุนทเรศ 

(2548) ที่ศึกษาการวิจัยประเมินหลักสูตรการศึกษามหา

บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัย

บูรพา ตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษาพบวาการ

ประเมินหลกัสตูรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาการบริหาร

การศึกษา พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยบูรพา ตามการรับรู

ของผูสาํเรจ็การศึกษา รายดานบริบทอยูในระดับมากเชน

เดียวกัน

  1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการ มีความเหมาะสมดานปจจัยนําเขาโดย

ทั่วไปในระดับมาก โครงสรางเนื้อหารายวิชามีความ

เหมาะสมปจจัยนาํเขาดานอาจารยมคีวามเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของนาววินี ภูสนุทเรศ 

(2548) ทีไ่ดเสนอในงานวิจยัวาการประเมินหลกัสตูรการ

ศกึษามหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษา พ.ศ. 2541 

มหาวิทยาลัยบูรพา ตามการรับรูของผูสําเร็จการศึกษา 

ดานปจจยันาํเขาอยูในระดบัมาก ซึง่สอดคลองกบัผลการ

ศึกษาของปรารถนา โกวิทยางกูร (2543) ศึกษางานวิจัย

เรือ่งการประเมนิหลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

วิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เชียงใหม พบวาดานปจจัยเบ้ืองตน (input) คณุสมบัตขิอง

อาจารย วุฒิการศึกษาตําแหนงทางวิชาการ และผลงาน

ทางวิชาการของอาจารยที่รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของหลักสูตรอยูในระดับสูงกวาเกณฑ ดานการจัด

กระบวนการเรียนการสอน (process) การบริหาร

หลักสูตร อาจารยผูสอนมีความเขาใจในปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตรเปนอยางดี แผนการศึกษา

มีความเหมาะสม การวัดและการประเมินผลอยูในระดับ

ทีเ่หมาะสมมาก และดานนักศกึษามีความพรอมความรูและ

ประสบการณในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานสือ่อปุกรณ

การเรียนการสอน สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึง่มหาวิทยาลยั

เองไดจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกตามความจําเปนที่มี

ความสอดคลองกบัการจัดการเรียนการสอน เชน บรรยากาศ

ในหองเรียน อุปกรณการสอนในหองเรียน เปนตน แตยัง

คงมีอุปกรณการสอนเพ่ือใชเปนสื่อการสอนบางอยาง

ที่ขาดความทันสมัย และไมเพียงพอ เชน คอมพิวเตอร 

เครื่องเสียง ไมโครโฟน เปนตน

  1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วิชาการจัดการ มีความเหมาะสมดานกระบวนการโดย

ทั่วไปอยูในระดับมาก กระบวนการจัดการเรียนการสอน

การวดัและประเมนิผลรวมถงึกจิกรรมตางๆของหลกัสตูร

มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก ซึง่สอดคลองกับขอมลูของ

สุขุมาล เกิดนอก และ จอมภัค จันทะคัต (2554) ที่ได

เสนอในงานวจิยัการประเมนิหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลพบวา 

ดานการบรหิารหลกัสตูรการดาํเนนิการภาพรวม และการ

บริหารหลกัสตูรอยูในระดับมากนอกจากน้ีจากการศึกษา

ยังพบวาในดานกระบวนการเรียนการสอน เสนอให

ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนใหเพิ่มทักษะภาษา

อังกฤษมากข้ึน รวมถึงมีการเชื่อมโยงหลักการทฤษฎีกับ

การปฏิบัติและสถานการณปจจุบันใหกลมกลืนกัน และ

สงเสริมใหผูเรียนคนควา คิดวิเคราะหและอภิปรายอยาง
กวางขวาง สอดคลองกับผลการศึกษาของสุพีพรรณ 

พฒันพาณิชย และ ทศันา แสวงศักด์ิ (2545) ทีศ่กึษาวิจยั
ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

วิชาการบริหารการศึกษาพบวาดานการเรียนการสอน 
เสนอใหปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนใหมีคุณภาพ

และเพิ่มวิชาเลือกดานการบริหารการศึกษามากขึ้น ควร

เชื่อมโยงหลักการทฤษฎีกับการปฏิบัติและสถานการณ

ปจจุบันใหกลมกลืนกัน และสงเสริมใหผูเรียนคนควา 
คิดวิเคราะหและอภิปรายอยางกวางขวาง เสริมความรู

ดานคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษดานกิจกรรมสงเสริม

การเรียนการสอนจากผลการวจิยัครัง้นีม้คีวามสอดคลอง

กับขอคนพบจากงานวิจัยของสุพีพรรณ พัฒนพาณิชย 

และ ทศันา แสวงศักดิ ์(2545) ทีเ่สนอวา ดานการจดักจิกรรม
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สงเสรมิการเรยีนการสอน ใหมกีารจดักจิกรรมสรางความ

สัมพันธระหวางอาจารยและนิสิตทุกรุนและสงเสริมให

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางผลงานทางวิชาการและ

งานวิจัยตางๆที่เปนประโยชนตอสังคม และควรจัด

กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยอีกดวย

  1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วชิาการจดัการ มคีวามเหมาะสมดานผลผลติโดยทัว่ไปใน

ระดับมากสอดคลองกับขอคนพบจากงานวิจัยของสนอง 

แกวเกิด (2545) เรือ่งการประเมินหลักสูตรหมวดวิชาการ

ศึกษาทั่วไป สถาบันราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พบวาดานผลผลิต (product) ไดแก คุณภาพนักศึกษา 

นกัศกึษามีความเห็นวามคีวามเหมาะสมในระดับมากและ

สอดคลองกบังานวจิยัของปรารถนา โกวทิยางกรู (2543)

ทีท่าํการวจิยัการประเมนิหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม ผลการวจิยัพบวาในดานผลผลิต (product) การ

ปฏิบตังิานท่ัวไปและการปฏิบตังิานดานวิจยัและสถิตกิาร

ศึกษาอยูในระดับดีเปนที่พอใจ ผลขางเคียงของหลักสูตร

ที่เกิดข้ึนกับผูมีสวนไดสวนเก่ียวของท้ังทางตรงและผลท่ี
เกิดทางออม สวนใหญไปในทางที่ดีมากกวาไมดี

 2. ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของ

หลักสูตร ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

  2.1 ความจําเปนและความสําคัญของหลกัสตูร

   หลักสูตรมีความจําเปนและสําคัญ

อยางย่ิง กลาวคือ พิจารณาตามโครงสรางพ้ืนฐานการ
บริหารจัดการในอุตสาหกรรมตางๆทั้งรัฐและเอกชน 

จะแบงโครงสรางการบริหารงานตามหนาท่ีการทํางาน 

หนึ่งในหนาที่นั้น จะมีดานการบริหารจัดการรวมใน

โครงสรางพืน้ฐานนัน้ ซึง่เปนหนาทีท่ี่ครอบคลมุทกุสวนใน

ระดับการบริหารงาน (ทั้ง 3 ระดับ คือ การบริหารงาน
ระดับบน ระดับกลาง และระดับตนขององคการ) รวมทั้ง

เปนหนาที่ที่ตองดําเนินงานตั้งแตการวิเคราะหสภาพ

แวดลอม การวางแผน การจัดองคการ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย การส่ังการ และการควบคุม ประเมิน

ตรวจสอบ จากเหตผุลดังกลาวจําเปนอยางยิง่ ทีต่องมีการ

สรางบัณฑิตที่มีความรูเหลานั้น และสามารถประยุกตใช

ความรูในการพัฒนาองคการไดเน่ืองจากสภาพแวดลอม

ของอตุสาหกรรมทัง้ภาครฐัและเอกชน มกีารเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา เปนทั้งวัฎจักรและไมเคยเกิดขึ้น ดังนั้น 

การปรับปรุงหลักสูตร จึงควรตองมีการใหนักศึกษาได

ศึกษาเรียนรูแนวโนมการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทั้ง

ในอดีตและอนาคตเพ่ือนาํมาพัฒนาอุตสาหกรรม รวมท้ัง

การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางความไดเปรียบในการ

แขงขันในระดับอาเซียนและระดับโลก เชน Business 

Intelligent (BI) ซึ่งปจจุบันหลายๆ องคกรใหความสนใจ 

และควรมกีารพฒันาใหทนัสมยักับสภาวการณในปจจบุนั 

และดูในรายวิชาที่จําเปนในแตละดานเพื่อใหนักศึกษา

สามารถนาํไปประยกุตใชในการทาํงานได รวมถงึการเรยีน

ในสายการจัดการและทักษะวิชาชีพ โดยใหมีการศึกษาดู

งานกอนจบการศึกษา ซึ่งจะเปนการเสริมประสบการณ

ใหกับนักศึกษาไดเปนอยางดี

  2.2 กลุมเปาหมายของหลักสูตร

   นักศึกษาที่เปนกลุมเปาหมายของสาขา

วชิาคอื นกัศกึษาท่ีสาํเร็จการศึกษาระดับมธัยมปลาย หรอื 

ปวช. ปวส. ซึ่งถือวาเปนกลุมเปาหมายท่ีมีขนาดใหญ 

สามารถตอบสนองหลักสตูรไดเปนอยางดี และจะสามารถ

รับนักศึกษาไดทุกปการศึกษา 

  2.3 ระบบสงเสรมิและพฒันาคณุภาพอาจารย

   ทางมหาวิทยาลัยมีการสรางแผนเร่ือง

การฝกอบรมของอาจารยแตละคนที่ตองมีชั่วโมงการฝก

อบรมอยางนอย 40 ชัว่โมงตอป และปจจบุนัมหาวทิยาลยั

วงษชวลิตกุล มีโครงการสงเสริม/พัฒนาอาจารยอยาง
หลากหลาย โดยใชระบบการประกันคณุภาพเปนแนวทาง

และทิศทางการบริหารหลักสูตร นอกจากน้ีทางมหาวิทยาลัย

ยังไดมีการสงเสริมดานงานวิจัย, การสงเสริมใหอาจารย

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ และการศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก

  2.4 การประชาสมัพนัธและระบบการสือ่สาร
ในภาควิชาระหวางอาจารย  นักศึกษาและคณะ

ทางหลักสูตรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรโดยมีการ
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สงขอมลูผานทางศิษยเกาและศิษยปจจุบนั รวมท้ังกิจกรรมดาน

การแขงขนัทาํใหหลกัสตูรเปนทีรู่จกัและมผีูทีส่นใจเขามา

ศึกษา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ

ใหผูทีส่นใจเขามาศกึษาอยางตอเนือ่ง อกีทัง้มหาวทิยาลยั

ไดวางแผนโครงการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม

ที่เปล่ียนแปลง โดยนําความกาวหนาของเทคโนโลยี 
มาบริหารจัดการระบบการส่ือสารในสาขาวิชาระหวางอาจารย 

นักศึกษาและคณะ เชน เว็บไซตคณะฯ, App ของ

มหาวิทยาลัยฯ, Facebookของสาขาวิชาฯ, Google 

Apps, Google Drive ซึ่งจะทําใหสาขาวิชาการจัดการ

เขาถึงผูเก่ียวของหลักสูตรไดงายข้ึน สะดวกและรวดเร็ว 

เชน การประชาสัมพันธหลักสูตรโดยมีการสงขอมูลผาน

ทางศิษยเกาและศิษยปจจุบัน เปนตน 

  2.5 ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะ

และสถาบันทางการศึกษาและองคกรตางๆ ทัง้ในและตาง

ประเทศทางสาขาวิชามคีวามรวมมอืดานการสงนกัศกึษา

ไปสหกจิศกึษา แตไมมกีารลงนาม MOU ทีเ่ปนลายลกัษณ

อักษร และมีการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

ในองคกรตางๆ ซึ่งปจจุบันทางมหาวิทยาลัย คณะวิชา 

และสาขาวิชาการจัดการ มีโครงการความรวมมือทาง

วิชาการระหวางคณะวิชา เชน การดําเนินตามโครงการ/

กิจกรรมที่เนนการบริการวิชาการแกสังคม เปนตน 

รวมท้ังมีโครงการสรางความรวมมือระหวางองคกรท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ เชน การสรางความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุลและปญญาภิวัฒน 
เปนตน

 3. ดานคุณภาพของบัณฑิต

  ความแตกตางของระดับความคิดเห็นในการ

ใหขอมูลซ่ึงขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยางแตละคนอาจ

มรีะดับความคิดเห็นทีแ่ตกตางกันจากผลการประเมินพบ
วาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกันดาน

ผลผลิตของหลักสูตร : โดยอาจารยประจําหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ อาจารยพิเศษ 

อาจารยภาควิชาอ่ืนมีความเห็นสอดคลองกันวาบัณฑิตมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคในระดับดี ในขณะที่ผูคาดวาจะ

ใชบณัฑิตมคีวามเห็นวาบณัฑิตมคีณุลักษณะท่ีพงึประสงค

ในระดับมากที่สุด ทั้งดานวิชาการนอกเหนือจากดาน

วิชาการและดานคุณลักษณะอื่นๆท่ัวไป

 4.  ความคิดเห็นอื่นๆ

  นกัศกึษาแสดงความคิดเห็นถงึสาเหตุทีเ่ลอืก

ศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

เนื่องจาก

  1)  อยูใกลที่พัก- ที่ทํางานเดินทางสะดวก

  2)  มีความเช่ือมั่นในหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

  3)  ชื่อเสียงเปนท่ียอมรับของบุคคลทั่วไป

และมีความเช่ือมั่นในอาจารยผูสอนวามีความรูความ

สามารถและมีประสบการณการสอน

  4)  ตองการเตรียมความพรอมสําหรับการ

กาวสูอาชีพในอนาคต

  5) ตรงกับวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน

เปนการตอยอดความรูเพิ่มเติม

  6) คาใชจายในการศึกษาตลอดหลักสูตรมี

ความเหมาะสมผูเรียนสามารถดูแลคาใชจายตางๆขณะ

ศึกษาได

  7)  เปนสาขาที่มีคุณภาพมาก ประกอบ

อาชีพไดอยางหลากหลายและสามารถนําความรูไป

ประยกุตใชหรอืปรบัเปลีย่นใหเขาถงึในยคุสมยัในปจจบุนั

ไดเปนอยางดี

  8)  สามารถนาํความรูทีไ่ดจากการเรยีน การ

จัดการไปดําเนินธุรกิจที่เกิดประโยชนในการทํางานของ

ธุรกิจตนเอง เพื่อนํามาปรับปรุงและแกไขในการบริหาร

งานของธุรกิจตนเองไดเปนอยางดี

ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

  ผลจากการวิจัยขางตนผูวิจัยขอเสนอแนะ

ดังนี้
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  1.1 ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของทั้งในดาน

โลจสิตกิสและทางดานทรพัยากรมนษุย ซึง่ตรงตามความ

ตองการในการพัฒนาประเทศในปจจุบัน

  1.2 เนนการสงเสริมใหผูเรียนคนควา คิด

วิเคราะหและอภิปรายอยางกวางขวาง เสริมความรู ดาน

คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษใหมากข้ึน เพื่อเพ่ิมพูน

ประสบการณและทักษะทางวิชาชีพเพ่ือเตรียมความ

พรอมทางดานภาษาสูประชาคมอาเซียนได

 2.  ขอเสนอในการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรมีการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับโครงสราง

ของหลักสูตรรายวิชาและเนื้อหารายวิชา

  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตร
บริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลยั

วงษชวลิตกุลกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา

วชิาการจัดการหรือสาขาท่ีเก่ียวของของสถานศึกษาอ่ืนๆ

  2.3 ควรศึกษาทัศนคตทิีเ่กีย่วกบัผลผลติของ

หลักสูตรจากมุมมองของตัวนักศึกษา/บัณฑิตดวยเพ่ือ

ทําการเปรียบเทียบผลขอมูลที่ได
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