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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย ผลการศึกษา พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต มี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ดังน้ี  
ผู้เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี ( X = 3.84 ) อาจารย์ มีความคิดเห็นต่อการจัด
การศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี ( X = 3.89 ) นักศึกษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี  
( X = 3.73 ) ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี ( X = 3.79 ) และผู้ใช้บัณฑิต 
มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตรฯ อยู่ในระดับดี ( X = 3.92 )  
 
ค าส าคัญ  :  ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
Abstract 

 The Research for Curriculum Improvement. Bachelor of Science (Program in Information 
Technology), College of Asian Scholars. Both quantitative and qualitative research methodologies were used. 
The opinions on appropriateness of curriculum, subjects provided for labor market including educational 
management results were as follows: The overall opinions of specialists were at a high level ( X = 3.84), the 
overall opinions of instructors were at a high level ( X = 3.89), the overall opinions of students were at a 
high level ( X = 3.73), the overall opinions of graduates were at a high level ( X = 3.79) and the overall 
opinions of employers were at a high level ( X = 3.92). 

 
Keywords:  Curriculum Improvement. Bachelor of Science (Program in Information Technology) 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 
เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการน าเอา
เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกใน
ยุคปัจจุบัน ต้ังแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจ
บน พ้ืน ฐ านของ ค ว าม รู้  แล ะ  Creative Economy ที่
วางเป้าหมายในการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้า

และการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
ดังน้ันการเร่งพัฒนาความรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับทุก
ภาคส่วนน้ันเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ 
Digital Economy โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาให้เยาวชน
ไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาก
ข้ึน มีพ้ืนฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านไอทีเพ่ือลด
การน าเข้าซอฟแวร์จากต่างประเทศ ทั้งยัง พัฒนาให้มีการใช้
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ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยผลิตบุคลากรที่
มี ค วามส ามารถทาง ด้านไอที ให้ สอดคล้อ งกั บก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

 ดังน้ัน หากหลักสูตรมีกระบวนการด าเนินงานที่
มีคุณภาพ และมีความเป็นมาตรฐานแล้วน้ัน ก็จะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาผู้ เรียน ให้ เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ เป็นก าลังหลักของการพัฒนา
องค์กร และประเทศได้ในภาพรวม หลักสูตรจึงต้องมีความ
ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพของการเปลี่ยนแปลง สอดคล้อง
กับบริบทของงาน และสังคม เมื่อต้องน าไปประยุกต์ใช้งาน
จริง การจะได้มาซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานของหลักสูตร
ดังกล่าวน้ี มีแนวทางส าคัญ คือ การประเมินหลักสูตร โดย
ท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากหลากหลายที่มา แล้ว
เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือใช้
ตัดสินใจท าการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ ในล าดับต่อไป (วสันต์ ทองไทย. 2551 : 1) 
จากแนวคิดดังกล่าวน้ีมีความสอดคล้อง กับหลักของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาบัณฑิตที่มี
ความทันสมัย มีความสอดคล้องกับโลกของการเปลี่ยนแปลง
ในวิชาอาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. 
2545 : 7-8)   
  ดังน้ันคณะผู้วิจัย จึงเล็งเห็นความส าคัญในการ
วิจัยเพ่ือพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร ให้เหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ และผู้บริหาร  ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เ พ่ือประ เมินคุณภาพการจัดการศึกษา
หลักสู ตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิชา เทคโนโล ยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุ ง  พ .ศ .2558 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  

2. เ พ่ือน าผลวิจัยที่ ไ ด้ไปเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อไป  
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 อัญชลี พงศ์เกษตร และคณะ (2553) ได้ประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
หลักสู ตรปรับปรุ ง  พ.ศ .2550 ป การศึกษา 2552 ผล
การศึกษา พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบท ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน และผลผลิตตาม
สมรรถนะรายชั้นปีในภาพรวมอยู่ในระดับระดับมาก 
 ลัดดา ปินตา และ สุรชัย อุดมอ่าง (2557) ได้
ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดท าหลักสูตรกลุ่ม
วิชาการจัดการที่เหมาะสม กับมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เป็น
บัณฑิตนักปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบในการจัดท า
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ มี 2 รูปแบบคือ 1) การน าหลักสูตรที่มีแล้วมา
ปรับปรุงให้ดีข้ึน หรือเรียกว่า "การปรับปรุงหลักสูตร"  
2) การสร้างหลักสูตรข้ึนมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน 
ส าหรับแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ัน
การร่างหลักสูตร ข้ันการใช้หลักสูตรและข้ันการประเมินผล 
จากการวิจัยเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยเพ่ิมพูน
ทักษะการคิดของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วรวัช สมภาวะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความ
เหมาะสมอยู่ ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ การประเมิน 
 เสทื้อน เทพรงทอง และคณะ (2560) ได้ศึกษา
และวิจัยการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา
พิเศษและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการหลักสูตรความที่ก าหนดโดย มคอ.1 ศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตร และศึกษา
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตร ผลการศึกษาพบว่า สภาพการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามที่ก าหนดโดย มคอ.1 อยู่ในระดับมากที่สุด 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และ ประสิทธิภาพ 
และ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 
วิธดี าเนินการ 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
    ประชากร  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
อาจารย์ จ านวน 5 คน นักศึกษา จ านวน 20 คน ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 7 คน และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 6 คน 
   กา รสร้ า ง เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ใ นกา รวิ จั ย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยสร้างเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 
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5 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อน้ัน ดีมาก 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อน้ัน  ดี 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อน้ัน  

ปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อน้ัน พอใช้ 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อข้อน้ัน ควร

ปรับปรุง 
   การหาคุณภาพเครื่ องมือ  โดยการจั ด
ประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมดจ านวน 5 
คน จ านวน 3 ครั้ง โดยผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากที่
ประชุม ซึ่งสามารถก าหนดเครื่องมือที่ใช้ได้ทั้งหมด 5 ฉบับ 
ได้แก่ แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ แบบสอบถามอาจารย์ 
แบบสอบถามนักศึกษา แบบสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษา 
และแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต   
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้กระบวนการ
แบบผสมผสานทั้งวิธีการเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ 

   การวิเคราะห์ข้อมูล  ส าหรับข้อมูลเชิง
ปริมาณน้ัน วิเคราะห์โดยใช้สถิติภาคบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพน้ัน ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา จากน้ันน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองส่วน มาสังเคราะห์ และบูรณาการเข้า
ด้วยกัน 
 
ผลการศึกษา 
 ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ เชี่ ยวชาญ 
อาจารย์ นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตต่อการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
5 คน อาจารย์ จ านวน 5 คน นักศึกษา จ านวน 20 คน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 7 คน และผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 6 คน 
มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ค าถาม X  S.D. ระดับ 
1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่าเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  3.60 0.490 ดี 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 3.60 0.490 ดี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่านเห็นว่ามีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

4.00 0.000 ดี 

4.ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมากน้อย
เพียงใด 

3.80 0.400 ดี 

5. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 3.80 0.400 ดี 
6. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่รองรับมากน้อยเพียงใด 3.80 0.400 ดี 
7. ท่านเห็นว่าการศึกษาวิชาบังคับเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้ว
มีโอกาสที่จะได้ท างานในหน่วยงานที่ดีมากน้อยเพียงใด 

3.80 0.748 ดี 

8. ท่านเห็นว่าการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะได้
งานท าได้ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ดีมากน้อยเพียงใด 

4.20 0.400 ดี 

9. ท่านเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดีมากน้อยเพียงใด 

4.00 0.000 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.84 0.469 ดี 
 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ค าถาม X  S.D. ระดับ 
1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่าเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  4.00 0.632 ดี 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 3.60 0.490 ดี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่านเห็นว่ามี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.80 0.400 ดี 

4.ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
น้อยเพียงใด 

4.00 0.000 ดี 

5. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 3.80 0.400 ดี 
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ค าถาม X  S.D. ระดับ 
6. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่รองรับมากน้อยเพียงใด 3.80 0.748 ดี 
7. ท่านเห็นว่าการศึกษาวิชาบังคับเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนจบ
มาแล้วมีโอกาสที่จะได้ท างานในหน่วยงานที่ดีมากน้อยเพียงใด 

4.00 0.632 ดี 

8. ท่านเห็นว่าการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะ
ได้งานท าได้ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ดีมากน้อยเพียงใด 

4.00 0.000 ดี 

9. ท่านเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดีมากน้อยเพียงใด 

4.00 0.000 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.84 3.89 0.482 
 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ค าถาม X  S.D. ระดับ 
1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่าเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  3.75 0.766 ดี 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 3.80 0.927 ดี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่านเห็นว่ามี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.60 0.735 ดี 

4.ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
น้อยเพียงใด 

3.65 0.792 ดี 

5. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 3.80 0.812 ดี 
6. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่รองรับมากน้อยเพียงใด 3.70 0.640 ดี 
7. ท่านเห็นว่าการศึกษาวิชาบังคับเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนจบ
มาแล้วมีโอกาสที่จะได้ท างานในหน่วยงานที่ดีมากน้อยเพียงใด 

3.70 0.781 ดี 

8. ท่านเห็นว่าการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะ
ได้งานท าได้ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ดีมากน้อยเพียงใด 

3.75 0.829 ดี 

9. ท่านเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดีมากน้อยเพียงใด 

3.80 0.600 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.73 0.773 ดี 
 
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษาต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ค าถาม X  S.D. ระดับ 
1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่าเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  3.86 0.990 ดี 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 4.00 0.756 ดี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่านเห็นว่ามี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.57 0.904 ดี 

4.ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
น้อยเพียงใด 

3.71 0.452 ดี 

5. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 3.86 0.350 ดี 
6. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่รองรับมากน้อยเพียงใด 3.71 0.700 ดี 
7. ท่านเห็นว่าการศึกษาวิชาบังคับเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนจบ
มาแล้วมีโอกาสที่จะได้ท างานในหน่วยงานที่ดีมากน้อยเพียงใด 

3.86 0.639 ดี 

8. ท่านเห็นว่าการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะ
ได้งานท าได้ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ดีมากน้อยเพียงใด 

3.57 0.728 ดี 

9. ท่านเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดีมากน้อยเพียงใด 

4.00 0.535 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.79 0.716 ดี 
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
ค าถาม X  S.D. ระดับ 

1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่าเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด  3.83 0.687 ดี 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 3.67 0.471 ดี 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่านเห็นว่ามี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

3.83 0.373 ดี 

4.ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมาก
น้อยเพียงใด 

3.67 0.471 ดี 

5. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด 4.17 0.687 ดี 
6. ท่านเห็นว่าหลักสูตรน้ีสอดคล้องกับตลาดแรงงานที่รองรับมากน้อยเพียงใด 3.83 0.687 ดี 
7. ท่านเห็นว่าการศึกษาวิชาบังคับเน้นไปทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยให้ผู้เรียนจบ
มาแล้วมีโอกาสที่จะได้ท างานในหน่วยงานที่ดีมากน้อยเพียงใด 

4.00 0.816 ดี 

8. ท่านเห็นว่าการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) จะช่วยให้ผู้เรียนจบมาแล้วมีโอกาสที่จะ
ได้งานท าได้ค่าตอบแทน (เงินเดือน) ดีมากน้อยเพียงใด 

4.17 0.373 ดี 

9. ท่านเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ดีมากน้อยเพียงใด 

4.17 0.373 ดี 

เฉลี่ยรวม 3.93 0.604 ดี 
 
การอภิปรายผล 
 เน่ืองจากการประเมินครั้งน้ีใช้วิธีส่งแบบสอบถาม
ให้กับผู้เป็นประชากรทุกคนที่สามารถติดต่อได้โดยไม่มีการ
สุ่ม ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินได้จากแบบสอบถามที่ ผู้ให้
ข้อมูล แต่ละกลุ่มเป็นผู้ตอบและส่งกลับคืนมา ดังน้ัน ข้อมูล
จึงอาจมีข้อจ ากัดตรงที่ขาดความเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่ม
ประชากรได้ เพราะผู้ให้ข้อมูลที่ส่งแบบสอบถามกลับคืนมา
จัดว่าเป็นผู้คัดสรรตนเอง อาสาเข้ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง ถือ
ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างคัดสรร (Selective sample) ที่อาจท า

ให้ได้ผลการประเมินที่ค่อนข้างเน้นว่าผลการประเมินมี
คุณภาพค่อนข้างดี นอกจากน้ันแล้ว คณะผู้วิจัยได้พิจารณา
จากข้อมูลทุกแหล่งที่รวบรวมมา และสังเคราะห์ผลการ
ประเมิน สรุปเป็นจุดเด่นของหลักสูตรได้ ดังน้ี 
           จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ  มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต ดังน้ันจึง

ควรมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาและเน้ือหารายวิชาให้มีความ
ทันสมัย หรือเพ่ิมรายวิชาที่มีเน้ือหาที่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้
และเข้าใจถึงความส าคัญของสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ท้ังน้ีเพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ 
ดังกล่าวในการประกอบอาชีพ พร้อมเข้าใจระบบการท างาน
ในสายอาชีพมากย่ิงข้ึน  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเน้ือหาสาระ และ
โครงสร้างของหลักสูตร  
    1.1 จากการศึกษาพบว่าเน้ือหาสาระ และ
โครงสร้างของหลักสูตรมีความสอดคล้อง กับความต้องการ
ของประเทศ และตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังน้ันจะเห็นว่า
หลักสูตรที่เปิดสอนมีความเหมาะสมครบถ้วนดี อย่างไรก็ตาม  
 
 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ควรเพ่ิมเติม
ความรู้พ้ืนฐานที่ เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึน 
เน่ืองจากเป็นความรู้ พ้ืนฐาน และเป็นทักษะที่ส าคัญใน
ประกอบวิชาอาชีพ ในยุคของเทคโนโลยี ตามแผนพัฒนา
ประเทศ Thailand 4.0 
   1 . 2  เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
ความสามารถทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่ ง
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
แต่เน่ืองจากรายวิชาที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับการผลิต
บัณฑิตในข้อน้ีมีไม่มากนัก ประกอบกับเมื่ อบัณฑิตจบ
การศึกษาไปท างาน หรือศึกษาต่อในระดับสูงข้ึน จะเห็นได้
ว่าสิ่งเหล่าน้ีล้วนมีความส าคัญอย่างย่ิง ดังน้ัน จึงควรเพ่ิม
รายวิชา ที่เน้นเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมทางด้าน
วิชาชีพให้มากข้ึน  
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 2. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยเบื้องต้นของ
หลักสูตร  
   2.1 ปัจจัยทางด้านอาจารย์ผู้สอน ในการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีภาระงานที่
ได้รับมอบหมายจากทางวิทยาลัย ให้ปฏิบัติงานในฝ่ายอื่นๆ 
นอกเหนือจากการท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท า
ให้ไม่มีเวลาเพียงพอเพ่ือการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ อัน
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน หรือ
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นทีย่อมรับในทุกภาคส่วน จึงควรให้
มีการวางแผนเพ่ือกระจายภาระงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
สร้างการยอมรับร่วมกัน 
   2.2 ปัจจัยทางด้านนักศึกษา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังขาด
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะ
การน าเสนออย่างสร้างสรรค์ ดังน้ัน หลักสูตรควรเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะดังกล่าว โดยสอดแทรก
ในรายวิชา และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดทักษะ และพัฒนา
เป็นความคุ้นเคย  

  2.3 ปัจจัยทางด้านระบบสนับสนุนการเรียน
การสอน ควรมีการจัดการดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน หมั่นตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง เมื่อช ารุดต้องรีบแก้ไข โดยมิให้มีผลกระทบ
ต่อการเรียน เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี  
   3. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 
และการเรียนการสอน  การจัดโครงสร้างของหลักสูตร การ
จัดรายวิชา และเน้ือหาสาระ มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ ความสามารถทางด้านการจัดการระบบสารสนเทศ 
และองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ดังน้ัน ในรายวิชาทีเปิดสอนที่
เกี่ ยวกับองค์ความรู้ ใหม่  ๆ ทาง ด้านการเทคโนโล ยี
สารสนเทศจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความรู้
ทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากน้ี 
ควรส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานทางด้านการ
จัดการได้จริง น่ันคือ จะต้องมีรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติให้
มากข้ึน เพ่ือเสริมทักษะการแก้ปัญหาให้มากข้ึน ภายหลัง
จากส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการ
ท างานและการเรียนต่อในระดับที่สูงข้ึนได้  
  4. ข้อ เสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลของ
หลักสูตร  โดยภาพรวมหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสม เพราะ
เป็นหลักสูตรทีตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน และ
ประเทศชาติ อย่างไรก็ตามควรมีการพัฒนา และปรับปรุง
หลักสูตรอยู่ตลอดเวลา โดยการด า เนินการประเมิน 

หลักสูตรเพ่ือการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก 
ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่รู้จักของ
สังคมตลอดไป  
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