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0บทคัดยอ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 3 ดาน 

ไดแก ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการดําเนินการ และดานผลผลิตของหลักสูตร เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษา และผูบังคับบัญชาของ

ผูสําเร็จการศึกษา 33 คน โดยใชเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึน คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณซึ่งไดจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณา ไดแก ความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการประเมินหลักสูตร พบวา คุณภาพ

หลักสูตรดานกระบวนการของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  สวนดานปจจัยนําเขาของหลักสูตร และ

ดานผลผลิตของหลักสูตรอยูในระดับมาก   

2คําสําคัญ : 2การประเมินหลักสูตร. บริหารธุริจมหาบัณฑิต 

 

Abstract 

 The objective of this research were to evaluate the Business Administration Master’s Degree 

Program, Vongchavalitkul University.  Data was collected from a sample of 33, key informants are 

instructors, students, graduates and graduates’  supervisors.  The instrument has composed by 

questionnaires and interview. Data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation 

and rubric scoring. The results revealed that, Process was appropriated at the highest level. For the 

curriculum evaluation of Business Administration Master’s Degree Program, both inputs and outputs 

factor were appropriated at the high level. 

Keywords: 2 Curriculum Evaluation, Master’s Degree Program 

 

2บทนํา 

 การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถและมีคุณภาพ เพ่ือเปนทรัพยากรในการ

พัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันกับประเทศอ่ืนได และหลักสูตรเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะนําพาใหการศึกษามี

1 อาจารย คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
2 อาจารย คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
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คุณภาพ เพ่ือผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน การประเมินหลักสูตรเปนการศึกษาหาหลักฐาน 

ขอมูลอยางเปนระบบเก่ียวกับหลักสูตร ซึ่งอาจจะเปนการพัฒนาหรือการใชหลักสูตร เพ่ือนําผลการประเมินมาใชใน

การตัดสินใจเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรมีความเหมาะสม และทันสมัยมากข้ึนตามกาลเวลา 

เปนการสรางความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถ่ิน และสังคม

ในระดับประเทศได (สุรางค นณงคศักดิ์สกุล, 2552)  

 ในปจจุบันน้ีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งตอการทํางานภายใต

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จะเห็นไดวาในองคกรช้ันนําหลายองคกร พนักงานสวนใหญจะจบ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเปนสวนใหญ จากความตองการในการศึกษาหาความรูในระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งนับวัน

จะมากข้ึนเรื่อยๆ จึงทําใหสถานศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือมารองรับกับความตองการท่ี

เพ่ิมมากข้ึนท้ังน้ีเพ่ือใหมีการผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเขาสูสังคมอันจะทําใหมีสวนชวยเหลือประเทศในการพัฒนาได

ตอไปในอนาคต  โดยหลักสูตรท่ีไดรับการยอมรับวาเปนหลักสูตรท่ีไดรับความนิยมสูงสุด คือหลักสุตรปริญญาโท

ทางดานการบริหารธุรกิจ ท้ังน้ีอาจจะเกิดเน่ืองจากเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือหลักสูตรน้ีจะเนนการพัฒนาทักษะการ

เปนผูบริหารท่ีดี ซึ่งจะเปนทักษะท่ีมีความจําเปนในทุกสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนวิศวกร แพทย นักบัญชี สถาปนิก หรือ

อ่ืน ๆ จึงทําใหบุคลากรในหลากหลายอาชีพเหลาน้ันมีความสนใจในการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง 

เพ่ือท่ีจะไดรับโอกาสในการพัฒนาสูการเปนนักบริหารท่ีดีตอไป ประการท่ีสองท่ีทําใหหลักสูตรน้ีเปนท่ีนิยม คือการท่ี

หลักสูตรน้ีไมไดมีการจํากัดพ้ืนฐานการศึกษาปริญญาตรีเหมือนกับหลักสูตรปริญญาโทอ่ืน ๆ โดยไดมีการเปดโอกาส

ใหกับผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาใหไดรับโอกาสในการศึกษาในหลักสูตรดังกลาวจึงทําใหไมมี

ขอจํากัดในเรื่องพ้ืนฐานการศึกษา จากความตองการท่ีมีเปนจํานวนมากน้ีเอง จึงทําใหมหาวิทยาลัยเปดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ศรีเพ็ญ ทรัพยมนชัย : นภดล รมโพธ์ิ , 2554) 

 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ก็เปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยท่ีเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สังกัดคณะบริหารธุรกิจ ช่ือยอภาษาอังกฤษ MBA (Master of Business Administration)  

หลักสูตรดังกลาว เริ่มเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกป 2536 วัตถุประสงคของหลักสูตรเพ่ือผลิต

มหาบัณฑิตทางดานการบริหารธุรกิจท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรู ความสามารถท้ังในดานวิชาการและประสบการณ

เก่ียวกับการจัดการธุรกิจท่ีสามารถนําไปประยุกตกับธุรกิจจรงิไดอยางเหมาะสม มีความเขาใจปญหาของการประกอบ

ธุรกิจท้ังในทองถ่ินและสวนกลาง ตลอดจนปญหาของสังคมสวนรวม มีคุณสมบัติของความเปนผูนําท่ีดี และเพียบพรอม

ดวยจรรณยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม ท่ีจะสรางคุณคาและความเจริญกาวหนาแกสังคมทองถ่ิน

และประเทศชาติไดอยางแทจริง 

 จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน หลักสูตรการเรียนการสอนน้ันมีความสําคัญและจําเปนตอการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และเปนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพของประเทศตอไป  หลักสูตรจึงควรไดรับการ

ปรับปรุงอยางตอเน่ืองใหทันกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุมศึกษา ท่ีกําหนดวาหลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนตองมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ืองใหทันสมัยกับ

สภาพแวดลอมในปจจุบัน โดยกําหนดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย อยางนอยทุก ๆ 5 ป  หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ไดมีการปรับปรุงครั้งสุดทายในป 2555 และใชในการเรียน

การสอนป 2556 จนถึงปจจุบัน และจะตองดําเนินการปรับปรุงรอบตอไปในป 2560 ทําใหตองมีการดําเนินการ

ประเมินหลักสูตรกอนเขากระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ท้ังน้ีโดยยึดถือนโยบายมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล ป 2560-

2564 ผลิตบัณฑิตเปนนักปฏิบัติ ซื่อสัตย สูงาน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  จาก
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 

12 เมษายน พ.ศ. 2559 ดวยรัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษาและการเรียนรูโดยจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการ

เรียนรูเพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ จึงมีการกําหนดนโยบายยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนมีความรูความสามารถใช

ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษาคนควาองคความรูท่ีเปนสากลและกาวทันโลก เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป 

 

2วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพ่ือประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 3 ดาน ไดแก 

ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ และดานผลผลิต  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

2ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรในการศึกษาข้ันตอนน้ี  ไดแก  ผูสําเร็จการศึกษา จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตั้งแตป

การศึกษา 2556-2559 จํานวน 7 คน นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 4 

คน อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน อาจารยผูสอน จํานวน 10 คน และผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 7 คน รวมจํานวนท้ังสิ้น 33 คน ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง   

2เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured 

interview) โดยแยกตามกลุมประชากรท่ีเก่ียวของเปนผูใชหลักสูตร ไดแก 

1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured interview) สําหรับอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย

ขอคําถาม 3 สวน คือ สวนท่ี 1ขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล สวนท่ี 2 ขอคําถามเก่ียวกับหลักสูตร 

3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา (เน้ือหาวิชา บุคลากร อุปกรณ สื่อการสอน ตํารา อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ

สะดวก) ดานกระบวนการ (การเรียนการสอน กิจกรรม การวัดและประเมินผล) และดานผลผลิต (ดานวิชาการ ดาน

ความพึงพอใจและดานอ่ืนๆ) สวนท่ี 3 ขอคําถามดานปญหา / ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร   

2. แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี โดยท่ัวไป แบง ขอคําถามออกเปน 3 สวน 

ดังน้ี สวนท่ี 1 ขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล สวนท่ี 2 ขอคําถามเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรและ

คณุภาพนักศึกษา / บัณฑิต สวนท่ี 3 ขอคําถามปลายเปด (open-ended questions) เก่ียวกับขอเสนอแนะ / ความ

คิดเห็น  

2.1) แบบสอบถามสําหรับอาจารยผูสอน ในการวิจัยน้ี แบบสอบถามจะแบงขอคําถามออกเปน 3 สวน

คือ สวนท่ี 1 ขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ไดแก เพศ อายุ      

วุฒิการศึกษา ประสบการณในการสอน และตําแหนงทางวิชาการ สวนท่ี 2 ขอคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมิน

หลักสูตร 3 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา (อาจารย บุคลากร นักศึกษา อุปกรณ สื่อการสอน ตํารา อาคารสถานท่ี) ดาน

กระบวนการ (การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) และดานผลผลิต 

(คุณลักษณะของบัณฑิต ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ) สวนท่ี 3 ขอคําถามปลายเปด (open-ended questions) เก่ียวกับ

ปญหาของหลักสูตร และขอเสนอแนะ 
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2.2) แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปจจุบัน / บัณฑิต ในการวิจัยน้ี แบบสอบถามจะแบงขอคําถาม

ออกเปน 3 สวน สวนท่ี 1 ขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ไดแก เพศ ช้ันปศึกษา และเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกศึกษาตอ สวนท่ี 2 ขอคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 2 ดาน 

คือ ดานปจจัยนําเขา (อาจารย บุคลากร นักศึกษา อุปกรณ สื่อการสอน ตํารา อาคารสถานท่ี) ดานกระบวนการ (การ

จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร) สวนท่ี 3 ขอคําถามปลายเปด (open-

ended questions)เก่ียวกับปญหาของหลักสูตรและ ขอเสนอแนะ  

2.3) แบบสอบถามสําหรับผูใชบัณฑิต โดยในการวิจัยครั้งน้ี แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน สวนท่ี 1 

ขอคําถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูใหขอมูล เปนแบบตรวจสอบรายการ(checklist) ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

หนวยงานสังกัด และระยะเวลาการทํางานท่ีหนวยงานปจจุบัน สวนท่ี 2 ขอคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 1 

ดาน คือ ดานผลผลิต (คุณลักษณะของบัณฑิต ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผลสัมฤทธ์ินอกเหนือจากทางดานวิชาการ) สวน

ท่ี 3 ขอคําถามปลายเปด (open-ended questions) เก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะ  

2การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูลจากงานวิจัยครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี คือ  

1. ขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลเชิงพรรณนา ใชในการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis)  

2. ขอมูลจากแบบสอบถาม เปนขอมูลเชิงปริมาณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลสวนน้ี ไดแก คาความถ่ี 

(frequency), รอยละ (percentage), คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 

2ผลการวิจัย  

จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ผลการประเมินหลักสูตรดานปจจัย

นําเขา หลักสูตร ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิต และขอเสนอแนะจาก

อาจารยประจําหลักสูตร เปนดังน้ี 

 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมลู ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และ ผลผลติ 

ผลการประเมิน �̅�𝑥 S.D. 

ปจจัยนําเขา   

 ดานโครงสรางและเน้ือหาวิชา 4.64 0.59 

 ดานอาจารย 4.75 0.51 

 ดานบุคลลากรของภาควิชา 4.30 0.64 

 ดานนักศึกษา 3.74 0.58 

 ดานวัสดุอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน 3.64 0.74 

 ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก 4.27 0.51 

 รวม 4.22 0.59 
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กระบวนการ   

 ดานการจดัการเรียนการสอน 4.47 0.53 

 ดานการวัดและประเมินผล 4.75 0.45 

 ดานการจดักิจกรรมของหลักสูตร 4.55 0.59 

 รวม 4.59 0.52 

ผลผลติ   

 ดานคุณลักษณะของบัณฑิต 4.24 0.56 

 ดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 4.30 0.53 

 ดานผลสัมฤทธ์ินอกเหนือจากดานวิชาการ 4.56 0.51 

 รวม 4.37 0.53 

 

1. 2ผลการประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา  

ในภาพรวม ผลการประเมินปจจัยนําเขาอยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.22, S.D.=0.59) เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา ดานอาจารยผูสอน และดานโครงสรางหลักสูตร อยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานนักศึกษา ดานวัสดุอุปกรณ 

และสื่อการเรียนการสอน และดานอาจารยสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก และในสวนของดาน

บุคลากรของภาควิชา มีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง 

 จากการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา เกณฑในการคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรซึ่ง

ไมจํากัดเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรควรตระหนักถึงการสอนเสริมในรายวิชาทางบริหารธุรกิจ

อยางเขมขน โดยเฉพาะรายวิชาเก่ียวกับ เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายทางธุรกิจ 

2. ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ  

ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตรดานกระบวนการ อยูในระดับมากท่ีสุด (�̅�𝑥= 4.59, S.D.=0.52) 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับการจัดกิจกรรมของ

หลักสูตร สวนการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินอยูในระดับ มาก 

จากการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีรูปแบบ 

ประเมินผลการเรียนการสอนแบบเชิงรุก และกระตุนใหนักศึกษาตื่นตัวอยูตลอดเวลาในระหวางการเรียนการสอน 

กลาวคือจะเนนการวิคราะหจากกรณีศึกษา และมีการมอบหมายใหทํารายงานหรือศึกษาคนควาเพ่ิมเติม การนําเสนอ

หนาช้ันเรียน รวมท้ังการสอบวัดผลปลายภาค จึงสามารถตัดปญหาในเรื่องนักศึกษาขาดเรียน และขาดความใสใจหรือ

ขาดความตั้งใจเรียนไดเปนอยางดี ระบบการประเมินผลการเรียนดังกลาวจึงถือวาเหมาะสม และถือวาเปนการกระตุน

ใหนักศึกษาตื่นตัวเพ่ือท่ีจะเรียนรูตลอดเวลา 

3. ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิต  

ในภาพรวม ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิต อยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.37, S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา ดานผลสัมฤทธ์ินอกเหนือจากดานวิชาการ มีผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด สวนคุณลักษณะของ

บัณฑิต และผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ อยูในระดับมาก 
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จากการสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และ

ความรูความสามารถท่ีเพียงพอตอการทํางานจริงในภาคธุรกิจ ดังปรากฏในผลการสํารวจภาวะผูไดงานทํา รวมท้ังจาก

ผลการสอบถามจากผูใชบัณฑิตท่ีพบวาผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร มีความอดทนสูง และมีความใฝรูท่ีจะพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง  

 

2อภิปรายผล 

การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล (หลักสูตร

ปรับปรุง พุทธศักราช 2556) ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี 

ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากหลักสูตรมี

การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติ

ของผูเขาศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จํานวนนักศึกษาและหองเรียน คุณวุฒิอาจารยผูสอน รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา รวมไปถึงสื่อการเรียนการสอนดวย ใน

สวนของกระบวนการในการจัดการหลักสูตร มีความเหมาะสม อยูในระดับ มากท่ีสุด ไมวาจะเปนการวัดและ

ประเมินผล การจัดกิจกรรมของหลักสตูร และการจัดการเรียนการสอน อันเน่ืองมาจาก มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มี

กระบวนการวัดและประเมินผลท่ีชัดเจนและเปนรระบบ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ท่ีเนนผูทํางานจึงมีการจัดการ

เรียนการสอนในวันเสารและอาทิตย เพ่ือสนองตอบตอกลุมเปาหมายท่ีเขาศึกษา ในสวนของดานผลผลิต ภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยูในระดบัมากเน่ืองจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไดนําความรูความสามารถท่ีไดในการเรียนการสอน

ไปเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการคิดวิเคราะห และ

ตัดสินใจ เพ่ือใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษานําไปใชในการแกปญหาตาง ๆ  ในการทํางานได 

 

2ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงหลักสตูร จากผลการวิจัยขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับการปรบัปรุง

หลักสตูร ควรมีการปรับปรุงวัสดุอุปกรณท่ีใชประกอบการเรยีนการสอนใหทันสมัย และสอดคลองกับเทคโนโลยีในยุค

ปจจุบัน และมีจํานวนท่ีเพียงพอในการใชงาน เพ่ือรองรับนักศึกษาในอนาคต  ควรมีการบูรณาการหลกัสูตรใหมีความ

เหมาะสมและสอดคลองกับการสภาพของทํางานจริงในภาคธุรกิจ  และควรมีการสงเสริม และพัฒนาอาจารย ท้ังใน

ดานของการสนับสนุนใหเรยีนตอในระดับปริญญาเอก และทําผลงานวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงวิชาการ 
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