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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนโดยใชหลักการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย          

เชิงคุณภาพภายใตรปูแบบของการประเมนิแบบซปิป (CIPP Model) กลุมตัวอยางสาํหรบัการวจิยัเชงิคุณภาพ

ไดแก ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 26 คน  โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง          

ตามกลุมอาชีพของศิษยเกา เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสัมภาษณเชิงลึกแบบ                           

กึง่มีโครงสราง วเิคราะหขอมูลเชงิเนือ้หาและจดักลุมโดยการสรางขอสรปุจากการจาํแนกขอมูลตามกลุมอาชีพ 

สวนประชากรสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จบการศึกษา         

ภายใตกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา จํานวน 73 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปดในสวนของแบบสอบถามปลายเปด  วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ

วิเคราะหเน้ือหา สวนแบบสอบถามปลายปดเปนแบบมาตรประมาณคา วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา จุดเดนของหลักสูตรไดแกดานความทันสมัยมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลง          

ของเทคโนโลย ีดานการจดัการเรียนการสอน อาจารยใหความเอาใจใส สอนใหรูจกัการคดิวิเคราะห นกัศกึษา

มีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ มีการเสริมประสบการณที่ดี มีทั้งทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ 

ดานการนําไปใชสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชงานไดจริง  ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรู มีการพัฒนา

ทักษะหลายดานท้ังการเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต การพัฒนาเว็บไซต การจัดการฐานขอมูล           
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และการใชงานกราฟก ดานคุณธรรมจริยธรรมมีการสงเสริมการทํางานเปนทีม มีการเสริมทักษะการเปน           

ผูประกอบการ สวนจุดท่ีควรพัฒนาของหลักสูตรไดแก ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกลงรายวิชาเอก              

โดยเลือกเองตามความสนใจของนักศึกษา บางรายวิชาควรปรับใหสอดคลองกับความตองการของตลาด      

เพ่ิมการฝกปฏิบัติใหมากข้ึน สวนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมไดแก เพ่ิมช่ัวโมงการฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ิม    

ความเขมขนของเน้ือหาบางรายวิชา เพิ่มทักษะทางดานภาษาเอสคิวแอล เพิ่มเนื้อหาการทดสอบซอฟตแวร 

เสริมความรูดานเครือขายและเสริมทักษะการใชงานเฟรมเวิรค สวนผลการวิจัยตามกรอบของการประเมิน

แบบซิปปพบวา  ดานบริบทแวดลอมไดแก  โครงสรางและเนื้อหาหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดี      

ดานปจจยันาํเขาประกอบดวยส่ิงสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนมีผลประเมินอยูในระดบัด ี สวนอาจารย

ประจําหลักสูตรมีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ดานกระบวนการไดแก กระบวนการเรียนการสอนมี            

ผลการประเมินอยูในระดับดี  ดานผลผลิตประกอบดวยคุณลักษณะของบัณฑิต  ดานคุณธรรมจริยธรรมมี    

ผลการประเมินอยูในระดับดมีาก สวนทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรบัผดิชอบมีผลการประเมิน

อยูในระดับดี  สวนทักษะทางปญญาการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ        

การประกอบอาชีพมีผลการประเมนิอยูในระดบัดีมาก และจากการพจิารณาผลการวจิยัทัง้ในดานจุดเดนและ

จุดท่ีควรพัฒนาพบวา  หลักสูตรมีความทันสมัยสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี             

และความตองการภาครัฐในการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0                               

โดยทิศทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนําโครงสรางของหลักสูตรเดิมมาปรับใช            

โดยการเพิม่เตมิรายวชิาดงัตอไปนี ้  รายวชิาอนิเทอรเนต็ของสรรพสิง่ รายวชิานวตักรรมดจิทิลั รายวชิาเอสควิแอล

สําหรับการรายงานและการวิเคราะห รายวิชาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร รวมถึงปรับปรุงเน้ือหา       

ของบางรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการในยุคปจจุบัน 

คําสําคัญ
  หลักสูตร   การพัฒนาหลักสูตร   การประเมินหลักสูตร   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Abstract
 This research aims to study the advantages and should develop of Information Technology 

curriculum of The Far Eastern University. By using a combination of quantitative research and 

qualitative research. Under this form of assessment CIPP Model. The samples for qualitative research 

was alumni of Information Technology Department 26 people by purposive sampling use career 

group of alumni. The tools used to collect data was a semi-structured interview. Data analysis by 

using conclude the suggestion and classify by career. The population for quantitative research was 

Information Technology alumni who graduated within Thai Qualifications Framework for Higher 

Education 73 people. The tool used for data collection questionnaire were open-ended form and 
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closed-ended form. The questionnaire of open-ended form was analyzed using content analysis. 

The questionnaire of closed-ended form was Rating Scale, analyzed by mean and standard          

deviation.

 The research found that dominant features of this curriculum include: modernization adjust 

according to change of technology, The teaching and learning sections, Instructors was attentive 

and teach students to participate in learning, additional a good experience and both theory and 

practice. The implementation section can bring the knowledge to the actual deployment. The      

development section of learning skills have been developed many skills include programming, 

website design, website development, database management and graphic design. Moral and   

ethics section was encouraged as teamwork. Have increased skills as entrepreneurs. This                

curriculum have topics that should be improved as follows students choose  their majors by             

interests of students, some subjects should update by the needs of the market, increase more 

practice. The suggestions should increase the hour of practice experience, should increase the 

content of some subject, enhance the language skills of SQL, increase content of software testing, 

enhance network knowledge And the skills of using the framework tool.   The results of this research 

using the CIPP model were as follows. Context section is a structure and content of the curriculum 

it's has a good level of assessment. Inputs section are consist of the learning environment it's has 

a good level and the instructors have a very good level of assessment. Process section is a process 

of learning of curriculum it's has a good level of  assessment. Product section are consists of the 

characteristics of graduates in morality and ethics it's has a very good of assessment, the                 

characteristics of Interpersonal skills and responsibility have a good level of assessment and         

characteristics of Intellectual skill numerical analysis, communication and use of information        

technology career have a very good level of assessment. The result of the research, both in strengths 

and points of development, it was found that the curriculum is up-to-date, responsive to changing 

technology. The curriculum can develop to respond to the government needs in adjusting the          

country's development approach of Thailand 4.0. The direction of the  information technology      

curriculum development by using the structure of the original curriculum and adapted by adding 

the following courses Internet of Things, SQL for Reporting and Analysis, Enterprise Resource 

Planning Systems and adding the content of some courses in accordance with current needs.
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บทนํา
 การพัฒนาหลักสูตรจําเปนอยางยิ่งที่จะพิจารณาถึงขอมูลพื้นฐานในดานตางๆ เพื่อใหหลักสูตร            

ทีส่รางข้ึนมานัน้สมบรูณ   สามารถสนองความตองการของบคุคลและสงัคมภายใตกระบวนการของการพฒันา

หลักสูตรที่เร่ิมจากกระบวนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานความตองการทางสังคมและเศรษฐกิจ ตามดวย

กระบวนการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีบัณฑิตทุกคนจะเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ                 

มีความรูความสามารถตอดวยกระบวนการกําหนดเน้ือหาของหลักสูตร เปนการกําหนดกรอบของเน้ือหา

รายวิชาของหลักสูตร  หลังจากนั้นคือกระบวนการนําหลักสูตรไปใชและการประเมินผลหลักสูตรเพ่ือนํา             

ผลการประเมินมาใชในการพัฒนาและปรบัปรงุหลกัสตูรอยางตอเนือ่ง   (บญุเล้ียง  ทมุทอง, 2553, 166-168 ; 

พสิณ ุ ฟองศรี, 2550, 133-136)  

 องคประกอบในการดาํเนินงานพัฒนาหลักสตูรประกอบดวย คณะกรรมการดาํเนินงานจัดทาํหลักสตูร

ศึกษาวิเคราะหสภาพของสังคมในปจจุบัน พรอมทั้งวิเคราะหหลักสูตรเดิมเพื่อนําขอมูลที่ไดมาพิจารณา        

รวมกบัขอมลูพืน้ฐานตางๆ ในการพัฒนาหลกัสตูร ปรบัปรงุแกไข แลวกาํหนดจุดประสงคใหม  องคประกอบใน

แตละสวนจะมีความสัมพันธกันและเทาเทียมกันจะขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไมได  ไดแก                 

1) การกําหนดความมุงหมายจะตองชัดเจนวา ตองใหผูเรียนในระดับนั้นมีคุณสมบัติอยางไร เมื่อกําหนด           

ความมุงหมายแลว จะไดใชเปนแนวทางในการกําหนดเน้ือหาวิชาและประสบการณในการเรียนรูตอไป             

2) การวางแผนกําหนดโครงสรางของหลักสูตรและการเลือกเน้ือหาวิชาในหลักสูตรจะตองกําหนดโครงสราง

อะไรบาง เชน จะตองใชเวลาศึกษานานเทาไหรจะตองเรียนทั้งหมดกี่หนวยกิตหรือก่ีหนวยการเรียนจึงจะ        

จบหลักสูตรได จะตองเขาเรยีนกีค่าบตอสัปดาหตอภาคเรยีน มกีารวัดและประเมนิผลอยางไร ระบบการใหคะแนน

เปนอยางไร มีวิชาใดบางที่จะตองเรียน วิชาบังคับเทาไหร และวิชาเลือกเทาไหร และวิชาเหลาน้ันประกอบ   

ไปดวยเนื้อหาอะไร มีประสบการณอะไรบาง  3) การทดลองใชหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนการสอน            

หรือวิธีการและการจัดการเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหการเรียนการสอน เปนไปตามความมุงหมายของหลักสูตร

อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองจัดหาและปรับปรุงกระบวนการสอนการจัดชั้นเรียน การใชอุปกรณ            

การวัดผลและประเมนิผลและการจดักิจกรรมเสรมิทางวชิาการ ตลอดจนการสอนซอมเสรมิใหการนําหลกัสูตร

ไปใชไดเกิดประโยชนสูงสุด 4) การประเมินผลหลักสูตรเปนการประเมินคุณคาของหลักสูตรวามีคุณภาพ      

เปนอยางไร เปนกระบวนการที่ใชพิจารณาวา ความมุงหมายเปนอยางไร เนื้อหาวิชาและประสบการณตรง   

กับความมุงหมายหรือไม การเรียนการสอนมีปญหาและอุปสรรคอะไรบางและการประเมินผลเปนอยางไร  

(บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553, 178 – 179)
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 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน             

ไดพัฒนาขึ้นเม่ือปการศึกษา 2547 มีการปรับปรุงหลักสูตรรอบที่ 1 ในปการศึกษา 2553 และไดปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา 2556 โดยการพัฒนาหลักสูตร

ตามแผนการพัฒนาหลักสูตรท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai            

Qualifications Framework for Higher Education: TQF) และมาตรฐานสากล (Compliance to the IEEE/

ACM Computing Curricula) รวมถึงมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานมาตรฐานสากล        

ที่เก่ียวของและเทคโนโลยีที่เก่ียวของ รวมถึงการติดตามผลการนําหลักสูตรไปใช พรอมทั้งสรางชองทางใน  

การรบัฟงความคดิเหน็ตางๆ จากทกุฝายทีเ่กีย่วของ เชน คณาจารย นกัศกึษา ผูประกอบการภายใตปรัชญาของ

หลกัสตูรทีม่คีวามเชือ่วา  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกสาํคญัในการประกอบอาชีพ การพฒันาคนใหสามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีจึงเปนส่ิงจําเปน ผู ที่ผ านกระบวนการพัฒนาจะสามารถกาวทัน                   

ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และมีวัตถุประสงคของการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ                  

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามชํานาญรอบรูในดานการออกแบบและการพฒันาระบบสารสนเทศ รวมถึง

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และสามารถ

นําไปประกอบอาชีพ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัวและตอสังคม  

โดยมีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                 

เปนลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับ        

การแขงขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลติบุคลากร

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามเชีย่วชาญสามารถรองรับการปฏบิตังิานในทกุองคกร สามารถพฒันาตนเอง

ใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถงึมีความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีตอสังคมโดยปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย

ดานมุงสูความเปนเลิศในดานการประกอบการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชภาษา (มหาวิทยาลัย  

ฟารอีสเทอรน, 2554, 125)

 ดงัน้ัน  การปรบัปรงุหลกัสูตรในรอบปการศึกษา 2561 ผูวจิยัจึงพัฒนาโครงการวจิยัการศึกษาทิศทาง

การพฒันาของหลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน โดยการศึกษาจดุเดนและจดุท่ีควร

พฒันาของหลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัฟารอสีเทอรน  รวมถึงประเมนิผลความเหมาะสมของ

หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศตอไป

วัตถุประสงค
 เพือ่ศกึษาจุดเดนและจดุทีค่วรพัฒนาของหลกัสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีใชหลักการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัย ดังนี้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่สําเร็จการศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2547 ถึงปการศึกษา 2555 ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง    

ตามกลุมอาชีพนกัศกึษา  ดงันี ้อาชพีดานโปรแกรมเมอร อาชพีดานการออกแบบ อาชพีอาจารยหรอืเจาหนาที่

อบรม อาชีพดานการดูแลระบบเครือขาย และอาชีพดานเจาของกิจการ  จํานวน 26 คน  

  1.2 ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก ศิษยเกาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี        

จบการศึกษาภายไดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2553 ถึงปการศึกษา 2555           

จํานวน 73 คน 

 2. ขอบเขตเนื้อหา

  ศกึษาจุดเดนและจดุท่ีควรพัฒนาของหลกัสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน

และประเมินหลกัสตูรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตรปูแบบของการประเมินแบบซปิป (CIPP Model) 

ดังน้ี ดานบริบทแวดลอม ไดแก โครงสรางหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ปจจัยนําเขา ไดแก สิ่งสนับสนุนใน          

การจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตร ดานกระบวนการ ไดแก กระบวนการเรียนการสอน               

ดานผลผลิต ไดแก คุณลักษณะของบัณฑิต  ดานคุณธรรมจริยธรรม ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ทักษะทางปญญา การวิเคราะหเชิงตัวเลข   การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

การประกอบอาชีพ  

 3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณ       

เชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสรางเพ่ือสอบถามเก่ียวกับความเหมาะสมของโครงสรางหลักสูตรและเน้ือหาสอดคลอง

กับความตองการในการประกอบอาชีพ 

  3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลูในการวจิยัเชงิปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม 

ปลายเปดและปลายปด  

 4. การวิเคราะหขอมูล 

  ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบก่ึงมีโครงสราง  วิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะห           

เนือ้หาและจัดกลุมโดยการสรางขอสรปุจากการจําแนกขอมูลตามกลุมอาชีพ สวนขอมูลทีไ่ดจากแบบสอบถาม

ปลายเปดวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาและขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายปด วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน กําหนดเกณฑในการแปลความหมายแบบการใช

ขอบเขตที่แทจริง (Exact Limits) โดยแปลคาเฉลี่ยของผลคะแนนเปนตัวช้ีวัดตามเกณฑในการวิเคราะห       

ตามแนวคิดของ เบส (Best, 1977, 190) มีรายละเอียด ดังน้ี คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด              
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คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก  คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49             

หมายถึง นอย  และ คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
 1. จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร  พบวา

       1.1 จุดเดนของหลักสูตร สามารถสรุปแยกปนดานตางๆ ไดดังนี้  

               1)  ดานความทนัสมยัของหลักสูตร หลักสูตรมกีารปรบัตามการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

ตรงตามความตองการของตลาดสามารถนาํความรูทีไ่ดมาปรับใชในชวีติจรงิไดตรงตามสายงานและตาํแหนงงาน 

                2) ดานการจัดการเรียนการสอน อาจารยใหความเอาใจใสดูแลนักศึกษา สอนใหรูจัก      

การคิดวิเคราะห  นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ มีการเสริมประสบการณทีดี  ทั้งทฤษฎี

และแนวทางการปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจในรายวิชา ทั้งดานกราฟก หรือการเขียน

โปรแกรมดวยภาษาตาง ๆ

               3) ดานการนําความรูไปปรับใช  มีการสอนพื้นฐานที่ดี สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใช

งานไดจริงทั้งในดานการพัฒนาซอฟตแวร การจัดการฐานขอมูลรวมถึงงานดานกราฟก

                           4) ดานการพัฒนาทักษะการเรียนรู  มีการพัฒนาทักษะหลายดานท้ังดานการเขียน

โปรแกรม การพัฒนาเวบ็ไซตดวยภาษาพเีอชพี  การจัดการฐานขอมูล การออกแบบเว็บไซตและการใชงานกราฟก

                           5) ดานอ่ืนๆ มีการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม การทํางานเปนทีม การเสริมทักษะเปน           

ผูประกอบการ

  1.2 จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตร สามารถสรุปได ดังนี้

                ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกลงรายวิชาเอกเลือกเองตามความสนใจของนักศึกษา    

บางรายวิชาควรปรับใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพ่ิมการปฏิบัติใหมากขึ้น  ควรเพิ่มช่ัวโมง         

การฝกประสบการณ ควรเพิ่มความเขมขนของเนื้อหาบางรายวิชา เพิ่มทักษะทางดานภาษาเอสคิวแอล และ

เนื้อหาการทดสอบซอฟตแวร ควรเสริมความรูดานเครือขายและเสริมทักษะการใชงานเฟรมเวิรค 

 2. ขอเสนอแนะในการพฒันาหลักสตูรสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  พบวา 

       โครงสรางของหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตตามโครงสรางมีความเหมาะสม สวนขอเสนอแนะ

ของการพฒันาหลกัสตูรใหสอดคลองกบัความตองการในปจจบุนัแยกตามกลุมของการประกอบอาชพีเปนดงันี้ 

  2.1 กลุมอาชีพนักพัฒนา เชน โปรแกรมเมอร เว็บโปรแกรมเมอร โมบายโปรแกรมเมอร     

เกมสเมอร มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมเนื้อหาในดาน Internet of thing, Big Data, Data Science, Object    

Oriented Programming, Web service, Representational State Transfer สําหรับเชื่อมตอ Application, 

PHP Data Object Machine Learning,  Internship, การออกรายงาน การเขียนโปรแกรมทดสอบ                   

ระบบเสริมหลักการของ Automated Testing  การดึงดาตา การดึง Service และทักษะกระบวนการคิด 
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  2.2 กลุมอาชีพนักออกแบบ เชน นักออกแบบเว็บไซต  มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมเนื้อหาใน  

ดานเทคโนโลยี Front End  และ Information Graphic 

         2.3 กลุมอาชพีการสอนและการฝกอบรม เชน อาจารย เจาหนาทีอ่บรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเติมเนื้อหาในดานศึกษาเชิงพฤติกรรมของมนุษยที่มีตอเทคโนโลยี

  2.4 กลุมอาชีพดแูลเครอืขาย เชน เจาหนาทีศ่นูยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูดแูลระบบเครือขาย  

และบริหารเครือขายเจาหนาท่ีเทคนิค มีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมเนื้อหาในดาน Server Management             

(การจัดการ Linux Server Configuration การตั้งคา Server รองรับการทํางาน เชน Web Server, Mail  

Server, File Server, Cloud node.js, Security)

  2.5 กลุมอาชพีเจาของกจิการ มขีอเสนอแนะใหเพิม่เตมิเนือ้หาในดานเทคโนโลยทีีเ่กีย่วของ 

กับการทําธุรกิจ Expert Excel, Planning, Macro

 3. การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละดาน    

พบวา

                   3.1 ภาพรวมผลการประเมินความเหมาะสมดานโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหา

หลักสูตร พบวา อยูในระดับท่ีเหมาะสมมาก (คาเฉล่ียเทากับ 4.2)  เมือ่พิจารณารายการประเมนิพบวา จาํนวน

หนวยกติของหลกัสตูรและรายวิชาเอกเลอืกมคีวามเหมาะสมมากกวาดานอืน่ (คาเฉลีย่เทากบั 4.3)  รองลงมา 

ไดแก ความทันสมัย  ความเหมาะสมของหลักสูตรเทียบกับเทคโนโลยีปจจุบัน และรายวิชาแกน  รายวิชาเอก               

(คาเฉล่ียเทากับ 4.2) สวนหลักสูตรตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ความเหมาะสมนอยกวาดานอืน่ 

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.1)

  3.2 ภาพรวมผลการประเมินความเหมาะสมดานสิง่สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

พบวา อยูในระดบัท่ีเหมาะสมมาก (คาเฉลีย่เทากับ 4.0) เม่ือพิจารณารายการประเมินพบวา จาํนวนหองเรยีน

มคีวามเหมาะสมมากกวาดานอืน่ (คาเฉล่ียเทากับ 4.1)  รองลงมาไดแกความเหมาะสมของสือ่และเทคโนโลยี

ทีใ่ชในการเรยีนการสอน (คาเฉลีย่เทากับ 4.0) สวนจาํนวนหองและจาํนวนเคร่ืองปฏบิตักิารและความทันสมยั

ของซอฟตแวรและอุปกรณหองปฏิบัติการมีความเหมาะสมนอยกวาดานอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 3.9)  

  3.3 ภาพรวมผลการประเมินความเหมาะสมดานอาจารยประจําหลักสูตร  พบวาอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.5) เม่ือพิจารณารายการประเมินพบวา คุณวุฒิของอาจารย

ประจําหลักสูตรมีความเหมาะสมมากกวาดานอื่น (คาเฉลี่ยเทากับ 4.6)  รองลงมาไดแก ความเหมาะสม        

ในการดแูลนกัศึกษาและการใหคาํปรกึษาของอาจารยประจาํหลกัสูตรและการสงเสรมิดานคณุธรรมจรยิธรรม 

(คาเฉลีย่เทากับ 4.5) สวนจาํนวนอาจารยประจาํหลกัสูตรมคีวามเหมาะสมนอยกวาดานอืน่ (คาเฉลีย่เทากับ 4.4) 

  3.4 ภาพรวมผลการประเมนิดานกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสตูร 

พบวา มีความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.2) เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบวา การสงเสริม

ใหนกัศกึษาเรียนรูกระบวนการทํางานโดยการปฏิบตัจิรงิ การสงเสรมิใหนกัศกึษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 

การสงเสรมิใหนกัศึกษาแสดงความคดิเหน็ แสดงความสามารถรวมทัง้การจัดสงนักศึกษาแขงขัน การสงเสรมิ
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ใหนักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมเติม เชน การเชิญวิทยากรมาใหความรู การสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรม       

เรียนรูดวยตนเองโดยผานกิจกรรมชมรมและกิจกรรมจากโครงการมีความเหมาะสมเทากันทุกดาน                    

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.2)  

  3.5 ภาพรวมผลการประเมินดานคุณลักษณะของบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรม พบ

วามีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.6) เม่ือพิจารณารายการประเมิน พบวา สิ่งที่มี

ความเหมาะสมมากที่สุดไดแก ความซื่อสัตย การเคารพสิทธิของผูอื่นและการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ             

(คาเฉลีย่เทากบั 4.8) รองลงมาไดแก ความมวีนิยัและความรับผดิชอบ การปฏบิตัติามกฏระเบียบของหนวยงาน  

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.7) รองลงมาไดแก ความขยันและอดทนและการมีมนุษยสัมพันธ การปรับตัวเขาสังคม     

(คาเฉลี่ยเทากับ 4.6) สวนคุณลักษณะของบัณฑิตในการมีจิตอาสามีความเหมาะสมนอยท่ีสุด (คาเฉลี่ย   

เทากับ 4.2) แตยังอยูในระดับที่เหมาะสมมากเชนกัน 

  3.6 ภาพรวมผลการประเมินดานทักษะทางการวางแผนและการแกปญหา พบวามี    

ความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ียเทากับ 4.6) เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบวา สิ่งท่ีมี           

ความเหมาะสมมากท่ีสุดไดแก การมีสติในการวิเคราะหสถานการณเฉพาะหนา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.7)              

รองลงมาไดแกทกัษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการจดัลําดบัความเหมาะสมของงาน  (คาเฉลีย่เทากบั  4.7) 

สวนทักษะการตัดสินใจโดยใชเหตุผลและความสามารถในการวางแผนการทํางานมีลําดับความเหมาะสม  

รองลงมา (คาเฉลี่ยเทากับ 4.5)    

  3.7 ภาพรวมผลการประเมนิดานทกัษะทางดานการวเิคราะหเชงิตวัเลขและการส่ือสาร 

การแกปญหาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลีย่เทากับ 

4.4)  เมื่อพิจารณารายการประเมินพบวา สิ่งที่มีความเหมาะสมมากที่สุดไดแก  ทักษะดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการนําเสนอขอมูล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.7)  รองลงมาไดแก ทักษะดานการอานภาษาอังกฤษ   

และทักษะดานการสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ  (คาเฉลี่ยเทากับ 4.6) สวนทักษะดานคณิตศาสตรและสถิติ    

มีความเหมาะสมนอยที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.9)  แตยังอยูในระดับที่เหมาะสมมากเชนกัน

  3.8 ภาพรวมผลการประเมินดานทักษะทางปญญา  พบวามีความเหมาะสมอยูใน           

ระดับมากท่ีสุด (คาเฉล่ียเทากับ 4.6) เมื่อพิจารณารายการประเมินพบวา สิ่งที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด    

ไดแก การมสีตใินการวิเคราะหสถานการณเฉพาะหนา (คาเฉลีย่เทากบั 4.7) รองลงมาไดแก ทกัษะการแกปญหา

เฉพาะหนาและการจัดลําดับความเหมาะสมของงาน  (คาเฉล่ียเทากับ 4.6) สวนทักษะการตัดสินใจ                  

โดยใชเหตุผลและความสามารถในการวางแผนการทํางานมีความเหมาะสมในระดับเทากัน (คาเฉลี่ย         

เทากับ 4.5)  
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยทําใหทราบวา จุดเดนของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไดแก ความทันสมัยของหลักสูตรที่สามารถนําความรูที่ไดมาปรับใชไดจริง อาจารยใหความเอาใจ

ใสดูแลนักศึกษา สอนใหรูจักการคิดวิเคราะห สงเสริมนักศึกษาใหมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางเต็มที่ 

มีการเสริมประสบการณทีดี มีทั้งทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจใน

รายวิชาทั้งดานการพัฒนาซอฟตแวร การจัดการฐานขอมูล รวมถึงงานดานกราฟก การพัฒนาเว็บไซต             

ดวยภาษาพเีอชพ ีมกีารอบรมคณุธรรมจรยิธรรม การทาํงานเปนทมี และสงเสรมิทกัษะการเปนผูประกอบการ 

สวนจุดที่ควรพัฒนาไดแก การเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกลงรายวิชาเอกเลือกเองตามความสนใจ                   

ของนักศึกษา บางรายวิชาควรปรับใหสอดคลองกับความตองการของตลาด เพ่ิมการปฏิบัติใหมากข้ึน               

ควรเพิ่มช่ัวโมงการฝกประสบการณ ควรเพิ่มความเขมขนของเนื้อหาบางรายวิชา เพ่ิมทักษะทางดาน             

ภาษาเอสคิวแอลและเพ่ิมเนื้อหาการทดสอบซอฟตแวร ตลอดจนควรเสริมความรูดานเครือขายและ                

เสริมทักษะการใชงานเฟรมเวิรค ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง  พ .ศ .  2552 ของคณะสถิติประยุกต                                               

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรในการพฒันาหลกัสตูรใหสอดคลองกบัความตองการของตลาดการจางงาน        

(สุภาพร  ตรีนภา, 2554, 70-71)

 ในสวนของขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา โครงสราง       

ของหลักสูตรและจํานวนหนวยกิตตามโครงสรางมีความเหมาะสม สวนขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกบัความตองการในปจจุบนัแยกตามกลุมในการประกอบอาชีพ มขีอเสนอแนะใหเพ่ิมเตมิเนือ้หา

ดงัตอไปนี ้ดาน Internet of thing, Big Data, Data Science, Object Oriented Programming, Web Service, 

Representational State Transfer สําหรับเชื่อมตอ Application, PHP Data Object Machine Learning,  

Internship, การออกรายงาน การเขียนโปรแกรมทดสอบระบบ เสริมหลักการของ Automated Testing            

การดึงดาตา การดึง Service และทักษะกระบวนการคิด ดานเทคโนโลยี  Front End  และ Information 

Graphic  การศึกษาเชิงพฤติกรรมของมนุษยทีมีตอเทคโนโลยี Server  Management (การจัดการ Linux 

Server Configuration การตั้งคา Server  รองรับการทํางาน เชน Web Server, Mail Server, File Server, 

Cloud node.js, Security  เทคโนโลยีทีเ่ก่ียวของกบัการทําธรุกิจ Expert  Excel, Planning, Macro ซึง่สอดคลอง

กับผลการวิจัยการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในลกัษณะการประเมนิเนือ้หาสาระของหลกัสตูร โดยการปรับเนือ้หาของรายวิชา

ที่สอดคลองกับการนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ (ดวงใจ  เขมวิรัตน, ธานี  คงเพ็ชร, ศิริชัย สาระมนัส 

และ วิภา  จักรชัยกุล, 2555, 120) 

 ในสวนการประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรในแตละดานพบวา ผลการประเมินดานอาจารย

ประจําหลักสูตรอยูในระดับดีมาก สวนดานโครงสรางและเน้ือหาหลักสูตรดานสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนอยูในระดับดีซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาพร ตรีนภา  (2554) ที่พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็น
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ตอหลักสูตรดานปจจัยเบื้องตนของหลักสูตร ไดแก การจัดการเรียนการสอนและสื่อการสอนอยูในระดับมาก

สรุป
 ผลการวิจัยพบวา จุดเดนของหลักสูตรไดแก ดานความทันสมัยมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลง       

ของเทคโนโลย ีดานการจดัการเรียนการสอน อาจารยใหความเอาใจใส สอนใหรูจกัการคดิวิเคราะห นกัศึกษา

มสีวนรวมในการเรยีนการสอนอยางเตม็ที ่สวนจดุทีค่วรพฒันาของหลกัสตูร ไดแก ควรเปดโอกาสใหนกัศกึษา

เลือกลงรายวิชาเอกเลือกเองตามความสนใจของนกัศึกษา บางรายวิชาควรปรับใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด เพิม่การฝกปฏบิตัใิหมากขึน้ สวนขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิไดแกเพิม่ชัว่โมงการฝกประสบการณวชิาชพี 

เพ่ิมความเขมขนของเน้ือหาบางรายวชิา เพ่ิมทักษะทางดานภาษาเอสควิแอล เพ่ิมเนือ้หาการทดสอบซอฟตแวร เสรมิ

ความรูดานเครือขาย และเสริมทักษะการใชงานเฟรมเวริค สาํหรบัทศิทางการพัฒนาหลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยฟารอสีเทอรน ของรอบปการศึกษา 2561   ควรพฒันาหลกัสูตร

ใหตอบสนองตอความตองการภาครัฐในการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

โดยการนําขอเสนอแนะเก่ียวกับเนื้อหาของรายวิชาไปปรับเพิ่มเติมในหลักสูตรเพ่ือใหสอดคลองกับ               

ความตองการรวมถึงพัฒนาจุดเดนของหลักสูตรใหดีอยางตอเนื่องและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนาใหดีขึ้น              

ในดานคณุลกัษณะของบณัฑติสามารถนาํไปพัฒนาบัณฑติใหตรงตามความตองการไดอยางตอเนือ่ง รวมถึง

ปรับปรุงเนื้อหาของบางรายวิชาใหสอดคลองกับความตองการในยุคปจจุบัน
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