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การวิจยันีมี้ความมุ่งหมาย 1) เพื่อประเมินหลักสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่มุ่งสู่ความส าเร็จส  าหรับนักศึกษาจี นของ
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชน และ 3) เพื่อใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีที่มุ่งสู่
ความส าเรจ็ส  าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน กลุม่ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยัเป็นผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร นกัศกึษา
จีน ศิษยเ์ก่าจีน ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน และผูท้รงคณุวฒิุ รวมจ านวน 638 คน โดยใชแ้บบสอบถาม 4 ฉบบัเป็นครื่องมือการวิจยั ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามส าหรบัผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบุคลากร แบบสอบถามส าหรบันักศึกษาจีน แบบสอบถามส าหรบัศิษยเ์ก่าจีน และ
แบบสอบถามส าหรบัผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน ในการประเมินหลกัสตูรแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัของลิเคิรท์ โดยมีค่าความเชื่อมั่น
ทัง้ฉบบัเท่ากับ .902 .945 .923 และ.919 ตามล าดบั แบบสมัภาษณ ์แบบพิจารณายืนยนั รา่งรูปแบบ แบบสอบถามเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมของรูปแบบ และแบบพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่คะแนนเฉลี่ย คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ชนิดตวัอยา่งหนึ่งกลุ่ม (One Sample t-Test) 
ผลการวิจยัมี ดงันี ้ 1) การประเมินหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ทัง้ 8 ดา้น ผูบ้ริหาร 
อาจารย ์ และบุคลากร นักศึกษาจีน ศิษยเ์ก่าจีน และผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน เห็นว่าหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความเหมาะสมโดยรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก 2) การพฒันารูปแบบการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดับปริญญาตรีที่มุ่งสู่ความส าเร็จส  าหรบันักศึกษาจีนของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน  ทัง้ 9 องคป์ระกอบ ผูบ้ริหาร 
อาจารย ์บคุลากร และนักศึกษาจีน เห็นว่ามีความเหมาะสมทัง้ 9 องคป์ระกอบ รวม 69 ประเด็น และเม่ือเทียบกับเกณฑ ์พบว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 3) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีที่มุ่งสู่ความส าเร็จส  าหรบันักศึกษาจีนของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน  แบ่งออกเป็น  3 ระดบั 
ไดแ้ก่ 3.1) ระดบัตน้สงักดัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 3.2) ระดบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 3.3) ระดบัหลกัสตูร โดยผูท้รงคณุวฒิุ
และผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ทัง้ 3 ระดบั 2 ดา้น 56 กลไกการขบัเคลื่อน 
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The aims of this study were as follows: (1) to evaluate the international undergraduate curriculum in 

business administration at private universities; (2) to develop a model of international undergraduate curriculum 
administration for the success of Chinese students in private universities; and (3) to give a policy recommendation on 
the international undergraduate curriculum administration.  There were 638 representative samples in this research 
including administrators, faculty and staff, Chinese students, Chinese alumni, employers of Chinese graduates and 
experts. The research tools consisted of (1) four sets of questionnaires for four sets of people: administrators, faculty 
and staff; Chinese students; Chinese alumni; and the employers of Chinese graduates. According to the five-point 
Likert Scale, the reliability of the questionnaire sets was .902, .945, .923, and .919 respectively. The tools also 
included interviews, questionnaires and forms for evaluation of the appropriateness and policy recommendation 
forms.  The statistics for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation, and a One 
Sample t-test. The research results, according to the representative samples, included the following: (1) high rate of 
the evaluation of the appropriateness of international business administration in eight aspects, both entirely and each 
particular aspect; (2) the appropriateness and high rate of development of the international curriculum administration 
model with regard to nine factors, with 69 points in total and a statistical significance of .05, compared to the standard 
criteria; and (3) policy recommendation on the international undergraduate curriculum administration on the success 
of Chinese students at private universities were classified into three levels; namely (3.1) original affiliation; (3.2) private 
university; and (3.3) curriculum.  The experts and high-level administrators at private universities agreed with policy 
recommendation on three levels, two aspects, and 56 mechanisms.  
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มหาวิทยาลยักรุงเทพ และสถาบนัการศีกษานานาชาติ ไทย-จีน รุ่นพ่ีและรุ่นนอ้งสาขาวิชาการจดัการการ
อดุมศกึษาทกุคนท่ีคอยเป็นก าลงัใจเป็นอย่างดี 

บคุคลส าคญัท่ีผูวิ้จยัจะลืมไมไ่ดค้ือ อาจารยด์ารณี หงัสพฤกษ ์ภรรยาท่ีคอยเกือ้กลู ใหก้ าลงัใจท่ีดี
และช่วยเหลือสนบัสนนุผูวิ้จยัตลอดเวลา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

สถาบนัอดุมศึกษาท าหนา้ท่ีในการจดัการศึกษาต่อจากระดบัมธัยมศึกษา เป็นองคก์รท่ี
ก่อใหเ้กิดความก้าวหนา้ทางดา้นวิชาการ มีภารกิจและพันธกิจในการด าเนินงาน 4 ดา้น คือ  
1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการแก่สังคม และ 4) การท านุบ  ารุงศิลป 
วฒันธรรม ซึ่งเป็นบรบิทท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาติทกุมิติ ดงันัน้เพ่ือใหก้ารด าเนินการ
ตามภารกิจบรรลตุามเปา้หมายท่ีเป็นเลิศ สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งสรา้งคนใหส้ามารถปฏิบตัิงานได ้
มีคณุภาพตรงกบัความตอ้งการของสงัคม สรา้งนวตักรรมโดยตอ่ยอดจากงานวิจยั หรือจินตนาการ
ท่ีเกาะเก่ียวกับองคค์วามรู ้น ามาใชเ้สริมสรา้งบณัฑิตในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือใหพ้รอ้มท่ีจะท างาน
ทนัทีท่ีส าเร็จการศึกษา สรา้งความรู ้เพ่ือใชค้วามรูส้รา้งคนดี คนเก่งหรือน าความรูไ้ปใชใ้หเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุตอ่บคุคล และสงัคม (วิจิตร ศรีสอา้น, 2559) ในการจดัการองคค์วามรูใ้นฐานะของ
สถาบนัอดุมศกึษาตามภารกิจและพนัธกิจท่ีส าคญัในการผลิตและพฒันาคนใหมี้ศกัยภาพจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีตอ้งปรับเปล่ียนองคก์รใหเ้ท่าทันกับการเปล่ียนแปลง สรา้งทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็น
พลเมืองโลก (Global Citizen) ตอบสนองความตอ้งการของการศกึษาอย่างเสรี และขา้มพรมแดน 
ท าให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพท่ีเข้มขน้ มีการเคล่ือนยา้ย แลกเปล่ียน ถ่ ายโอนหน่วยกิต  
การสรา้งเครือข่าย การเรียนรูข้า้มวัฒนธรรม การรบัผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษา 
ตลอดจนนโยบายการเตรียมพรอ้มเข้าสู่อาเซียนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี การจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกระดับเอเชีย
ระดบัประเทศขององคก์รหรือหนว่ยงาน (มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2559) 

จากการศึกษาการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัชัน้น าทั่วโลกของ  Quacquarelli Symonds 
(QS) และ The Times Higher Education World University Rankings (THES) พบว่าในการจดั
อนัดบัมหาวิทยาลยัชัน้น าของโลก ประจ าปี 2018 (QS University World Rankings, 2018) 
ประกอบดว้ย 6 ตวัชีว้ดั โดยมี 2 ตวัชีว้ดัท่ีเก่ียวขอ้งกับอตัราส่วนจ านวนนกัศึกษาต่างประเทศ/
นานาชาติ (International Student Ratio) คิดเป็นรอ้ยละ 5 และในการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัใน
ภูมิภาคเอเชียมีเกณฑท่ี์ใชเ้ป็นตวัชีว้ดัในการพิจารณา คือ จ านวนนกัศึกษานานาชาติรอ้ยละ 2.5 
และจ านวนนกัศกึษาแลกเปล่ียนไปเรียนยงัตา่งประเทศรอ้ยละ 2.5 (QS Top Universities,2018) 
ส าหรบัตวัชีว้ดัในการจดัอนัดบั Times Higher Education Asia University Ranking ประกอบ 
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ด้วยความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา  และงานวิจัยนานาชาต ิ
(International Outlook: Staff, Students, Research) คิดเป็นรอ้ยละ 7.5 จึงพบว่าในการจัด
อนัดบัมหาวิทยาลยัชัน้น าของโลกไม่ว่าจะเป็นส านกัใดตา่งใหค้วามสนใจกบัตวัชีว้ดัในเรื่องความ
เป็นนานาชาติ และจ านวนนกัศึกษาต่างชาติ  ดงันัน้ ในการบริหารจดัการของสถาบนัอุดมศกึษา
เพ่ือใหเ้กิดมิติของความเป็นนานาชาติ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้มโดยเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาต่างชาติเขา้มาศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบนั เง่ือนไขดงักล่าวจึงเป็นตวับ่งชีถ้ึง
ความจ าเป็นท่ีสถาบันอุดมศึกษาตอ้งปรับกระบวนทัศนใ์หม่เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนาสู่ความเป็น
นานาชาติ (Internationalization) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษาในมิติตา่งๆ 
ทัง้ดา้นการเรียน การสอน การวิจยั การใหบ้ริการท่ีมีคณุภาพมาตรฐานระดบัโลก (World Class 
University) และน าไปสู่การผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท์ัง้ในฐานะประชากรของ
สงัคม และประชากรโลก (มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2557) 

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) เป็นอีก
ทิศทางหนึ่งท่ีส  าคญัยิ่งต่อการเป็นมหาวิทยาลยัชัน้น า สถาบนัอดุมศกึษาไทยหลายแห่งพยายาม
ส่งเสริมการศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึน้อย่ างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีท่ีมีนกัศึกษาตา่งชาติเขา้เรียนมากท่ีสุด (สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2552) เพราะตลาดแรงงานตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
ดา้นภาษาตา่งประเทศเพิ่มขึน้รวมถึงการสนองตอบต่อผูเ้รียนซึ่งนิยมเรียนในโรงเรียนนานาชาติท่ี
ใชภ้าษาต่างประเทศในการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ ท าใหน้ักเรียนตอ้งแสวงหามหาวิทยาลยัท่ีเปิด
หลกัสูตรนานาชาติ สอนเป็นภาษาองักฤษท่ีมีคณุภาพ และมีช่ือเสียง ดงันัน้ มหาวิทยาลยัท่ีเปิด
หลกัสูตรนานาชาติตอ้งสามารถรองรบัความตอ้งการของนกัเรียน อีกทัง้ตอ้งช่วยรกัษาหรือขยาย
ส่วนแบง่การตลาดไปยงันกัเรียนกลุ่มนีม้ากยิ่งขึน้ (เบญจา กลัยพฤกษ์, 2552) แตใ่นทางกลบักัน
พบว่า มหาวิทยาลัยท่ีเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติจ  านวนมากในประเทศไทยยังอยู่ในระยะ 
ท่ีอ่อนแอเพราะละเลยเป้าหมายด้านคุณภาพ และอยู่ภายใตร้ะบบการบริหารจัดการท่ีขาด 
การปรบัปรุง (ตีรณ พงศม์ฆพฒัน,์ 2547)  สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจึงตอ้งตระหนกัในการ
สรา้งคณุภาพมาตรฐานการศึกษาซึ่งจะประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพเพียงใดนัน้ขึน้อยู่
กบัการบริหารจดัการ (Kast & Rosenzweig, 1985) การจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรนานาชาต ิ
ควรเป็นหลกัสตูรท่ีมีความทนัสมยัเป็นสากล ไดร้บัการยอมรบัจากนานาประเทศมีความเป็นพลวตั 
(Dynamic) สามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบไดอ้ย่างเหมาะสมตามสถานการณปั์จจุบนั ซึ่งการเรียน
การสอนสว่นใหญ่เป็นภาษาองักฤษแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้1) รูปแบบของการเรียนการสอน
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ภาคภาษาองักฤษ โดยน าหลกัสตูรไทยมาเปิดสอนเป็นภาษาองักฤษ   มีผูเ้รียนผูส้อนเกือบทัง้หมด
เป็นคนไทย 2) รูปแบบของการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ มีการรบันกัศกึษาตา่งชาติมาเรียน
รว่มกบันกัศกึษาไทย มีการจา้งบคุลากรชาวตา่งประเทศมาเป็นอาจารยป์ระจ า หลกัสตูรยงัคงเป็น
หลักสูตรภาษาไทย แต่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีคณะและสาขาวิชาเป็นหน่วยงานท่ี
บริหารจัดการเอง 3) รูปแบบหลักสูตรนานาชาติ ( International Program) ตามหลักสากล  
มีองคป์ระกอบต่างๆ เป็นสากล มีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ มีนกัศึกษาต่างชาต ิ  
รอ้ยละ 10 รว่มเรียนในหลกัสตูร อาจารยผ์ูส้อนมีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ ใชภ้าษาสากล 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นท่ียอมรับ หลักสูตรเนือ้หาน าไปประยุกตเ์ป็นสากลได้ และยังมี
โครงการแลกเปล่ียนอาจารย ์นกัศกึษา (Exchange Program)  (วราภรณ ์ คลา้ยประยงค,์ 2556) 
ซึ่งสอดรบักับการขับเคล่ือนดา้นประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 ท่ีรณรงค ์
เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนๆ มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเพ่ือพัฒนาเป็น 
Education Hub ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ้ย่อมเป็นตวับง่ชีใ้หเ้กิดการเตรียมการใน
มิตติา่งๆ เชน่ จดัสรา้งเกณฑม์าตรฐานระดบัอดุมศกึษาของส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาขึน้ 
โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 รองรับการบริหาร
จัดการหลักสูตรท่ีมีลักษณะแตกต่างกันตามจุดเนน้ของสาขาวิชาการ และวิ ชาชีพต่างๆ ทัง้ยัง
สามารถตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education) ตลาด 
แรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และศาสตร์ต่างๆ รวมถึงบริบททางสังคมท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลง (กระทรวงศกึษาธิการ, 2558) 

การจดัท าหลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งใช้เป็น
แนวทางหรือกรอบปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตร จากการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ในปี  
พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานการศกึษา 
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาตอ้งปฏิบัติตาม รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานดา้นต่างๆ  
ใหก้ารจดัการศกึษามุง่สู่เปา้หมายเดียวกนั คือ การผลิตบณัฑิตใหมี้คณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท่ี้คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและตอ้งครอบคลุมอย่างนอ้ย 5 ดา้น คือ  
1) ดา้นคณุธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
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ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 5) ทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการส่ือสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรบัสาขาวิชาท่ีเนน้ทกัษะทางปฏิบตัิตอ้งเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูด้า้นทกัษะ
พิสยั (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2552) และตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบ 
การประกันคุณภาพภายใน เพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั (มาตรา 47) 
เพ่ือสรา้งความมั่นใจต่อสาธารณะว่าผลผลิตทางการศึกษาจะไดม้าตรฐานตามท่ีก าหนดไวน้ัน้ 
ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาพฒันาระบบประกันคณุภาพ โดยยึดหลกัเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเน่ือง  สถาบัน 
จึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับระดบัการพัฒนา
ของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบประกันคณุภาพท่ีใชก้ันแพรห่ลายในระดบัชาติหรือนานาชาติหรือ
เป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึน้เอง แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมี
กระบวนการท างานท่ีเริ่มตน้จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และ
การปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบนับรรลุเป้าประสงค์ และมีพัฒนาการ 
อย่างต่อเน่ือง ระบบการประกันคณุภาพภายใน เป็นการตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา
โดยสถานศึกษา หน่วยงานตน้สงักัด และระบบการประเมินคณุภาพภายนอกเป็นการตรวจสอบ
ประเมินผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษาโดยส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในระบบการประกันคุณภาพภายในของทุกสถาบนัก าหนดใหมี้การประเมิน
หลกัสตูรเพ่ือปรบัปรุงหลกัสตูรใหท้นัสมยั และทนัตอ่การเปล่ียนแปลง เป็นการประกนัคณุภาพของ
บัณฑิตในทุกสาขาวิชา ก าหนดองคป์ระกอบในการประกันคุณภาพ อย่างน้อย 6 ด้าน คือ  
1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตรการเรียนการสอน  
การประเมินผูเ้รียน และ 6) สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู ้ โดยท าการประเมินและรายงานผลด าเนินการ
ของหลักสูตรทุกปีการศึกษา ภายหลังจากท่ีใช้หลักสูตรไปแล้วจ าเป็นต้องมีการติดตาม  และ
ประเมินผลเป็นระยะอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือน าขอ้มลูไปปรบัปรุงพฒันาเป็นระยะอย่างนอ้ยทกุรอบ 5 ปี 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2558) 

การประเมินหลักสูตรถือเป็นกระบวนการส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
คณุภาพของหลกัสตูร ท าใหท้ราบว่าหลกัสูตรท่ีสรา้งขึน้มานัน้ มีคณุภาพ มีความเหมาะสม และ
ถูกต้องเพียงใด นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบผลการใช้หลักสูตรว่าสามารถใช้ได้ดีกับ
สถานการณจ์ริงเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่อการใชห้ลกัสตูร เพ่ือปรบัปรุง แกไ้ขใหดี้ขึน้ 
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เหมาะสม สอดคลอ้งกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การส่ือสาร การเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และเป็นท่ียอมรบัได ้(Ornstein & Hunkins, 2013; Patphol, 2015)  
ท าใหห้ลกัสตูรมีการเปล่ียนแปลงและปรบัปรุงตลอดเวลา (Oliva, 2009; Wongyai, 2011) รูปแบบ
การประเมินหลกัสตูรเป็นกรอบ แนวคิด เคา้โครงหรือโครงรา่งในการประเมิน เปรียบเสมือนทฤษฎี
หรือแบบแผนท่ีเป็นระบบ แสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเก่ียวกับการประเมิน โดยรูปแบบ  
การประเมินท่ีนิยมน ามาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินหลกัสตูรมี 4 รูปแบบ (สนีุย ์ภู่พนัธ,์ 2546, น.
293- 294)  ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการประเมินหลกัสตูรท่ียึดจดุมุ่งหมายเป็นหลกั (Goal  Attainment 
Model) 2) รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ีไม่ยึดเป้าหมายเป็นหลัก (Goal Free Evaluation 
Model) 3) รูปแบบการประเมินหลกัสูตรท่ียึดเกณฑห์รือมาตรฐานเป็นหลกั (Criterion Models) 
 4) รูปแบบการประเมินหลกัสตูรท่ียึดความตอ้งการตดัสินใจเป็นหลกั (Decision-Making Model) 
ซึ่งการประเมินหลกัสูตรท่ีเนน้การตดัสินใจตามแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ท่ีมีช่ือว่า 
CIPP Model และตอ่มามีการขยายผล โดยเพิ่มเติม IEST เขา้มา (D. L. Stufflebeam, 2008; D. L. 
Stufflebeam & Coryn, 2014; D. L. Stufflebeam & Shinkfield, 2007) เป็น CIPPIEST Model 
ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นบริบท (Context Evaluation: C) ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Inputs Evaluation: I) 
ดา้นกระบวนการผลิต (Process Evaluation: P) ดา้นผลผลิต (Products Evaluation: P) ดา้น
ผลกระทบ (Impact Evaluation: I) ดา้นประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation: E) ดา้นความ
ยั่ งยืน (Sustainability Evaluation: S) และด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability  
Evaluation: T) 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถาบันท่ีเปิดท าการเรียนการสอน บริหารจัดการโดย
หน่วยงานเอกชน ตามพระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และอยู่ในการก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ส าหรบับทบาทและภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนในยุคแรกจะเนน้ภารกิจดา้นการสอนเป็นหลัก ต่อมาเม่ือมีการประกาศพระราชบญัญัติ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2522 จึงเริ่มเนน้ภารกิจดา้นอ่ืนๆ ทัง้การวิจยั การบริการวิชาการ 
และท านุบ  ารุงศิลปวฒันธรรมมากขึน้ เม่ือเขา้สู่ยุคปฏิรูปการศึกษาท าใหบ้ทบาทและภารกิจของ
สถาบนัอุดมศกึษาเริ่มเปล่ียนแปลงมากขึน้อนัเกิดจากระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา ท าให้
เกิดการบูรณาการภารกิจทุกดา้นเข้าด้วยกัน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโดยภาพรวมสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนสามารถพัฒนาบทบาทตามภารกิจอุดมศึกษาไปในทิศทางท่ีก้าวหน้าขึน้  
หากวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พบว่า สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีความ
เป็นอิสระในการบริหารจดัการภายใตก้ารก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลยั มีความคล่องตวั
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ในการบริหารจดัการภายใตพ้ระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มีความช านาญ
ในการบริหาร เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่เปิดท าการมาเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน ผูบ้รหิาร คณาจารย ์บคุลากร ทัง้สายวิชาการ และสายสนบัสนนุ เขา้ใจระบบงานรวมทัง้
ได้รับการอบรมอย่างต่อเ น่ืองตลอดเวลา แต่ประเด็นส าคัญท่ี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ต้องค านึงถึง คือ 1) นักศึกษามีจ านวนลดลงตามอัตราการเกิดท่ีต ่ามากของประชากรไทย  
2) ในประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ และเอกชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจ
เฉพาะทางเป็นจ านวนมากกว่าสามรอ้ยแห่งท าใหเ้กิดการแข่งขันสูง  3) ปัจจุบนัการเดินทางไป
ศกึษาตอ่ในตา่งประเทศท าไดไ้ม่ยากนกั 4) การศกึษาของไทยไรท้ิศทาง คนไทยมีคา่นิยมปริญญา
มากกว่าการเรียนในสาขาซึ่งขาดแคลน และเป็นท่ีตอ้งการของประเทศ (อานนท ์ศกัดิ์วรวิชญ์, 
2559) และทางเลือกของนกัเรียนในทกุวนันีมี้ตวัเลือกท่ีมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อโดยเลือก
โครงการรับตรง การสมัครโควตาพิเศษต่างๆ หรือการเลือกประกอบธุรกิจส่วนตัวเน่ืองจาก  
มีช่องทางการท าธุรกิจมากขึน้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนระดบัปริญญา (สมาคมผูส่ื้อข่าวไทย-จีน, 
2560) ประเด็นต่างๆ เหล่านีส้่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาจัดสรา้งหน่วยงานดา้นการตลาดขึน้  
เพ่ือวางแผนชว่งชิงโอกาสในการรบันกัศกึษาโดยสรา้งจดุเดน่ และดงึดดูผูส้มคัรทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศมากยิ่งขึน้ (ธนัยวตั อพัภดูม, 2560) 

นโยบายของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งจะเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาตา่งชาติเขา้มา
ศกึษาในหลากหลายหลกัสตูร เช่น หลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรภาษาจีน หรือหลกัสตูรนานาชาติ
ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการเรียนการสอน ประกอบดว้ย หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบ
โครงการความร่วมมือ 2+2  แบบโครงการความร่วมมือ 3+1 โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา
ระหว่างสถาบนั 1 ภาคการศกึษาหรือ 1 ปีการศกึษา และหลกัสตูร 4 ปี สถาบนัตา่งๆ มีการจดัตัง้
หนว่ยงานขึน้รบัผิดชอบในการบรหิารจดัการโดยเฉพาะ ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั เรื่องแนวทาง
การจดัการศกึษาหลกัสตูรนานาชาติและหลกัสตูรภาษาต่างประเทศของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
พุทธศักราช 2542 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษา 
ตา่งประเทศของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการจดัท าหลกัสตูร และจดัการ
ศกึษาหลกัสตูรนานาชาติและหลกัสตูรภาษาตา่งประเทศ เพ่ือประโยชนใ์นการจดัท าหลกัสตูรใหมี้
มาตรฐานซึ่งสอดคลอ้งกับความเห็นของวิชยั วงษ์ใหญ่ (2554, น.61-62) ท่ีกล่าวว่าการบริหาร
หลกัสตูร เป็นการวางแผน การควบคมุดแูล ก ากบัติดตาม การจดัระบบขอ้มลูเก่ียวกับการจดัการ
เรียนการสอน โครงการวิชาการท่ีสถานศึกษาจดัขึน้เพ่ือส่งเสริมการใชห้ลกัสตูรและการสอนโดย
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน ตามลักษณะธรรมชาติการเรียนรู้ ตอบสนองเจตนารมณ์ 
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ของหลักสูตร  และหลักการบริหารหลักสูตรเป็นปัจจัยส าคัญของการใช้หลักสูตรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 1) เอกสารหลกัสูตรมีความชัดเจน สมบูรณท์นัสมัย ชี ้แนวทางในการวาง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 2) ผูส้อนมีคณุภาพ คือ มีความรู ้ความเขา้ใจ และเจตคติ 
ท่ีดีต่อหลกัสตูร สามารถด าเนินการจดัการเรียนการสอนไดต้รงกบัความสนใจ ความตอ้งการของ
ผูเ้รียน และบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 3) ผูเ้รียนมีความพรอ้มเก่ียวกับความรู ้ทกัษะพืน้ฐาน 
และพร้อมท่ีจะเรียนตามหลักสูตรได้ 4)  มีการบริหารสนับสนุน  มีทรัพยากรหลักสูตรท่ี ดี  
และเพียงพอท่ี เ อื ้อต่อการใช้หลักสูตร 5)  มีคณะกรรมการบริหาร ท่ี มีองค์ประกอบท่ี ดี  
และด าเนินการจดัระบบบริหารจดัการหลกัสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษา 
มีประสิทธิภาพพรอ้มท่ีจะให้ข้อมูล และช่วยเหลือแนะน าเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน 
แก่ผูเ้รียน 7) มีบรรยากาศทางวิชาการท่ีเอือ้อ านวยต่อการแสวงหาความรู ้มารยาททางสังคม 
เพ่ือเสรมิสรา้งทกัษะทางวิชาการ และทกัษะทางสงัคมของผูเ้รียน 8) ระบบควบคมุการใชห้ลกัสตูร 
การติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  กล่าวได้ว่ากา รก าหนดแนวนโยบาย 
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจนแนวทางการจัดการหลักสูตรนานาชาติ
เบือ้งตน้ตอ้งกระท าใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติท่ีเก่ียวขอ้งทางการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน ประกาศทบวงมหาวิทยาลยั และตอ้งใหค้วามส าคญัตอ่การบรหิารหลกัสตูร  

จากการส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบันกัศกึษาตา่งชาติท่ีเขา้มาศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาไทย 
เม่ือเปรียบเทียบตามทวีป พบว่า นักศึกษามาจากทวีปเอเชียมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ยุโรป 
อเมริกาเหนือ แอฟริกา ออสเตรเลีย อเมริกาใต ้ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลกับนกัศึกษา
ตา่งชาติท่ีเขา้มาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย ส าหรบันกัศึกษาท่ีมาจากทวีปเอเซีย ระหว่างปี 
พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556 พบว่า มีนกัศกึษาจีนเขา้มาศกึษามากท่ีสดุทกุปี (ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2556) และสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมีจ านวนนกัศกึษาจีนมากเป็นอนัดบัตน้ๆ 
ได้แก่  1)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3)  มหาวิทยาลัยรังสิต  
4) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และ 5) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั โดยใหค้วามสนใจเลือกศกึษาใน
สาขาวิชาตา่งๆ ท่ีโดดเดน่ เชน่ หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต หลกัสตูร
นิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นต้น และผลจากนโยบายโครงสรา้งพืน้ฐานระดับโลกของรัฐบาลจีน 
ในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเสน้ทาง (One Belt. One Road: OBOR) ส่งผลใหน้กัศกึษาชาวจีนเป็น
จ านวนมากเดินทางออกนอกประเทศเพ่ือไปศกึษาหาความรู ้ประสบการณ ์รวมทัง้สรา้งเครือข่าย
พันธมิตรในประเทศต่างๆแล้วน าความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับตลอดจนเครือข่ายต่างๆ  
มาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนาความเจริญให้กับประเทศจีน ซึ่งอุดมศึกษาของไทยถือเป็นแหล่ง  
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ท่ีชาวจีนใหค้วามส าคญัในอนัดบัตน้ (วิษณุ วงศส์ินศิริกุล, 2559) ในขณะเดียวกันรฐับาลไทย 
ก็มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาทั้งในระดับชาติ  และนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา 
ฉบบัตา่งๆ เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพฒันา
การศึกษาแห่งชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว แผนพฒันาอุดมศึกษา เป็นตน้ ส าหรบัรฐับาลไทย  
ยงัมีความตอ้งการท่ีจะใหก้ารศึกษาของประเทศไทยกา้วไกลเทียบเคียงกบัการจดัการศึกษาของ
ประเทศท่ีพฒันาแลว้ จงึมีนโยบายสง่เสริมการจดัการศกึษาโดยสถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีศกัยภาพสงู
จากต่างประเทศเขา้มาจดัการศึกษาในประเทศไทยเพ่ือใหส้ถาบนัอุดมศึกษาของไทยเกิดความ
ต่ืนตวัในการพัฒนาการจัดการศึกษามากยิ่งขึน้  (ราชกิจจานุเบกษา2560) เม่ือนโยบายดา้น
การศกึษาของทัง้สองประเทศมีความสอดคลอ้งกนั การตดัสินใจของนกัศกึษาจีนท่ีเขา้มาศกึษาตอ่
ในประเทศไทยจึงเพิ่มจ านวนขึน้อย่างรวดเร็ว จากระยะแรกในปี พ.ศ.2552 มีจ  านวน 8,200 คน 
เพิ่มเป็น 24,500 คน ในปี พ.ศ. 2559 (National Bureau of Statistics of China, 2017)  
และมีแนวโนม้วา่จะเพิ่มมากขึน้อีกในอนาคต 

จากการศกึษาขอ้มลูการรบันกัศกึษาจีนเขา้ศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษาไทยในหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจดัการ สาขาวิชาการเงิน การธนาคารและ
คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ รวม 3 หลกัสตูร จาก 5 สถาบนั ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทยและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ซึ่งเป็น
สาขาวิชา ท่ี มีนักศึกษาเ ลือกเรียนมากท่ีสุด พบว่า  สถาบันอุดมศึกษารับนักศึกษาจีน  
ช่วงปีการศกึษา 2556-2558 จ านวน 2,221 คน (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561) 
มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาช่วงปี 2559-2561จ านวนประมาณ 1,144 คน เห็นไดว้่ามีนักศึกษา 
ท่ีส  าเร็จการศึกษาตรงตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดคิดเป็นรอ้ยละ 65 สะท้อนให้เห็น 
ว่ามีนักศึกษาจีนจ านวนหนึ่งไม่ประสบความส าเร็จในการศึกษา ซึ่งสอดคลอ้งกับค าสัมภาษณ์ 
ของอาจารย์ท่ีมีหน้าท่ีดูแลนักศึกษาจีนได้กล่าวว่ามีนักศึกษาจีนบางคนมีปัญหาด้านพื ้น
ฐานความรู ้ดา้นภาษา และการปรบัตวั จึงไม่สามารถเรียนไดส้  าเร็จตอ้งยา้ยสาขาวิชา  ยา้ยคณะ
วิชา ลาออกจากสถาบนัการศึกษากลางคนั ยา้ยสถานท่ีเรียน สมัครเขา้เป็นนักศึกษาใหม่ หรือ
เดินทางกลับประเทศจีน ท าให้นักศึกษาเสียเวลา เสียเงินท่ีใช้ในการเรียน เสียโอกาสต่างๆ 
มากมาย และจากผลการประกันคณุภาพการศกึษา พบว่าในตวับง่ชีด้า้นการประกนัคณุหลกัสตูร 
ตวับง่ชีท่ี้  3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศกึษา ในดา้นการคงอยู่ของนกัศกึษานานาชาติ โดยภาพรวม พบว่า 
มีสดัส่วนการคงอยู่ของนกัศึกษาจากปีท่ี 1 ไปสู่ปีท่ี 2 มีจ  านวนลดลงกว่ารอ้ยละ 30 ทัง้นี ้มีสาเหตุ
ส  าคญัมาจากการปรบัตวัของนกัศึกษานานาชาติบางคนยังขาดการรบัรูข้่าวสาร ขอ้มูลและการ
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เตรียมความพรอ้มทัง้ในดา้นการเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรม การใชชี้วิตทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั  และจากการศกึษาภาพรวมการบริหารหลกัสตูรเพ่ือดแูลนกัศกึษาจีน พบว่า ยงัไม่มี
ระบบการบริหารหลกัสูตรท่ีเป็นตน้แบบของการบริหารจดัการเพ่ือดูแลนักศึกษาทัง้ระบบ อีกทัง้ 
อาจารย์ บุคลากร และผู้เก่ียวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตร นอกจากนี ้
ผูบ้รหิารมีความตอ้งการรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรท่ีครอบคลมุครบทกุองคป์ระกอบเพ่ือท าใหก้าร
บรหิารจดัการหลกัสตูรไดค้ณุภาพ และมีประสิทธิภาพสงูสดุ (หวั เซ่ีย, 2559, น.3-4)  

การท่ีนักศึกษาจีนเขา้มาศึกษาในประเทศไทยมีจ านวนมากขึน้ ย่อมท าใหเ้กิดปัญหา
ต่างๆ ตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาการใชเ้อกสารทางการศึกษาปลอม (ผูจ้ดัการออนไลน ,์ 
2551) การขาดทกัษะในเรื่องภาษาตา่งประเทศท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัหรือภาษาท่ีใชใ้นการเรียน
การสอน (เกรียงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2551) ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั เรื่องปัญหาการใชภ้าษาไทย
ของนกัศกึษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ (นวลทิพย ์เพิ่มเกสร, 2551) ท่ีกล่าว
ว่า ปัญหาการใชภ้าษาไทยของนกัศกึษาจีนชัน้ปีท่ีหนึ่ง และปีท่ีสองเกิดจากอิทธิพลของภาษาแม ่
ท่ี แทรกทั้ง ในด้านเ สียง  ค า  และการสร้างประโยค  ซึ่ ง เ ป็น ปัญหา ท่ี เ กิดกับการ เรียน
ภาษาตา่งประเทศโดยทั่วไป และสอดรบักบังานวิจยัเรื่องปัญหาการใชภ้าษาของนกัศกึษาตา่งชาติ 
: กรณีนักศึกษาจีน มหาวิทยาลยักรุงเทพ ของนิภา กู้พงษ์ศกัดิ์ (2555) โดยเฉพาะนักศึกษาจีน 
ท่ีเลือกเรียนสาขาภาษาไทยจะมีปัญหาเก่ียวกับทกัษะการเขียนมากท่ีสุด รองลงมาคือทกัษะการ
อ่าน ทักษะการพูด และทักษะการฟัง ตามล าดบั ส่วนการปรบัตวัเพ่ือการเรียนรูว้ิถีวัฒนธรรม
จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาโดยนกัศึกษาแตล่ะคนจะมีระยะเวลาในการปรบัตวัแตกต่างกันซึ่งแบ่งออกได้ 
4 ระดบั คือ 1) ขัน้ต่ืนตาต่ืนใจกับวัฒนธรรมใหม่ 2) ขัน้หงุดหงิดหรือตระหนกทางวัฒนธรรม  
3) ขัน้หาหนทางในการปรบัตวั 4) ขัน้ท่ีสามารถหาทางออกใหก้บัการปรบัตวัได ้จากงานวิจยัพบว่า
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยมีความสมัพนัธก์บัระดบัขัน้ของการปรบัตวั (ธัชชา วิทยวิโรจน,์ 
2552) ตลอดจนปัญหาเรื่องการต่อวีซ่า ท่ีพักอาศัย การวางแผนการเรียน การฝึกงานหรือ  
การหางานท าหลงัจากส าเร็จการศกึษา (CRI Online ,2554) เป็นตน้ นอกจากนัน้มีการรอ้งเรียน
จากนกัศกึษาจีนท่ีเขา้มาเรียนในมหาวิทยาลยัไทยเขา้ไปยงักระทรวงศกึษาธิการว่ามีมหาวิทยาลยั
บางแหง่รบันกัศกึษาจีนเขา้มาเรียนเป็นหลกัพนัคน และมีปัญหาในเรื่องคณุภาพ สอนไม่ครบตาม
หลกัสูตร บางแห่งแทบจะไม่มีการเรียนการสอน แต่มีการออกเกรดใหแ้ก่นักศึกษา และอาจารย์
บางคนมีการรบัผลประโยชนแ์ลกกบัผลการเรียน บางคนมีคณุสมบตัไิมต่รงตามหลกัเกณฑท่ี์ สกอ.
ก าหนด รวมถึงมีการออกใบเสร็จรบัเงินคา่เล่าเรียนไม่ตรงกบัเงินท่ีเก็บจริงจากนกัศกึษา (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2559)  ดังนั้น ปัญหาต่างๆ เหล่านีห้ากไม่ไดร้ับการแก้ไขอย่างถูกตอ้ง  เหมาะสม 



 10 
 
ทนัสถานการณย์่อมสรา้งภาระใหก้ับนกัศึกษาและผูป้กครอง ท าใหส้ิน้เปลืองทรพัยส์ินตลอดจน  
ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีวางแผนไว้ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ ์และขาด
ความมั่นใจในระบบการศกึษาของประเทศไทยได ้ 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีปัญหาหลายดา้นในการเขา้มาศึกษาต่อในประเทศไทย แต่ยังมี
ปัจจยัท่ีส่งผลใหน้กัศกึษาจีนนิยมเขา้มาศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษาไทยมากขึน้ คือ 1) คา่ใชจ้่าย 
ท่ีถูกกว่าหรือเท่ากบัท่ีเรียนในประเทศจีน  2) ระยะทางจากจีนมาไทยค่อนขา้งใกลโ้ดยเฉพาะจีน
ทางตอนใตข้องประเทศ 3) ความคุน้ชินกับการใชชี้วิต และอาหารการกิน 4) หลกัสูตรท่ีไทยเปิด
สอนมีความทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ ์5) ความสมัพนัธท่ี์ดีของไทยและจีน มีการคา้การลงทนุเพิ่ม
มากขึน้ มีบริษัทของจีนมาลงทุนในประเทศไทยเกิน 3,000 บริษัท ซึ่งมีความตอ้งการบุคลากร 
ท่ีสามารถใช้ทั้งภาษาไทย และภาษาจีน 6) การไดง้านท าในประเทศไทยทีมีค่าตอบแทนท่ีดี 
ส าหรบัอาชีพท่ีนกัศกึษาจีนท่ีส าเร็จการศกึษาแลว้ท างานตอ่ในเมืองไทยไดท้นัที คือ การเป็นล่าม
แปลภาษาไทย-จีน หรือผูช้่วยผูจ้ดัการในหลายๆ ธุรกิจ เพราะบริษัทจีนท่ีมาลงทุนในไทยมีความ
หลากหลาย ทัง้การบนิ การธนาคาร การท่องเท่ียว และในอตุสาหกรรมสายการผลิต เช่น การผลิต
รถจกัรยานยนต ์หรืออุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การแปรรูปยางพาราซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ธุรกิจ  
ท่ีจีนมาลงทุนในไทยเฟ่ืองฟูมาประมาณ 5 ปี และนกัศึกษาจีนถึงรอ้ยละ 80 ตอ้งการท างานต่อ 
ท่ีประเทศไทย สอดรบักบับริษัทจีนท่ีตอ้งการบุคลากรจีนเป็นจ านวนมาก และดว้ยสถานะของตวั
บริษัทท่ีเปิดในไทย ท าใหส้ามารถขอใบอนญุาตการท างาน (Work Permit) ไดง้่ายกว่าการเป็นคน
ตา่งชาตมิาท างานท่ีไทยเป็นรายบคุคล (ผูจ้ดัการออนไลน,์ 2559) 

ในการพิจารณาขอ้มลูเพ่ือการตดัสินใจเขา้เรียนในสถาบนัอดุมศกึษา ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้ง
ส ารวจตนเองวา่มีความสนใจท่ีจะศกึษาในศาสตรป์ระเภทใด มีการเก็บรวบรวมข่าวสารขอ้มลูของ
สถาบนัอุดมศกึษาท่ีเปิดสอนในหลกัสตูรหรือสาขาวิชาท่ีตนเลือก เพ่ือน ามาเปรียบเทียบเก่ียวกับ
ความมีช่ือเสียง การไดร้บัการจดัอนัดบัในระดบัสากล การจดัหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน  
มีอปุกรณก์ารเรียนท่ีทนัสมยั กิจกรรมและกีฬา สภาพแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี ความเป็นนานาชาต ิ
การใหค้  าปรกึษา การบริการและสวสัดิการในดา้นต่างๆ ความปลอดภยั สถานท่ีพกั ค่าใชจ้่ายใน
การเรียนในแต่ปีการศึกษา การรับเข้าศึกษา การเตรียมความพร้อมในเรื่องภาษาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และภาษาท่ีใชใ้นดา้นการเรียน การเรียนรูข้า้มวัฒนธรรม โอกาสท่ีจะไดฝึ้กงาน  
ในระหว่างเรียน และคุณภาพของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา เป็นต้น แล้วน าข้อมูลทั้งหมด  
มาพิจารณาตดัสินใจเลือกสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะเขา้ศึกษาต่อไป โดยขอ้มูลจากการสมัภาษณ ์
ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้มีหน้าท่ีดูแลนักศึกษาต่างชาติ และผู้ท่ีให้ค  าแนะน าแก่  
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นกัศึกษาจีนเก่ียวกับการศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย(จินดา สุขะนินทร;์ จิราภรณ ์
บุญสุขแก้ว; หัว เซ่ีย, 2561: สมัภาษณ)์ มีความเห็นตรงกันว่า หากตอ้งการใหผู้เ้รียนประสบ
ความส าเรจ็ในการเรียนนัน้ สถาบนัอดุมศกึษาควรค านงึถึง ดงันี ้

 1) การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ขอ้มูลข่าวสาร เนือ้หาสาระดา้นวิชาการ หลักสูตร  
การเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยใช้ภาษาจีน ผ่านส่ือมวลชน  
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และส่ือบคุคล  

2) การรับนักศึกษา ตัง้แต่การให้ผู้เรียนสามารถสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์  
สมคัรผ่านตวัแทนหรือฝ่ายรบัสมคัรของสถาบนัการศกึษา มีการตรวจสอบคณุสมบตัิของผูส้มคัร 
การคดัเลือก การประกาศผลการสอบ การขึน้ทะเบียนนกัศกึษา การลงทะเบียนรายวิชาของคณะ
และสาขาท่ีสังกัด การท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา ควรมีการตรวจสอบเอกสารการศึกษา  
และเอกสารส าคัญอ่ืนๆ อย่างละเอียดรอบคอบ มีกรณีการตรวจสอบเอกสารการสมัคร พบว่า
ผูส้มัครน าเอกสารท่ีแจง้ว่าเรียนครบหลักสูตรมาใชใ้นการสมัคร แต่จากขอ้เท็จจริงยังไม่ส  าเร็จ
การศึกษาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตวันกัศึกษา และสถาบนัการศึกษาภายหลังท่ีส าเร็จการศึกษา
เพราะหนว่ยงานของรฐัในประเทศจีนจะปฏิเสธการรบัเขา้ท างาน  

3) การเตรียมความพร้อม เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิถีชีวิต ภาษา 
ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติของผู้คนในพืน้ถ่ินนั้น สามารถปรับกาย และใจให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ได้รู ้จักคุ้นชินกับสภาพแวดล้อม คณาจารย์ เพ่ือน รุ่นพ่ี  
ท่ีสามารถใหค้  าปรึกษาแนะน าเรื่องการใชชี้วิต และการเรียนได้ ดงันัน้ก่อนการรบัสมัครเขา้เป็น
นักศึกษาควรมีการสอบวัดระดบัความรูด้า้นภาษา วัดเจตคติของผูเ้รียนแต่ละคนเพ่ือบ่มเพาะ
ผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรูท้ัง้ในดา้นภาษาท่ีใชใ้นการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  

4) การจัดการหลักสูตร ต้องมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
หรือแนวโนม้ของโลกอนาคต ตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน และตลาดแรงงาน มีการจดัเตรียม
ประสบการณ ์ความรูต้า่งๆ ซึ่งมีลกัษณะเป็นรายวิชา กิจกรรม แผนงานหรือโครงการ   

5) การจดัการเรียนการสอน ท่ีสามารถท าใหผู้เ้รียนบรรลวุตัถปุระสงคข์องการเรียนรู้
ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้สามารถเรียนรูใ้นเนือ้หาสาระอย่างครบถว้น เกิดผลลพัธท่ี์มีคณุภาพ
ทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพ มีอาจารยท่ี์ปรกึษาดา้นวิชาการซึ่งสามารถส่ือสารเป็นภาษาจีนคอยให้
ค  าปรกึษาโดยเฉพาะนกัศกึษาใหม่  

6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผู้เรียนต้องร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีสถาบัน 
อดุมศกึษาส่งเสริม และก าหนดไวใ้นหลกัสตูรการศกึษา หรือเป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนใหน้กัศึกษา
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ไดจ้ดัท าขึน้ตามความถนดั ความสนใจ ความสามารถ ตามความสมคัรใจของแต่ละบุคคล หรือ
ไดร้บัโอกาสใหท้ ากิจกรรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมจีนในมมุมองของคนรุน่ใหม ่
เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตน  

7) การบรกิารและสวสัดิการ สถาบนัการศกึษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนไดร้บัการบริการดา้น
การศึกษาท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  
มีอาจารยท่ี์ปรึกษาซึ่งสามารถส่ือสารเป็นภาษาจีนใหค้  าปรึกษาดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นปัญหา
สว่นตวั และการจดัสวสัดกิารดา้นความเป็นอยู่  

8) การวัดและประเมินผล มีกระบวนการด าเนินงานพัฒนาการติดตามแล ะ
ประเมินผลการเรียนของผูเ้รียน โดยผูส้อนจะคอยสงัเกตความกา้วหนา้ในการเรียนของนกัศกึษา
จีน และการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย ์  
และปัจจยัสนบัสนนุการเรียนรู ้พรอ้มรายงานผลการประเมินแก่ผูบ้รหิารสถาบนั  

9) คุณภาพของบณัฑิต ผูเ้รียนสามารถส าเร็จการศึกษาไดต้รงตามเวลาท่ีก าหนด 
มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เกณฑม์าตรฐานการประเมินคณุภาพของ สกอ.และ สมศ. 
เป็นท่ียอมรบัของตลาดแรงงาน และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

จากประเดน็ตา่งๆ ดงักลา่วผูว้ิจยัเห็นวา่ หากผูเ้รียนจะประสบความส าเร็จในการเรียนนัน้ 
สถาบันอุดมศึกษาควรค านึงถึงประเด็นส าคัญท่ีท าให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจน 
จากการประชาสมัพนัธข์องสถาบนัอุดมศึกษา เก่ียวกบัสาขาวิชา หลกัสูตร คา่ใชจ้่ายในการเรียน 
และการใหค้  าปรกึษาท่ีถกูตอ้งชดัเจนเพ่ือการตดัสินใจหรือมีการบม่เพาะเตรียมความพรอ้มในเรื่อง
ทกัษะทางภาษา และเรียนรูข้า้มวฒันธรรม กระบวนการรบัสมคัร การรบัเขา้ศกึษา มีการวางแผน
การศึกษาท่ีดี การเรียนการสอนท่ีทันสมัยทันเหตุการณ ์การไดมี้โอกาสร่วมท ากิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณร์่วมโครงการศึกษาดูงาน มีโอกาสไดส้รา้งเครือข่าย ไดพ้บเพ่ือนใหม่หลากหลาย  
เชื ้อชาติ การได้รับการบริการและสวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การสอนเสริม การแก้ปัญหา  
ในชีวิตประจ าวัน ระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีดี การจัดหาหอพักท่ีเหมาะสม ย่อมท าให้
นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ 
ธารนีิ พชัรเจรญิพงศ ์(2554)  

ดงันัน้ เพ่ือใหก้ารศึกษาของนกัศึกษาจีนเกิดผลลพัธท่ี์มีคณุภาพ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ
พฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษา
จีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และน ารูปแบบดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางส าคญัในการด าเนิน
ภารกิจของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ใหส้ะทอ้นถึงความจ าเป็นของการวางแผนการบริหารจดัการ 
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และวางแนวทางใหผู้ร้บัหนา้ท่ีในดา้นการดูแลนักศึกษาต่างชาติไดเ้ขา้ถึงปัญหา มีการวางแผน
ล่วงหนา้เพ่ือลดทอนปัญหา จะส่งผลใหน้กัศกึษาท่ีใชบ้ริการเกิดความเช่ือมั่นว่าจะสามารถศกึษา
ไดส้  าเร็จเป็นบณัฑิตตามแผนท่ีวางไว ้และไดง้านท าตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนมาอย่างมีคณุภาพ
ตอ่ไป  

 
ค าถามการวิจัย 

1. การประเมินหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
มีผลการประเมินอยา่งไร 

2. รูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับ
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีองคป์ระกอบและขัน้ตอนอะไรบา้ง  

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี 
ท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีแนวทางอยา่ง        

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
2. เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ

ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
3. เ พ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับ 

ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
 

ความส าคัญของการวิจัย  
ผลจากการวิจยันีจ้ะชว่ยยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ในประเทศไทยท่ีเปิดรบันกัศกึษาจีนหรือนกัศกึษาตา่งชาติเข้ามาศกึษาในหลกัสตูรนานาชาติหรือ
สาขาวิชาท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปิดสอน โดยสามารถน ารูปแบบการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดับปริญญาตรีไปประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการเพ่ือให้
นักศึกษาจีนหรือนักศึกษาต่างชาติสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
อยา่งมีคณุภาพ ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรบัของสงัคมและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลใหส้ถาบนั 
อดุมศกึษาไดร้บัความเช่ือถือเพิ่มมากขึน้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้เพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี  
ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดก้ าหนดขอบเขตการวิจัย 
ดงันี ้

1. ขอบเขตดา้นประชากร แบง่เป็น 3กลุม่ รวมจ านวนทัง้สิน้ 1,193 คน ดงันี ้
1.1 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ)  

ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 5 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์
มหาวิทยาลยัรงัสิต มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย และมหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562 
รวมจ านวน 1,124 คน ประกอบดว้ย  

1.1.1 ผูบ้รหิาร อาจารย ์และบคุลากร คณะบรหิารธุรกิจ จ านวน 100 คน    
1.1.2 นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 

จ านวน 824 คน      
1.1.3 ศษิยเ์ก่าจีน จ านวน 100 คน 
1.1.4 ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน จ านวน 100 คน 

1.2 ผู้ให้ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน รวมจ านวน 62 คน 
ประกอบดว้ย  

1.2.1 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ประกอบดว้ย ผูท้รงคณุวฒุิท่ีใหส้มัภาษณเ์ชิงลึก จ านวน 5 คน ผูท้รงคณุวฒุิท่ีใชใ้นการพิจารณา
ยืนยันร่างรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลยั 5 คน รวมจ านวน 12 คน ซึ่งมีคณุสมบตัติามท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวใ้นบทท่ี 3 

1.2.2 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน ประกอบดว้ย ผู้บริหารระดับสูงจ านวน 3 คน ผู้แทนอาจารยท่ี์รบัผิดชอบในการดูแล
หลกัสตูรจ านวน 3 คน ผูแ้ทนบคุลากรท่ีรบัผิดชอบในการดแูลหลกัสตูรจ านวน 2 คน และนกัศกึษา
จีนชัน้ปีท่ี 4 จ  านวน 2 คน จ านวน 5 สถาบนัๆ ละ 10 คน รวมจ านวน 50 คน ซึ่งมีคณุสมบตัิ 
ตามท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวใ้นบทท่ี 3 
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1.3 ผู้ให้ข้อมูลท่ีใช้ในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการ
บริหารหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ ความส า เ ร็จส าหรับนั กศึกษาจีน 
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 2 คน  
และผู้บริหารระดับสูงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 5 สถาบันๆ ละ 1 คน จ านวน 5 คน  
รวมจ านวน 7 คน ซึ่งมีคณุสมบตัติามท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวใ้นบทท่ี 3   

2. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศกึษา แบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้
2.1 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)  ของสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน ใชก้ารประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPPIEST Model) (Stufflebeam, 2008; 
Stufflebeam & Coryn, 2014; Stufflebeam & Shinkfield, 2007)  โดยแบง่การประเมินเป็น  
8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการผลิต 4) ด้านผลผลิต  
5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านประสิทธิผล 7) ด้านความยั่ งยืน และ8) ด้านการถ่ายโยงความรู ้
(CIPPIEST – Context – Input – Process – Product - Impact - Effectiveness – Sustainability - 
Transportability  Model) 

2.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีน ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  
1) การประชาสัมพันธ์ 2) การรับนักศึกษา 3) การเตรียมความพรอ้ม 4) การจัดการหลักสูตร  
5) การจัดการเรียนการสอน 6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7) การบริการและสวัสดิการ  
8) การวดัและประเมินผล และ 9) คณุภาพบณัฑิต 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่มุ่งสู่ความส าเร็จ หมายถึง  
การด าเนินการวางแผน ควบคมุดแูล ก ากบัติดตาม การจดัระบบขอ้มูลใหมี้การบริหารจดัการท่ีดี  
ใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและเหมาะสม การพัฒนาอาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษา บุคลากร 
สายสนบัสนุน และผูเ้รียน การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ  
การสรา้งบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้และการบริหารจดัการหลกัสตูรใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์
ท่ีวางไวเ้พ่ือใหน้กัศกึษาเกิดการเรียนรู ้สามารถปรบัตวัในดา้นการเรียนและการใชชี้วิตใหเ้ขา้กับ
สถานการณ์และสิ่งแวดลอ้ม ไดร้บัประสบการณ์จากการเรียนรู ้การร่วมท ากิจกรรมทัง้ภายใน  
และภายนอกสถาบัน สามารถส าเร็จการศึกษาและเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานได ้
ตามระยะเวลาท่ีหลกัสตูรก าหนด ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย  
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1.1 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารเนือ้หาสาระ 
ดา้นวิชาการ หลักสูตร การเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
ในระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนเป็นภาษาจีน ผ่านส่ือมวลชน ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
และส่ือบคุคล 

1.2 การรับนักศึกษา หมายถึง กระบวนการรบับุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ การสมัคร  
การตรวจ สอบทั้งเอกสารการศึกษาและเอกสารส าคัญอ่ืนๆ  ซึ่งเป็นเอกสารท่ีรัฐบาลจีน 
ใหก้ารรบัรอง การคดัเลือก การขึน้ทะเบียนนกัศกึษา การลงทะเบียนรายวิชาของคณะและสาขา 
ท่ีสงักดั การท าบตัรประจ าตวันกัศกึษา 

1.3 การเตรียมความพร้อม หมายถึง กระบวนการบ่มเพาะผู้เรียนให้มีพืน้ฐาน 
ความรูใ้นดา้นภาษาท่ีใชใ้นการเรียนและภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความเข้าใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและธรรมชาติของผู้คนในท้องถ่ินนั้น สามารถปรับกายใจให้เข้ากับ การเรียน 
และสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีความสขุ 

1.4 การจัดการหลักสูตร หมายถึง กระบวนการจัดเตรียมประสบการณค์วามรู้ 
ต่างๆ ท่ีทันสมัยสอดคลอ้งกับสภาพการณปั์จจุบนั หรือแนวโนม้ของโลกอนาคต ตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน และตลาดแรงงาน ซึ่งมีลกัษณะเป็นรายวิชา กิจกรรม แผนงานหรือโครงการ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจัดใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเองจากการปฏิบตัิ  
ทั้งในห้องเรียนและในชุมชน  ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
ตามเปา้หมายท่ีไดว้างไว ้ 

1.5 การจัดการเรียนการสอน  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีสามารถท าใหผู้เ้รียนบรรลวุตัถปุระสงคข์องการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้ มีคณาจารย ์
วิธีการสอนและอปุกรณก์ารเรียนการสอนท่ีทนัสมยั โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรูใ้นเนือ้หาสาระอย่าง
ครบถ้วน เกิดผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวิชาการ 
ซึ่งสามารถส่ือสารเป็นภาษาจีนคอยใหค้  าปรกึษาโดยเฉพาะนกัศกึษาใหม่ 

1.6 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กระบวนการจดัท ากิจกรรมต่างๆ  
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดท ากิจกรรมตามความถนัด  
ความสนใจ ความสามารถตามความสมคัรใจของแต่ละบุคคล หรือไดร้บัโอกาสใหท้ ากิจกรรรม 
ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมจีนในมุมมองของคนรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ของตน 
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1.7 การบริการและสวัสดิการ หมายถึง กระบวนการให้บริการดา้นการศึกษา 
ท่ีจดัใหก้ับนกัศึกษาจีนเพ่ือช่วยเหลือ สนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ มีการ  
ให้ค  าปรึกษา  ค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีสามารถส่ือสารด้วยภาษาจีนทั้ งด้านการเรียน 
และด้านส่วนตัว มีการจัดสวัสดิการ ด้านความเป็นอยู่  สถานท่ีพัก ความปลอดภัย ท่ีท าให้
นกัศกึษาเกิดความอุน่ใจ และประสบความส าเรจ็ในการเรียนตามวตัถปุระสงคท่ี์วางไว ้  

1.8 การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการด าเนินงานพัฒนา ติดตาม 
และประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนอย่างใกลช้ิด โดยผูส้อนจะคอยสงัเกตความกา้วหนา้ในการ
เรียนของนักศึกษาจีน มีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียนการสอน 
ของอาจารย ์และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู ้พรอ้มรายงานผลการประเมินเพ่ือน าไปปรับปรุง  
และพฒันาการเรียนการสอน 

1.9 คุณภาพบัณฑิต หมายถึง ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาไดต้รงตามเวลา 
ท่ีก าหนด มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เกณฑม์าตรฐานการประเมินคณุภาพของ สกอ. 
และ สมศ. มีมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี้คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด ครอบคลมุอย่างนอ้ย 
5 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นคณุธรรมจริยธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช้ บัณฑิต  
มีความรบัผิดชอบ รอบรู ้สูง้าน มีประสบการณเ์ชิงปฏิบัตเิป็นท่ียอมรบัของตลาดแรงงาน และผูมี้
สว่นไดส้ว่นเสีย  

2. การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากสภาพปัญหา 
เพ่ือน ามาตดัสินใจเก่ียวกบัคณุภาพของหลกัสูตร ท าใหท้ราบถึง ขอ้ดี ขอ้ดอ้ย ของหลกัสตูร  และ
น าผลการประเมินมาใชพ้ัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนใหมี้คุณค่า มีคุณภาพ และ 
มีประสิทธิภาพต่อไป มีกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรโดยพิจารณา
องคป์ระกอบของหลกัสตูร จดุมุง่หมาย เนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 
และหาแนวทางในการปรบัปรุงหลักสูตรส าหรับนักศึกษาใหมี้คุณภาพ โดยอาศัยการรวบรวม 
วิเคราะห์ และสรุปผลการส ารวจความเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจีน  
ศิษยเ์ก่าจีน และผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน ในการวิจยัครัง้นีก้  าหนดใหป้ระเมินหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
(นานาชาติ) ซึ่งประกอบดว้ย 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการเงิน การธนาคารและคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  โดยประยุกตใ์ช้การประเมินหลักสูตร 
แบบซิปป์ (CIPPIEST Model ) ประกอบดว้ย การประเมิน 8 ดา้น ดงันี ้
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2.1 ด้านบริบท (Context Evaluation: C) หมายถึง การประเมินความคิดเห็น  
ความเหมาะสมของหลักสูตร ความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ปรชัญาการศึกษา เนือ้หาสาระของรายวิชาในหลักสูตร ความเหมาะสมของโครงสรา้ง
จ านวนหนว่ยกิตของหลกัสตูร และการใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัสตูรแก่ผูส้นใจ 

2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation: I) หมายถึง การประเมินความคิดเห็น 
ความเหมาะสมของผู้เรียนเก่ียวกับการรับบุคคลเข้าศึกษา มีกระบวนการบ่มเพาะนักศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพรอ้มในดา้นต่างๆ มีคณาจารย ์และทรพัยากรสนับสนุนการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้

2.3 ด้านกระบวนการผลิต (Process Evaluation: P)   หมายถึง การประเมิน 
ความคิดเห็น ความเหมาะสมของกระบวนการจดัเตรียมประสบการณ์ ความรูต้่างๆ เก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดท ากิจกรรมของ
นกัศกึษา การบรกิารและสวสัดกิาร การใหค้  าปรกึษา การวดัและประเมินผล 

2.4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) หมายถึง การประเมินความคิดเห็น  
ความเหมาะสมเก่ียวกับคณุภาพของผูส้  าเร็จการศึกษา ไดแ้ก่คณุลกัษณะตามจุดประสงคท์ั่วไป 
และคณุลกัษณะตามจดุประสงคด์า้นวิชาชีพ 

2.5 ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation: I) หมายถึง การประเมินความคิดเห็น 
ความเหมาะสมของงานหรือผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการเรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได ้
ไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน เป็นหัวหนา้กลุ่มโครงงาน ผูร้่วมโครงงานต่างๆ ไดร้บัค าช่ืนชม 
จากหนว่ยงาน หรือชมุชน 

2.6 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation: E) หมายถึง การประเมิน 
ความคิดเห็น ความเหมาะสมของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาว่า เป็นผู้ท่ี มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ  มีความมั่นใจ มีการพัฒนาองคค์วามรูจ้นเกิดความก้าวหนา้  
ในการปฏิบตังิาน 

2.7 ด้านความย่ังยืน (Sustainability Evaluation: S) หมายถึง การประเมิน 
ความคิดเห็นความเหมาะสมของผู้เรียนเม่ือส าเร็จการศึกษาว่าสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ 
จากการศกึษาไปพฒันางานหรือสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

2.8 ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability Evaluation:T) หมายถึง  
การประเมินความคิดเห็นความเหมาะสมของผู้เรียนท่ีสามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี 
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ทางการศึกษาใหม่ๆ ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหา หรือน าองค์ความรู้ท่ีได้ รับจากการศึกษา 
ตามหลกัสตูรไปเผยแผต่อ่บคุคลอ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

3. รูปแบบ หมายถึง โครงสรา้งหรือวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นขัน้ตอนท่ีแสดงใหเ้ห็น 
ถึงหลักการ และเกณฑต์่างๆ ของระบบซึ่งสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ทัง้ยัง
สามารถน าไปสู่แนวคิด แนวทางใหม่ๆ ท่ีมีกระบวนการพัฒนาจนสามารถบรรลุตามเป้าหมาย 
และวตัถปุระสงคท่ี์วางไวไ้ด ้ 

4. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความรู ้และประสบการณใ์นการบริหาร
หรือนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกับสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่ผู้ช่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป  
ท าหนา้ท่ีตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชใ้นการท าวิจัยหรือแบบสอบถามส าหรบัการประเมินหลักสูตร  
เพ่ือน าขอ้ค าถามมาพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูมี้ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการบริหาร
จัดการทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท าหน้าท่ีในขั้นตอนการพิจารณายืนยันร่างรูปแบบ 
แบง่เป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผูมี้ความรู้ความสามารถและประสบการณ ์
จากภายนอกมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีให้ข้อมูล และความคิดเห็นเก่ียวกับ รูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน จากการพิจารณาแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก การพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบ หรือการพิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีประสบการณ์ด้านการบริหารอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่ผู้ช่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป  
ซึ่งสามารถให้ค  าแนะน า ชีแ้นะแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนได ้

5.2 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
จากภายในมหาวิทยาลยั มีหนา้ท่ีใหข้อ้มลู และความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารหลกัสตูร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
จากการพิจารณาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การพิจารณายืนยันร่างรูปแบบ หรือการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการตัง้แต่ผู้ช่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป  
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ซึ่งสามารถให้ค  าแนะน า ชีแ้นะแนวทางอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนได ้

6. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  
ท่ีจัดตั้งขึน้ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปรญิญา ภายใตก้ารก ากบัดแูลของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) โดยในงานวิจยั
นี ้คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย และมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

7. ผู้บริหาร หมายถึง ผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งทางการบริหารของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการ รองอ านวยการ 
หวัหนา้สาขาวิชา และหวัหนา้ส านกังาน 

8. นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(นานาชาติ) ซึ่งประกอบดว้ย 3 สาขาวิชา ไดแ้ก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ  
สาขา วิชาการเงิน การธนาคารและคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ หรือหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

9. ศิษยเ์ก่าจีน หมายถึง บณัฑิตจีนซึ่งส าเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต 
ระหวา่งปีการศกึษา 2557 – 2561 จากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

10. ผู้ใช้บัณฑิตจีน หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของบณัฑิตจีน 
ท่ีส  าเรจ็การศกึษาระหวา่งปีการศกึษา 2557 – 2561 จากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

11. เกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบ หมายถึง เกณฑ์ท่ีผู้วิจัยก าหนดขึน้เพ่ือพิจารณา 
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมกับเกณฑ ์3.51 
โดยใชก้ารทดสอบที ชนิดตวัอย่างหนึ่งกลุ่ม (One Sample t-Test) ถา้รูปแบบใดมีคา่คะแนนเฉล่ีย
ความเหมาะสมตัง้แต ่3.51 ขึน้ไปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ถือว่ารูปแบบนัน้สามารถ
น าไปก าหนดเป็นรูปแบบได ้
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษา ประยุกตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎี กฎเกณฑต์า่งๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดงันี ้

1. แนวคิดการประเมินหลกัสูตรแบบซิปป์ (CIPPIEST Model) (Stufflebeam, 2008; 
Stufflebeam & Coryn, 2014; Stufflebeam & Shinkfield, 2007) โดยแบง่การประเมินหลกัสตูร
เป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นบริบท 2) ดา้นปัจจัยน าเขา้ 3) ดา้นกระบวนการผลิต 4) ดา้นผลผลิต  
5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านประสิทธิผล 7) ด้านความยั่ งยืน และ8) ด้านการถ่ายโยงความรู ้
(CIPPIEST – Context – Input – Process – Product - Impact - Effectiveness – Sustainability - 
Transportability  Model) 

2.  กา รพัฒนา รูปแบบการบริหารหลักสูต รนานาชาติ ระดับปริญญาตรี  
ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน รูปแบบท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือ 
ในการบรรยายหรืออธิบายสิ่งท่ีศึกษาดว้ยภาษา และรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิค โดยการ
น าเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุผลให้ครอบคลุมองคป์ระกอบทั้งระบบ ท่ีสอดคล้อง 
กับแนวคิดรูปแบบเชิงบรรยายของศิริชยั กาญจนวาสี (2544, น.89) แนวคิดรูปแบบเชิงภาษา
ของคีฟส ์(Keeves, 1988, p.561) และแนวคิดรูปแบบเชิงกายภาพตามแนวคิดของสไตเนอร ์
(Steiner, 1988) โดยไดน้  าแนวคิดขา้งตน้มาพฒันาเป็นรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติ
ระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบ 
ดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การประชาสมัพันธ์ 2) การรบันักศึกษา 3) การเตรียมความพรอ้ม 
 4) การจัดการหลักสูตร  5) การจัดการเรียนการสอน  6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
7) การบริการและสวัสดิการ 8) การวัดและประเมินผล และ 9) คุณภาพบณัฑิต  การวิเคราะห์
องคป์ระกอบตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีพ.ศ. 2548 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548) กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2556)
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2558 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2558) การประกนั
คณุภาพภายในตามเกณฑส์ านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2558)  การประเมินคณุภาพภายนอกตามเกณฑ์ส านักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) (2555) ประเมินงานวิจัยของหน่วยงาน ได้แก่ 
ส  านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559)  และงานวิจัยของนักวิชาการทั้งในประเทศ 
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และต่างประเทศ ไดแ้ก่ งานวิจยัของพรเทพ เมืองแมน (2546) มีชัย สีเจริญ (2548) จักรกฤษณ ์
โปณะทอง (2557) และ ชฎาวลัย ์รุณเลิศ (2552, น.7)   เป็นตน้ 

ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและประเมินเพ่ือน ามาสังเคราะหแ์ละพฒันาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยัดงั
ภาพประกอบ 1 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิด ทฤษฎี เกณฑม์าตรฐาน บทความ และงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประมวลสรุป และน าเสนอเนือ้หาท่ีครอบคลุมสาระส าคญัเก่ียวกับเรื่องรูปแบบ 
การบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชน รวมทัง้ไดว้ิเคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปแนวคดิส าคญั ดงันี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรและการบรหิารหลกัสตูร 
1.1 ความหมายของหลกัสตูร 
1.2 องคป์ระกอบของหลกัสตูร 
1.3 ความหมายของการบรหิารหลกัสตูร 
1.4 ปัจจยัซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารหลกัสตูร 
1.5 การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบการบรหิารหลกัสตูร 

2. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินหลกัสตูร 
2.1 ความหมายของการประเมินหลกัสตูร 
2.2 ความส าคญัของการประเมินหลกัสตูร 
2.3 ประโยชนข์องการประเมินหลกัสตูร 
2.4 รูปแบบของการประเมินหลกัสตูรแบบซิปป์ (CIPPIEST Model)     

3. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ 
3.1 ความหมายของรูปแบบ 
3.2 ประเภทของรูปแบบ 
3.3 องคป์ระกอบของรูปแบบ 

  4.  การบริหารหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีส  าหรับนักศึกษาจีน 
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

4.1 มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
4.2 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
4.3 มหาวิทยาลยัรงัสิต 
4.4 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
4.5 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
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1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

1.1 ความหมายของหลักสูตร 
หลกัสตูรเป็นสิ่งส  าคญัท่ีใชก้ าหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลเุปา้หมาย

ตามท่ีก าหนดไว้ หลักสูตรท่ีดีต้องมีการปรับปรุงเนื ้อหาสาระให้มีความทันสมัยสอดคล้อง  
กบัสภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง  และเทคโนโลยีตลอดเวลา พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) ใหค้วามหมาย หลกัสูตร ว่าหมายถึงประมวลวิชาและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในการศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง  และมีนักการศึกษา 
ไดใ้หค้วามหมายของหลกัสตูร ดงันี ้

หลกัสตูร หมายถึง แนวทางหรือมวลประสบการณท่ี์จดัไวอ้ย่างเป็นระเบียบท่ีดี เพ่ือมุ่งให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554) ทัง้ในแง่วิชาการ และเกิด
พฒันาการทุกดา้น มีความสามารถทางทกัษะ เจตคติ และคณุสมบตัิอันเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของหลกัสตูร (สงบ ลกัษณะ, 2540), (ธ ารง บวัศรี, 2542) กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการฝึกอบรม 
การใชส่ื้อการเรียนการสอน และการประเมินผล (วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ, 2541) ในขณะเดียวกนั (ปทีป 
เมธาคุณวุฒิ, 2545) , (รุจิร ์ ภู่สาระ, 2551) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า หลักสูตร หมายถึง  
กระบวนวิชา แผนการเรียนการสอนท่ีประกอบดว้ย จุดมุ่งหมายทางการศึกษา วิธีการเพ่ือบรรลุ
จดุมุง่หมาย ซึ่งหมายถึง การพิจารณา คดัเลือก จดัรวบรวม เรียบเรียงเนือ้หาวิชาและประสบการณ ์
ตลอดจนการประเมินผลลัพธ์ของการเรียนเพ่ือใหผู้เ้รียนเป็นบุคคลท่ีมีสติปัญญาและคุณธรรม 
สามารถเสริมสรา้งองคค์วามรู ้คิดวิเคราะห์ และน าความรูม้าแกปั้ญหาสรา้งสรรคใ์นส่วนวิชาการ 
วิชาชีพ และการด ารงชีวิต 

หลกัสตูรจงึเป็นแผนการจดัโอกาสในการเรียนรูซ้ึ่งเปรียบเสมือนแผนกิจกรรมหรือการก าหนด
กลยุทธส์  าหรบับุคคลท่ีไดร้บัการศึกษา ออนสไตนแ์ละฮนัคินส  ์ (Hunkins and Ornstein, 1993) 
เพ่ือใหบ้รรลจุดุหมายทางการศกึษาแบบกวา้ง และจดุหมายเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรท่ีก าหนดไว้
โดยมีสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการ เซเลอร ,์ อเล็กซานเดอร ์และเลวิส (Saylor, 
Alexander, & Lewis, 1981) 

พัชรี ศรีสังข ์(2552, น.91) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า หลักสูตร 1) มีการวางแผน
ลว่งหนา้ก่อนน าไปใช ้2) ไมใ่ชร่ายวิชาหรือเนือ้หาสาระของวิชาแตเ่พียงอย่างเดียว 3) เม่ือเป็นแผน 
ผูใ้ชแ้ผนตอ้งอ่านแผนแปลผลออกมาเป็นแผนปฏิบตัิใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มของตน 4) 
โปรแกรมการศึกษาชี ้ให้เห็นว่าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรไม่สามารถน ามาใช้ได้ทั่ วๆ ไป  
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แต่จะถูกจ ากัดให้อยู่ในกรอบของโปรแกรมการศึกษานั้น  ๆ 5) ผู้เรียนตอ้งไดร้ับการพัฒนา 
ทัง้ดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสงัคมโดยค านึงถึงบริบทรอบตวัผูเ้รียน และ 6) การพฒันา
หลกัสูตรท่ีเป็นแผนตอ้งอาศยัผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณก์วา้งขวางตลอดจน
ไดร้บัความรว่มมือจากทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สรุปไดว้่า หลักสูตร หมายถึง แผนหรือแนวทางปฏิบตัิในการใหก้ารศึกษาเพ่ือพัฒนา
นกัศกึษาใหมี้ความรู ้และประสบการณต์ามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้หลกัสตูรจึงเ ป็นเสมือนแผนท่ี
ก าหนดทิศทางในการพฒันานกัศกึษาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู ้มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้
เพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้ของนกัศกึษาในการพฒันาไปสูม่าตรฐานท่ีก าหนด 

1.2 องคป์ระกอบของหลักสูตร 
องคป์ระกอบของหลกัสูตรเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหห้ลกัสูตรมีความสมบูรณซ์ึ่ งจะช่วยให ้

ผูท่ี้น  าหลกัสูตรไปใชส้ามารถก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมาย  
มีนกัการศกึษากลา่วถึงองคป์ระกอบของหลกัสตูรไว ้ดงันี ้

องคป์ระกอบของหลักสูตร คือ ส่วนท่ีอยู่ภายในและประกอบกันเขา้เป็นหลักสูตร  
เป็นส่วนส าคัญท่ีจะให้ความหมายของหลักสูตรมีความสมบูรณ์ อย่างน้อยควรแบ่งออกเป็น  
4 องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) ความมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงคท์ั่ วไปและวัตถุประสงคเ์ฉพาะ  
2) เนือ้หาและจ านวนชั่วโมงสอน 3) การน าหลกัสตูรไปใช ้และวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
และ 4) การประเมินผล  ทาบา (Taba Hillda, 1962) และ(วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ, 2541) และ 
การปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรเพ่ือใหบ้ณัฑิตมีคณุภาพตามมาตรฐานหลกัสตูร (รุจิร ์ ภู่สาระ, 2551) 

ธ ารง บวัศรี (2542, น.8-9) กล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีส าคญัและความจ าเป็นของ
หลกัสตูร มี 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เปา้ประสงคแ์ละนโยบายการศกึษา 2) จดุหมายของหลกัสตูร 
3) รูปแบบและโครงสรา้งหลกัสตูร 4) จดุประสงคข์องวิชา 5) เนือ้หา 6) จดุประสงคข์องการเรียนรู ้
7) การจดัการเรียนการสอน 8) การวดัและประเมินผล และ 9) วสัดแุละส่ือการเรียนการสอน  

เสริมศรี ไชยศร; และคนอ่ืนๆ (2543, น.5-8) สรุปองคป์ระกอบหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคณุภาพของหลกัสตูรตามพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2545 ไวด้งันี ้

1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ควรก าหนดใหส้อดคลอ้งกับปรชัญาและปณิธาน 
สถาบันมุ่งพัฒนาความเป็นมนุษยแ์ละความสามารถทางวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็น  
ของสังคม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมท่ามกลาง  
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ รวมทัง้พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความลึกซึง้ทางปัญญาและความคิด มีทกัษะ
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การเรียนรู ้การส่ือสารและการท างาน ปลกูฝังจิตส านกึดา้นคณุธรรม วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เสรมิสรา้งความเขา้ใจในภมูิปัญญาสากลเพ่ือใหก้า้วทนัการพฒันาในสงัคมโลก 

2) โครงสรา้งหลักสูตร การจดัโครงสรา้งหลักสูตรควรมีการสอดแทรกคณุธรรม 
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัชีวิตและสงัคม ในวิชาแกนบงัคบัทั่วไปหรือการศึกษาทั่วไปประกอบดว้ย
เนือ้หาสาระ กิจกรรมท่ีเน้นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตและสังคมเป็นหลัก ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ต่างวิชาเอกไดว้ิเคราะหปั์ญหาหรือศึกษาคน้ควา้ร่วมกัน ใหมี้ทัง้ประสบการณพื์น้ฐานเบือ้งตน้  
ประสบการณ์ท่ีต้องการวุฒิภาวะขั้นสูง มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมความเข้าใจทักษะ 
แบบองคร์วม โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจอยา่งแทจ้รงิ 

3)  เนื ้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมมาตรฐาน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลา เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไดเ้ลือกเรียน
เนื ้อหาสาระตามความสนใจและความจ าเ ป็น ให้มี โอกาสศึกษาเ ช่ือมโยงวิชาความรู้ 
กับประสบการณจ์ริงในชีวิต ใชว้ิธีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย เนน้การมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนและใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือโอกาสการเรียนรูท่ี้กวา้งขวางขึน้ สอนใหค้ิดวิเคราะห ์ตดัสิน แก้ไข
ปัญหา และแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เน้นการมีประสบการณต์รงทัง้เชิงทฤษฎีและปฏิบตัิใน
ห้อง เรียนและนอกห้อง เรียน  ส่ง เสริมการคิด และการท างานร่วมกันอย่าง เ ป็น อิสระ  
จดัประสบการณท่ี์ฝึกพฤติกรรมและความคิดแบบประชาธิปไตย การจดัการเรียนในวิชาเฉพาะดา้น
ให้มีส่วนท่ีส่งเสริมการวิเคราะหจ์ากต่างสาขาวิชา มีการประเมินการเรียนการสอนดว้ยวิธีการ
หลากหลาย ตรงสภาพจรงิ และใชแ้หลง่วิทยาการการเรียนรูก้ารเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ  

4) การประเมินและปรบัปรุงหลักสูตรใหป้ระเมินอย่างสม ่าเสมอ มีการประเมิน
และปรบัปรุงหลกัสตูร กระท าโดยใชข้อ้มลูจากหลายฝ่ายมีการพฒันาดชันีชีว้ดัมาตรฐานคณุภาพ
ของหลกัสตูรเพ่ือประกนัคณุภาพ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2561) กล่าวว่า องคป์ระกอบของหลักสูตร หลักสูตรต่างๆ ไม่ว่า 
จะเป็นรูปแบบใดหรือใช้กับกลุ่มเป้าหมายใดจะมีองคป์ระกอบท่ีส าคัญ  4 ประการดังนี ้ 
1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง คุณภาพของผูเ้รียนเม่ือเรียนรูจ้บหลักสูตร ประกอบดว้ย
ความรู ้ในเนือ้หาสาระ ทกัษะกระบวนการเรียนรู ้กระบวนการคิดขัน้สูง และคณุธรรม จริยธรรม 
คา่นิยมอนัพึงประสงค ์2) เนือ้หาสาระ หมายถึง สาระการเรียนรู ้วิชาความรู ้รวมทัง้ประสบการณ์
ต่างๆ ท่ีผู้เรียนตอ้งเรียนรูไ้ปตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้มีความรูค้วามสามารถตามจุดมุ่งหมาย  
ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 3) การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการใช้หลักสูตรกับผู้เรียน 
ในเชิงบูรณาการซึ่งเป็นหนา้ท่ีของผู้สอนท่ีจะตอ้งด าเนินการจัดการเรียนรูใ้นเนือ้หาสาระต่างๆ  
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ใหผู้้เรียนมีความรูค้วามเขา้ใจ สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
และเหมาะสม รวมทัง้มีทักษะในการเรียนรู ้มีกระบวนการคิดท่ีมีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรม 
ท่ีงดงาม 4) การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ของผูเ้รียนภายหลงัการจดัการเรียนรู ้การประเมินคณุภาพการจดัการเรียนรู ้รวมทัง้การประเมิน
ความเหมาะสมของจดุมุง่หมาย และเนือ้หาสาระของหลกัสตูร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชฎาวลัย ์
รุณเลิศ (2552, น.7) ไดศ้ึกษาเรื่อง การประเมินผลหลกัสูตรวิชาการศึกษาทั่วไปของวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก พบว่า องคป์ระกอบของหลักสูตร
สามารถแบง่ออกได ้ดงันี ้

1) จดุมุง่หมาย/จดุประสงคข์องหลกัสตูร  
2) โครงสรา้งและเนือ้หาสาระของหลกัสูตร ท่ีควรมีหลายระดบั ในแต่ละระดบั 

จะประกอบดว้ยรายวิชาตา่งๆ โดยท่ีจดุประสงคร์ายวิชาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัจดุประสงคใ์หญ่  
3) การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย  

ของหลกัสตูร โดยมีครูเป็นกญุแจดอกท่ีส าคญัท่ีสดุ  
4)  การประเมินผล ซึ่ ง เ ป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศ 

ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การตดัสินใจแกไ้ข ปรบัปรุง หรือยกเลิกการใชห้ลกัสตูร 
สรุปได้ว่า องคป์ระกอบของหลักสูตร ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื ้อหาสาระของ

หลักสูตร การน าไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ระยะเวลาของการศึกษา  
การประเมินผล และการประกนัคณุภาพการศกึษาของหลกัสตูร ซึ่งชว่ยใหก้ารจดัการเรียนการสอน
บรรลจุดุมุง่หมายท่ีวางไวต้ลอดจนสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน และสงัคม 

1.3 ความหมายของการบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตรเป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีระบบเพ่ือน าหลักสูตรไปใช ้

ใหต้รงตามวตัถปุระสงคข์องแตล่ะหลกัสตูร มีนกัวิชาการไดก้ลา่วถึงการบรหิารหลกัสตูร ดงันี ้
การบริหารหลักสูตร (Curriculum Administration) หมายถึง การบริหารงาน  

การจัดการและการด าเนินการ การควบคุมดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ารจัดกิจกรรมต่างๆ  
ในสถาบนัการศึกษาท่ีมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมหลายมิติ เก่ียวขอ้งกับบุคคลหลายฝ่าย  
และตอ้งอาศยัองคป์ระกอบปัจจัยเกือ้หนุนต่าง ๆ มากมาย เปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรม 
ทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู่ 
อยา่งจ ากดัในสถาบนัการศกึษานัน้ใหเ้กิดประโยชน ์และมีประสิทธิภาพสงูสดุ (กระทรวงศกึษาธิการ
, 2552) (วชัราวลี วชัรีวงศ ์ณ อยธุยา, 2552)  
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วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 , น.61-62) กล่าวว่า การบริหารหลักสูตร หมายถึง  
การวางแผน การควบคมุดแูล ก ากบัติดตาม การจดัระบบขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
โครงการวิชาการท่ีสถานศึกษา จัดขึน้เพ่ือส่งเสริมการใชห้ลักสูตรและการสอนโดยสอดคล้อง 
กับการพัฒนาผูเ้รียน ตามลกัษณะธรรมชาติการเรียนรูแ้ละตอบสนองเจตนารมณข์องหลักสูตร 
และหลกัการบรหิารหลกัสตูรเป็นปัจจยัส าคญัของการใชห้ลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

1. เอกสารหลักสูตร มีความชัดเจน สมบูรณ์ทันสมัย ชี ้แนวทางในการวาง
แผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

2. ผู้สอนมีคุณภาพ คือ มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีต่อหลักสูตร 
สามารถด าเนินการจดัการเรียนการสอนไดต้รงกับความสนใจ ความตอ้งการของผูเ้รียนและบรรลุ
เปา้หมายของหลกัสตูร 

3. ผูเ้รียนมีความพรอ้มเก่ียวกบัความรู ้ทกัษะพืน้ฐาน พรอ้มท่ีจะเรียนหลกัสตูรได ้
4. มีการบริหารสนบัสนุน มีทรพัยากรหลกัสูตรท่ีดี และเพียงพอท่ีเอือ้ต่อการใช้

หลกัสตูร 
5. มีคณะกรรมการบริหารท่ีมีองคป์ระกอบท่ีดี และด าเนินการจัดระบบบริหาร

จดัการหลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ระบบอาจารยท่ี์ปรึกษามีประสิทธิภาพ พรอ้มท่ีจะให้ข้อมูลและช่วยเหลือ

แนะน าเก่ียวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอนกบัผูเ้รียน 
7. มีบรรยากาศทางวิชาการท่ีเอือ้อ านวยต่อการแสวงหาความรู ้มารยาททาง

สงัคมเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะทางวิชาการและทกัษะทางสงัคมของผูเ้รียน 
8.  ระบบควบคุมการใช้หลักสูตร การติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
สรุปได้ว่า การบริหารหลักสูตร หมายถึง การจัดการและการด าเนินการวางแผน 

ควบคมุดแูล ก ากบัตดิตาม และจดัระบบขอ้มลู ใหมี้การบริหารจดัการท่ีดี ใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่
และเหมาะสม ตอ้งพัฒนาทั้งอาจารยผ์ู้สอน อาจารยท่ี์ปรึกษา บุคลากรสายสนับสนุน ผู้เรียน  
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ สรา้งบรรยากาศท่ีเอือ้  
ตอ่การเรียนรู ้เพ่ือสง่เสรมิใหก้ารด าเนินงานเก่ียวกบัหลกัสตูรเป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์วางไว ้
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1.4. ปัจจัยซึ่งเป็นองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร 
นักการศึกษาได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร

หลกัสตูร ซึ่งปัจจยัต่างๆ เหล่านีจ้ะส่งผลตอ่การตดัสินใจเลือกศกึษา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ดงันี ้ 

ธารนีิ พชัรเจรญิพงศ ์(2554) ไดศ้กึษาปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกศกึษาตอ่ระดบั 
อุดมศึกษาหลกัสูตรนานาชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่าปัจจยัในการตดัสินใจดา้นส่วนประสมทางการตลาดนกัศึกษาชาวต่างชาติใหค้วามส าคญั
กับการท่ีสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได ้บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึน้ในมหาวิทยาลัยชัน้น าในต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายมีความ
เหมาะสมกับหลกัสตูร มีเว็บไซตแ์จง้ข่าวสารการรบัสมคัร หลกัสูตรท่ีเปิดสอน ค่าใชจ้่าย มีระบบ
รกัษาความปลอดภัยท่ีดี มีการหยิบยกประเด็นในการสอนท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์มาอภิปราย  
ในชัน้เรียน และมีโครงการศกึษาดงูานในตา่งประเทศ 

รุ่งฤดี กล้าหาญ (2554) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ กับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบตั ิและสรา้งสมการพยากรณปั์จจยัท่ีส่งผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนภาคปฏิบตัิของนิสิตพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตรม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 พบว่า ค่าเฉล่ียดา้นความมีวินัยในตนเอง และคณุภาพ 
การสอนของอาจารยนิ์เทศก ์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุส่วนดา้นความรูพื้น้ฐานเดิม แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
ในการเรียน ความรบัผิดชอบ ความขยนัหมั่นเพียร ภาวะสุขภาพ เจตคติตอ่วิชาชีพ สมัพนัธภาพ
ระหว่างเพ่ือน ฐานะทางเศรษฐกิจของผูป้กครองการเอาใจใส่ในการเรียนของผูป้กครอง การจัด  
การเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมมาก ตามล าดับนอกจากนีด้้านความมีวินัยในตนเอง 
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียน และความรูพื้น้ฐานเดิม มีความสมัพนัธท์างบวกอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตกิบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบตั ิ

พชัสดุา กลัป์ยาณวฒุิ (2558) ไดศ้กึษาปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน ระดบั ปวช.3 และปวส.2 ระดบัความพึงพอใจ ของนักศึกษา และปัจจัยท่ีส่งผลต่อ 
การสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาของวิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ ทัง้ 4 ดา้น 
เม่ือพิจารณาโดยรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนัโดยประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมาก 
คือปัจจัยดา้นครอบครวั ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย ปัจจัยดา้นครูและ ปัจจัยดา้น
ผูเ้รียน ตามล าดบั 
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ธันยากร ช่วยทกุขเ์พ่ือน (2558) ไดศ้ึกษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกับปัจจยั 
ท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียน  
ในระดับอุดมศึกษาจ าแนกตามเพศ คณะท่ีสังกัด ก่อนและหลังเข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตยพ์บวา่ 

1. นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดับ 
อุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์ จากมากไปน้อย 3 ล  าดบั คือ 1) ปัจจัยดา้นหลักสูตร  
2) ปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน และ 3) ปัจจยัดา้นสวสัดกิารและการบรกิาร 

2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดบัอุดมศึกษา จ าแนกตามเพศ ก่อนเขา้
เรียนและหลงัเขา้เรียนมีความคิดเห็นของปัจจยัไม่สอดคลอ้งกัน แต่เม่ือจ าแนกตามคณะท่ีสงักัด  
มีความคดิเห็นของปัจจยัสอดคลอ้งกนัเป็นสว่นใหญ่ 

3. เม่ือพิจารณาในภาพรวมทั้งจ  าแนกตามเพศ คณะท่ีสังกัด ก่อนและหลัง 
เขา้เรียนพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดบัอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์  
คือปัจจยัดา้นหลกัสตูรและปัจจยัดา้นอาจารยผ์ูส้อน 

ดวงฤทัย แก้วค าและ วิมลพรรณ อาภาเวท (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล 
ต่อการตัดสิน ใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตดุสิต 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการส่ือสารการตลาด ปัจจัยทางสังคมมีความส าคญัอยู่ในระดับมาก 
นกัศึกษามีการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่ออยู่ในระดบัปานกลาง เพศ ภูมิล  าเนา ระดบัการศึกษา
ของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ของครอบครัวต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสินใจ  
เลือกเขา้ศกึษาต่อไม่แตกตา่งกนั ปัจจยัการส่ือสารการตลาดส่งผลใหก้ารตดัสินใจเลือกเขา้ศกึษา
ต่อเพิ่มขึน้ ส่วนปัจจัยทางสังคมด้านกลุ่มอ้างอิง และครอบครัวส่งผลให้การตัดสินใจเลือก  
เขา้ศกึษาตอ่เพิ่มขึน้ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2557) ไดด้  าเนินการวิจยัสถาบนัเรื่อง ภาวะการมีงานท า 
ของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2557 ไดพ้บขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสตูร
และสาขาวิชาท่ีเรียนการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมพฒันานักศึกษา จากบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาสรุปไดด้ังนี ้ดา้นหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน ควรพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชา  
ใหมี้ความทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะการท างาน 
เทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมถึงทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือสรา้ง
ความโดดเดน่ใหก้บับณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเพิ่มโอกาสในการไดง้านท า ดา้นการเรียน
การสอน ควรจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การมีส่วนรว่มของผูเ้รียน บรูณาการทัง้ภาคทฤษฎี
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และการปฏิบตัิ การศกึษาดงูาน การแลกเปล่ียนเรียนรูก้บัสถาบนัการศกึษา องคก์รหรือหน่วยงาน
วิชาชีพทั้ง ในและต่างประเทศ ด้านกิจกรรมนักศึกษา ควรเพิ่ ม กิจกรรมด้านวิชาการ  
เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการเรียน การท างาน และทกัษะการใชชี้วิตในสงัคม 

สรุปไดว้า่ ปัจจยัซึ่งเป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารหลกัสตูร ไดแ้ก่ การส่ือสาร
การตลาด มีเว็บไซตแ์จ้งข่าวสารการรบัสมัครหลักสูตรท่ีเปิดสอน ค่าใช้จ่ายมีความเหมาะสม 
กับหลักสูตรเพ่ือการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาของนักศึกษา มีการใชเ้ทคโนโลยี  
ท่ีทันสมัย ความมีวินัยในตนเองของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน คุณภาพการสอน  
ของอาจารยมี์การยกประเด็นในการสอนท่ีทันสมัยทันเหตุการณม์าอภิปรายในชัน้เรียน และมี
โครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียน  
มีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษา
สามารถเขา้ศึกษาตอ่ในระดบัท่ีสูงขึน้ในมหาวิทยาลยัชัน้น าในต่างประเทศ และภาวการณมี์งาน
ท าของบณัฑิตหรือไดง้านท าหลงัจากส าเรจ็การศกึษาทนัที 

 1.5 การสังเคราะหอ์งคป์ระกอบการบริหารหลักสูตร  
ผูว้ิจยัไดส้งัเคราะหอ์งคป์ระกอบการบริหารหลกัสตูรโดยศกึษาแนวคิด เอกสาร บทความ  

เกณฑม์าตรฐานต่างๆ และงานวิจัยจากนักวิชาการหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ไดใ้หเ้สนอรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบการบริหารหลกัสตูร ดงันี  ้

ธ ารง บัวศรี (2542, น.8-9) กล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีส าคัญและความจ าเป็น 
ของการบริหารหลักสูตร มี  9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เป้าประสงคแ์ละนโยบายการศึกษา  
2) จุดหมายของหลักสูตร 3) รูปแบบและโครงสรา้งหลักสูตร 4) จุดประสงคข์องวิชา 5) เนือ้หา  
6)  จุดประสงค์ของการเรียนรู้ 7)  การจัดการเรียนการสอน 8)  การวัดและประเมินผล  
และ 9) วสัด ุและส่ือการเรียนการสอน  

เสริมศรี ไชยศร และคนอ่ืนๆ (2543, น.5-8) ได้สรุปองคป์ระกอบท่ีส าคัญ 
ตามมาตรฐานคณุภาพของหลกัสตูรหลกัสตูร ดงันี ้1) เตรียมความพรอ้มใหผู้เ้รียนสามารถปรบัตวั
ไดอ้ย่างเหมาะสมท่ามกลางความเปล่ียนแปลงต่างๆ  2) การสอดแทรกคุณธรรมและทักษะ 
ท่ีจ  าเป็นส าหรบัชีวิตและสังคม ในวิชาแกนบงัคบัทั่วไปหรือการศึกษาทั่วไปประกอบดว้ยเนือ้หา
สาระและกิจกรรมท่ีเนน้ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรบัชีวิตและสังคมเป็นหลัก 3) จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ให้ครอบคลุมมาตรฐานจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทันสมัย เหมาะสมกับกาลเวลา  
เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาไดเ้ลือกเรียนเนือ้หาสาระตามความสนใจและความจ าเป็น ใหมี้โอกาส
ศกึษาเช่ือมโยงวิชาความรูก้บัประสบการณจ์ริงในชีวิต ใชว้ิธีการจดัการเรียนการสอนหลากหลาย 
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เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เ รียนและใช้เทคโนโลยีเ พ่ือโอกาสการเรียนรู้ท่ีกว้างขวางขึ ้น   
4) การวดั ประเมินผลและปรบัปรุงหลกัสตูรใหป้ระเมินอย่างสม ่าเสมอ มีการประเมินและปรบัปรุง
หลกัสตูร กระท าโดยใชข้อ้มลูจากหลายฝ่าย มีการพฒันาดชันีชีว้ดัมาตรฐานคณุภาพของหลกัสตูร
เพ่ือประกนัคณุภาพ  

รุจิร ์ ภู่สาระ (2551, น.16) กล่าวไว้ว่า องคป์ระกอบของการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือ ใหผู้เ้รียนมีคณุภาพตามท่ีหลกัสตูรก าหนด คือ ควรพิจารณาทกุส่วนท่ีอยู่ภายในและประกอบ
กนัเขา้เป็นหลกัสูตร เป็นส่วนส าคญัท่ีจะเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน การประเมินผล 
และการปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูร 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, น.61-62) กล่าวถึง ปัจจัยส าคญัต่อการบริหารหลักสูตร 
ใหมี้ประสิทธิภาพแบง่เป็น 8 ปัจจยั ประกอบดว้ย 1) เอกสารหลกัสตูรตอ้งมีความชดัเจน สมบรูณ์
ทันสมัย 2) ผู้เรียนมีความพร้อมเก่ียวกับความรู้ ทักษะพืน้ฐาน พร้อมท่ีจะเรียนหลักสูตรได ้  
3) ผู้สอนมีคุณภาพ มีความรู ้ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีต่อหลักสูตรสามารถด าเนินการจัด  
การเรียนการสอนไดต้รงกบัความสนใจ ความตอ้งการของผูเ้รียนและบรรลเุปา้หมายของหลกัสตูร 
4)  มีการบริหารสนับสนุน มีทรัพยากรหลักสูตรท่ี ดี  5)  มี ระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 6) มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะให้ข้อมูล 
และช่วยเหลือแนะน า 7) มีการเสริมสรา้งทกัษะทางวิชาการ และทกัษะทางสงัคมของผูเ้รียน และ 
8) มีระบบควบคมุการใชห้ลกัสตูร และการตดิตามประเมินผลการใชห้ลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทาบา(Taba,1962, pp. 422-423) กล่าวถึงองค์ประกอบหลักสูตรว่ามี 4 
องคป์ระกอบ คือ 1) วตัถปุระสงคท์ั่วไปและวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 2) เนือ้หาและจ านวนชั่วโมงสอน 
3) วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผล 

นอกจากนี้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ.2548 ได้ก าหนด
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรไว้ในประกาศกระทรวงศึก ษาธิการข้อ  14  
ซึ่งประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 1) การบริหารหลกัสูตร 2) ทรพัยากรประกอบการเรียน
การสอน 3) การสนบัสนนุและการใหค้  าแนะน านกัศกึษา และ 4) ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
สังคม หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (กระทรวง ศึกษาธิการ. 2548: ออนไลน์) ดังนั้น  
หากพิจารณารายละเอียดแตล่ะดา้นใหค้รอบคลมุการบรหิารหลกัสตูรจะมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง 
5 ด้าน คือ 1) ดา้นการบริหารหลักสูตรเก่ียวข้องกับการจัดการหลักสูตร 2) ดา้นทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนเก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนการสอน 3) ดา้นการสนับสนุนและ 
การให้ค  าแนะน านักศึกษาเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 4) ด้านการบริการ 
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และสวัสดิการ และ 5) ดา้นความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้
บณัฑิตเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผล และคณุภาพบณัฑิต 

จากกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ไดก้ าหนดองคป์ระกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตรไว้ในหมวดท่ี 7 ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ  
1) การบริหารหลักสูตร 2) การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 3) การบริหารคณาจารย ์ 
4) การบรหิารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน  5) การสนบัสนนุและการใหค้  าแนะน านกัศกึษา 
และ  6)  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม  หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิ ต 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2556) ดงันัน้ หากพิจารณารายละเอียดแตล่ะดา้นใหค้รอบคลมุการบริหาร
หลกัสตูรจะมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ ดา้นการบริหารหลกัสูตรซึ่งเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์
การรับนักศึกษา การเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน การจัดการหลักสูตร และคุณภาพบัณฑิต    
ดา้นการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  ดา้นการบริหารคณาจารย ์ และดา้นการบริหาร
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนการสอน ดา้นการสนับสนุน  
และการให้ค  าแนะน านักศึกษาเก่ียวข้องกับการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การบริการ 
และสวสัดกิาร และดา้นความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต
เก่ียวขอ้งกบัคณุภาพบณัฑิต 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดองคป์ระกอบการ
ประกันคณุภาพหลกัสูตรไวใ้นประกาศกระทรวงศึกษาธิการขอ้ 16 ซึ่งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  
6 ดา้น คือ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย ์5) หลักสูตร การเรียน 
การสอน การประเมินผูเ้รียน และ 6) สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้(กระทรวงศกึษาธิการ, 2558) ดงันัน้ 
หากพิจารณารายละเอียดแตล่ะดา้นใหค้รอบคลมุการบรหิารหลักสตูรจะมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง
ซึ่ งวิ เคราะห์เฉพาะองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ  องค์ประกอบด้านการก ากับมาตรฐาน 
และองคป์ระกอบดา้นบณัฑิตเก่ียวขอ้งกบัคณุภาพบณัฑิต   องคป์ระกอบดา้นนกัศกึษาเก่ียวขอ้ง
กับการประชาสัมพันธ์ การรบันักศึกษา การเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน และการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  องค์ประกอบด้านอาจารย์ องค์ประกอบด้านหลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผูเ้รียน เก่ียวขอ้งกับการจดัการหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน  และการวดัและ
ประเมินผล สว่นองคป์ระกอบดา้นสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูเ้ก่ียวขอ้งกบัการบริการและสวสัดิการ 

จากระบบการประกันคุณภาพภายใน พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดม  
ศกึษาเริ่มใชม้าตัง้แต่ปีการศึกษา 2550 เป็นระบบแรกท่ีใหส้ถาบนัอดุมศกึษาทุกแห่งไดน้  าไปใช้ 
ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปีการศึกษา และใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็น  
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การประเมินท่ีสะทอ้นเอกลกัษณข์องแตล่ะสถาบนั ในรอบแรกนีต้วับง่ชีป้ระเมินผลการด าเนินงาน
มีทัง้ตวับ่งชีท่ี้เป็นปัจจยัน าเขา้ กระบวนการและผลผลิตหรือผลลพัธ ์โดยครอบคลมุองคป์ระกอบ
คณุภาพตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2546 ตอบสนองเจตนารมณแ์ห่งพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้สอดคลอ้ง  
ไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. ในหลกัการส าคญัคือไม่เป็นภาระ
ซ า้ซอ้นในการปฏิบตัิงานของสถาบนัอดุมศกึษา ตวับง่ชีท่ี้พฒันาขึน้สามารถประเมินไดค้รบทกุมิติ
ของระบบการประกันคณุภาพ คือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลพัธ ์อีกทัง้ ยงัมี
ความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทัง้  4 ดา้น คือ 1) ดา้นนักศึกษาและผูมี้ส่วนได ้
สว่นเสีย 2) ดา้นกระบวนการภายใน 3) ดา้นการเงิน และ 4)ดา้นบคุลากร การเรียนรูแ้ละนวตักรรม 
ในส่วนของเกณฑก์ารประเมิน มีทัง้เกณฑท์ั่ วไปท่ีใชก้ับทุกสถาบนัและท่ีแยกใชเ้ฉพาะกบัสถาบนั 
ท่ีมีจุดเนน้ต่างกัน ไดแ้ก่ สถานท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและการวิจยั สถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิต
และพัฒนาสังคม สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันท่ีเน้น  
การผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากในระยะแรกนีส้ถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มี
กระบวนการท างานท่ีเน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจน ตัวบ่งชี ้ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี ้ท่ีเน้น
กระบวนการ (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2558) 

การพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยงัคงยึดหลกัการ
เดียวกับรอบแรก โดยน าแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 มาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ระดบัอดุมศกึษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบตัิราชการ
ตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรฐัมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม 
การพฒันาตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประกันคณุภาพภายในรอบท่ีสองจะมุ่งเนน้การประเมินเฉพาะ
ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ ในการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการ  
การอดุมศกึษาไดน้  าตวับ่งชีท่ี้ใชใ้นการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.มาใช ้โดยถือ
เป็นสว่นหนึ่งของตวับง่ชีแ้ละเกณฑก์ารประกนัคณุภาพภายในท่ีสถาบนัอดุมศกึษาตอ้งด าเนินการ
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ใหค้รบถว้นทุกมิติของระบบประกันคณุภาพ คือ ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ ์
ทัง้นี ้เกณฑท่ี์พัฒนาขึน้ในรอบนีย้ังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ การก าหนดประเภทเกณฑ์
มาตรฐานทั่วไปท่ีใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
สถาบนัอดุมศกึษา ไดแ้ก่ กลุม่ ข สถาบนัท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี กลุ่ม ค1 สถาบนัเฉพาะทางท่ีเนน้
ระดบับณัฑิตศกึษา กลุ่ม ค2 สถาบนัเฉพาะทางท่ีเนน้ระดบัปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเนน้
การวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยาม 
ท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา (กระทรวงศกึษาธิการ
, 2551) ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบดว้ย  
การประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยเริ่มใชใ้นปีการศกึษา 2557 
มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม  
การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในระดบัคณะและระดบัสถาบนั เป็นการด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในท่ีคณะ และสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิ ชาการ 
และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในท่ีคณะและสถาบนัตอ้งการใหค้ณะและสถาบนัพฒันาตามศกัยภาพและประเภท
ของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ  (ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2558) ดงันัน้ หากพิจารณารายละเอียดใหแ้ตล่ะดา้นของการประกนัคณุภาพภายใน
ให้ครอบคลุมการบริหารหลักสูตรจะมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวข้องซึ่งวิเคราะหเ์ฉพาะจากเกณฑ ์
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  คือ องค์ประกอบด้านการก ากับมาตรฐานและ 
องคป์ระกอบด้านบัณฑิตเก่ียวข้องกับคุณภาพบัณฑิต  องคป์ระกอบด้านนักศึกษาเก่ียวข้อง 
กับการประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน และการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  องค์ประกอบด้านอาจารย์ องค์ประกอบด้านหลักสูตร การเ รียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน เก่ียวข้องกับการจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  และการวัด 
และประเมินผล ส่วนองค์ประกอบด้านสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้เ ก่ียวข้องกับการบริการ  
และสวสัดกิาร 

นอกจากนี ้จากการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินผลการจัดการศึกษา  
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยผูป้ระเมินภายนอกท่ีไดร้บัการรบัรองจากส านักงาน
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รบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีมีความเป็นอิสระ เป็นกลาง และไม่มี
ผลประโยชนท์บัซอ้นกบัการประเมินคณุภาพภายนอก อนัจะน าไปสู่การเขา้ถึงคณุภาพการศกึษา
อย่างสรา้งสรรคเ์พ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริงซึ่งส  านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน) (2555) ไดก้ าหนดก าหนดวตัถปุระสงค ์
ความส าคัญ แนวคิดและทิศทางไว้ ดังนี ้ 1) เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษา 
ในการด าเนินภารกิจดา้นต่างๆ 2) เพ่ือกระตุน้เตือนใหส้ถานศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษา 
และประสิทธิภาพการบริหารจดัการอย่างตอ่เน่ือง 3) เพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้ของการพฒันา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา และ 4) เพ่ือรายงานระดบัคณุภาพพฒันาการในดา้นคณุภาพ 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาตอ่สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประเมินคณุภาพภายนอกมีความส าคญั และมีความหมายตอ่สถานศกึษาหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และสาธารณชนดงัต่อไปนี ้ 1) ส่งเสริมสถานศึกษาใหพ้ัฒนาเขา้สู่เกณฑม์าตรฐาน 
และพัฒนาตนเองเต็มตามศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง  2) เพิ่มความมั่นใจและคุม้ครองประโยชน  ์
ใหผู้ร้บับริการทางการศึกษาว่า สถานศึกษาจดัการศึกษามุ่งสู่คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ท่ี เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความสามารถ และมีความสุขเ พ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
3) สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีก ากับดแูลมีขอ้มูลท่ีช่วยตดัสินใจในการวางแผน และด าเนินการ
เพ่ือพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการและบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนด  และ 4) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันโยบายมีขอ้มลูส าคญัในภาพรวมเก่ียวกับ
คณุภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดบัทุกสงักัด โดยไดก้ าหนดทิศทางในการประเมิน
คณุภาพภายนอกไว ้ 6 ประเด็น คือ 1) ประเมินอิงเกณฑต์ามจดุเนน้ของสถานศกึษา 2) ประเมิน
คณุภาพโดยพิจารณาผลการจดัการศึกษาตามมาตรา 49 ของพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ 
3) ใหค้วามส าคญักับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศกึษาและความพรอ้มของผูเ้รียน 
ครู อาจารย ์ เครื่องมืออปุกรณก์ารจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั การบริหารจดัการ  
ท่ีไดม้าตรฐานเป็นฐาน และการประกันคุณภาพภายใน  4) ประเมินโดยวิธีการและขอ้มูล 
ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยพิชญพิจารณ ์(Peer Review)  5) ประเมินโดยการยืนยัน
รายงานการประเมินตนเองท่ีถูกตอ้งเช่ือถือไดเ้พ่ือกระตุน้ ใหก้ารประกันคณุภาพภายในมีความ
เขม้แข็งยิ่งขึน้ และ 6) ลดตวับ่งชี ้ปรบัเปล่ียนตวับ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอก  
โดยถ่ายโอนตัวบ่งชีเ้ก่ียวกับปัจจัยน าเข้าและกระบวนการให้อยู่ในระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 
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การประเมินคุณภาพภายนอก มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปี พ.ศ.2544 ถึง
ปัจจบุนัมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544 - 2548) เป็นการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติและตอ้งการให้ทุกคนในประเทศเห็นว่า
“การศกึษาเป็นความรบัผิดชอบรว่มกนัของประชาชนทกุคนในประเทศ” จึงใชรู้ปแบบการประเมิน
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใ น  
จัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยการยืนยันสภาพจริง  
ไม่ตัดสินผลได้หรือตก ผลการประเมินจะบอกถึงจุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา 
ตลอดจนแนวทางในการพฒันาสถานศกึษา 

2. การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549 - 2553) เป็นการประเมินตาม
พระราช บญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ในมาตรา 51 ระบวุ่า 
กรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้มาตรฐานท่ีก าหนดให้ สมศ. จัดท า
ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานตน้สังกัดเพ่ือให้สถานศึกษาปรบัปรุงแก้ไขภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ดงันัน้ สมศ.จึงตอ้งใหก้ารรบัรองว่า สถานศึกษาจดัการศึกษาไดม้าตรฐาน
คุณภาพหรือไม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบอิงเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้และแบบอิง
สถานศึกษา เพ่ือให้การประเมินมีความสมดุลระหว่างเกณ์ท่ีก าหนดกับงานท่ีสถานศึกษา
ด าเนินการ 

3. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) เป็นการประเมิน 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ
มากกวา่กระบวนการ และค านงึถึงความแตกตา่งของแตล่ะสถานศกึษา ซึ่งในการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสาม สมศ. ยงัคงหลักการส าคญัของการประเมินคุณภาพภายนอก ใหส้อดคลอ้ง 
กับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
หมวด 3 ท่ีระบุว่าการประเมินคุณภาพภายนอกให้ค  านึงถึงจุดมุ่งหมายและหลักการ คือ  
1) เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เป็นธรรม และโปร่งใส  
มีหลกัฐานขอ้มลูตามสภาพความเป็นจริงและมีความรบัผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  3) สรา้งความ
สมดลุระหวา่งเสรีภาพทางการศกึษากบัจดุมุ่งหมายและหลกัการศกึษาของชาติ โดยใหมี้เอกภาพ
เชิงนโยบาย ซึ่งสถานศกึษาสามารถก าหนดเปา้หมายเฉพาะและพฒันาคณุภาพการศกึษาใหเ้ต็ม
ตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 4) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษา 
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 



 39 
 

ในการประเมินคณุภาพ และพฒันาการจดัการศึกษาของรฐั เอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
บุคคล ครอบครวั องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สังคมอ่ืน  และ 6) ค  านึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ์ปรชัญา ปณิธาน 
วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และเปา้หมายของสถานศกึษา 

4.  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563)  เป็นการประเมิน 
เพ่ือยกระดบัมาตรฐานคณุภาพศกึษา โดยพิจารณากรอบการประเมินของการประกนัคณุภาพของ
สถานศึกษาจากแนวคิดหลัก 1) การประเมินคุณภาพภายนอกตอ้งมีความเช่ือมโยงกับระบบ
ประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา และหน่วยงานตน้สงักัดในการปฏิบตัิหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ 
ให้บรรลุถึงเป้าหมายมาตรฐานท่ีก าหนด และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึน้ 
(Accountability) 2) การประเมินคณุภาพภายนอกตอ้งมีความทา้ทายและช่วยกระตุน้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กิดการส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพของสถานศึกษาสู่สากลตามนโยบายปฏิรูป
การศกึษาของรฐับาลเพ่ือการบรรลเุปา้หมายทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ(Empowerment)  
โดยมีวัตถุประสงค์ 1) สร้างมาตรฐานการประเมิน (Quality Code/ Criteria/ Guideline)  
และส่งเสริมใหส้ถานศึกษาสรา้งมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสรา้งผูเ้ช่ียวชาญ  
ด้านการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดกลไกการขับเคล่ือนจาก  
ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการสรา้งวฒันธรรมคณุภาพภายในสถานศกึษา และการยกระดบัคณุภาพการศกึษา
สู่สากล ตามแผนยุทธศาสตรช์าติ และความคาดหวังของประเทศ 2) เพ่ือสะท้อนคุณภาพ 
การจัดการศึกษา พรอ้มรายงานสถานการณด์า้นคณุภาพเพ่ือใหข้อ้มูลแก่รฐับาลในการพฒันา
ก าหนดนโยบายการพฒันาท่ีน าไปสู่การจดัสรรงบประมาณ และทรพัยากรในการพฒันาคณุภาพ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรบัเปา้หมายตอ้งจดัใหมี้การประเมิน
คณุภาพภายนอกตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ติดตาม ตรวจสอบคณุภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงบริบทของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาชาต ิ
และมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อรฐับาลต่อเน่ืองทุกปีเพ่ือใหเ้กิดการยกระดบัคณุภาพการจดั
การศึกษาของประเทศ ดงันัน้ หากพิจารณารายละเอียดใหแ้ต่ละดา้นของการประกันคุณภาพ
ภายนอกให้ครอบคลุมการบริหารหลักสูตรจะมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวข้องซึ่งวิเครา ะห์เฉพาะ 
จาก เ กณฑ์ก า รประกันคุณภาพภายนอก  ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง กับกา รบริห า รหลักสู ต ร  คื อ  
1) การประชาสัมพันธ์ 2) การรับนักศึกษา 3) การเตรียมความพรอ้ม 4) การจัดการหลักสูตร  
5) การจัดการเรียนการสอน 6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7) การบริการและสวัสดิการ  
8) การวดัและประเมินผล และ 9) คณุภาพบณัฑิต สอดคลอ้งกับงานวิจยัของพรเทพ เมืองแมน 
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(2546) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี ้คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท พบว่า  
การก าหนดดชันีบง่ชีค้ณุภาพการจดัการศกึษาระดบัปรญิญาโท สาขาเทคโนโลยีการศกึษา ไดด้ชันี
บ่งชีคุ้ณภาพท่ีมีความเหมาะสมในระดบัมากและมากท่ีสุด จ านวน 82 ดชันี  และองคป์ระกอบ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารหลกัสูตร จ าแนกแต่ละองคป์ระกอบได ้ดงันี ้ดา้นนิสิตนกัศึกษา  โดยมี
ดัชนี ท่ีเ ก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  
ดา้นหลักสูตรมีดัชนีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการหลักสูตร ดา้นกระบวนการเรียนการสอนมีดัชนี  
ท่ีเก่ียวข้องการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล องคป์ระกอบดา้นทรัพยากร
สนับสนุนทางวิชาการมีดัชนีท่ีเ ก่ียวข้องการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และการบริการ 
และสวสัดิการ องคป์ระกอบดา้นการบริหารจัดการมีดชันีท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจัดการหลักสูตร 
และดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษามีดชันีท่ีเก่ียวขอ้งคณุภาพบณัฑิต 

มีชยั สีเจริญ (2548) ไดว้ิจยัเรื่อง การพฒันาดชันีรวมคณุภาพการจดัการศกึษาโรงเรียน
นายรอ้ยต ารวจ พบว่า ดชันีการจดัคณุภาพการศึกษา ส าหรบัโรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ ประกอบ 
ดว้ย 1) ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนการด าเนินงาน 2) กระบวนการเรียนการสอน  
3) กิจกรรมการพฒันานิสิต 4) การวิจยั 5) การบริการวิชาการแก่สงัคม 6) การบริหารและจดัการ 
7) การเงินและงบประมาณ และ 8) ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ 

ชฎาวลัย ์รุณเลิศ (2552, น.7) ไดว้ิจยัเรื่อง การประเมินผลหลกัสตูรวิชาการศกึษาทั่วไป
ของวิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก พบว่า องคป์ระกอบของ
การบริหารหลักสูตรสามารถแบ่งออกได ้ดังนี ้1) จุดมุ่งหมาย/จุดประสงคข์องหลักสูตรท่ีควรมี
หลายระดับ ในแต่ละระดับจะประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ โดยท่ีจุดประสงคร์ายวิชาจะต้อง
สอดคลอ้งกับจุดประสงคใ์หญ่ 2) โครงสรา้งและเนือ้หาสาระของหลักสูตร ท่ีควรมีหลายระดับ  
ในแต่ละระดับจะประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ โดยท่ีจุดประสงค์รายวิชาจะต้องสอดคล้อง  
กับจุดประสงคใ์หญ่ 3) การน าหลักสูตรไปใชเ้ป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ของหลกัสูตร โดยมีครูเป็นกุญแจดอกท่ีส าคญัท่ีสุด และ 4) การประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก 
การใชห้ลกัสตูร 

จกัรกฤษณ ์โปณะทอง (2557) ไดว้ิจยัเรื่อง ตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพหลกัสตูรนกัเรียน
นายรอ้ยต ารวจ โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ พบว่า ตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพหลักสูตรแบ่งเป็น  
9 องค์ประกอบ คือ ด้านหลักสูตร ด้านผู้เรียน ด้านคณาจารย์ ด้านทรัพยากรสนับสนุน  
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การจดักระบวนการเรียนรู ้ดา้นการจดัการเรียนรู ้ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการใหค้  าปรึกษา 
ดา้นการตดิตามและประเมินผล และดา้นคณุภาพของผูส้  าเรจ็การศกึษา 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559) ไดว้ิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจดัการ
เรียนการสอนภาษาจีนในประเทศ ระดบัอุดมศึกษา พบว่า องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนท่ีสถาบนัการศกึษาใหค้วามส าคญั ประกอบดว้ย ดา้นนโยบายการส่งเสริม
การสอน ด้านผู้สอน  ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และดา้นคณุภาพของหลกัสตูร 

จากแนวคดิ เอกสาร บทความ เกณฑม์าตรฐานตา่งๆ และงานวิจยัจากนกัวิชาการ ผูว้ิจยั
ไดส้งัเคราะหเ์ป็นองคป์ระกอบการบรหิารงานหลกัสตูร ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบการบรหิารหลกัสตูรของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

             
 
             ผู้เผยแพร่ 
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)์ 

รวม 

เป้าประสงค/์นโยบายการศึกษา  /            /   /  /   4 
การประชาสัมพันธ ์(การให้ข้อมูล
ข่าวสาร ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ ์) 

       /  /  /    /  /        5 

การรับนักศึกษา (กระบวนการรับ 
การตรวจสอบเอกสารก่อนศึกษา) 

       /  /  /    /  /       5 

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
(การสอนเสริมก่อนเข้าศึกษา การ
ปรับตัว การใช้ชีวติ) 

  /   /    /  /  /    /  /    /    8 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  /     /         /     3 
จุดประสงคข์องวชิา  /                 1 
จุดประสงคข์องการเรียนรู้  /                 1 
รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร  /                 1 
หลักสูตรชัดเจน สมบูรณ ์ทันสมัย     /              1 
การจัดการเรียนรู้               /    1 
การวจัิย             /      1 
การบริการวชิาการ             /      1 
การจัดการหลักสูตร (การบริหาร
จัดการหลักสูตร) 

 /   /  /   /  /  /  /    /  /   /  /  /  12 

การจัดการเรียนการสอน (ผู้สอน
เนื้อหาการเรียนการสอน วัสดุ 
และสื่อการเรียนการสอน) 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /    /  /   /  /  /  /  15 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
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)์ 

รวม 

การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 

  /   /  /  /  /  /  /    /  /  /   /  /  12 

การบริการและสวัสดิการ (ดูแล 
ส่งเสริม บริการ ให้ค าปรักษา) 

 /    /   /  /  /   /    /  /  /    /  /  11 

การ วัดและประเมินผล  (การ
ติดตามประเมินผล การปรับปรุง 
การรายงานผล) 

 /  /  /  /  /  /  /  /  /    /  /  /  /  /   /  15 

คุณภาพบัณฑิต (คุณภาพตาม
เกณฑม์าตรฐาน คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา) 

   /     /  /  /  /    /  /  /   /    9 

รวม  9  4  4  7  4  6  9  9  9    9  9  8  4  9  6 106 

 
จากตาราง 1 การสังเคราะหอ์งคป์ระกอบการบริหารหลักสูตรของสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชน ผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารคดัเลือกองคป์ระกอบท่ีมีความถ่ีตัง้แต่ 5 ตวัขึน้ไป พบว่า องคป์ระกอบ
การบริหารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 1) การประชาสัมพันธ ์ 
2) การรบันกัศกึษา 3) การเตรียมความพรอ้ม 4) การจดัการหลกัสตูร 5) การจดัการเรียนการสอน 
6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7) การบริการและสวัสดิการ 8) การวัดและประเมินผล  
และ 9) คณุภาพบณัฑิต 

ผูว้ิจยัจงึท าการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของการบริหารหลกัสตูรซึ่งจะใชใ้นการศกึษาวิจยั
ครัง้นี ้รวม 9 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1) การประชาสัมพันธ์ หมายถึง กระบวนการการให้ข้อมูลข่าวสารเนือ้หาสาระ 
ดา้นวิชาการ หลักสูตร การเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย และกิจกรรมต่างๆ  ท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
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ในระดบัปรญิญาตรี ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเป็นภาษาจีน ผ่านส่ือมวลชน ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
และส่ือบคุคล 

2) การรับนักศึกษา หมายถึง กระบวนการการรับบุคคลท่ีส าเร็จการศึกษาระดับ 
ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพ่ือเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ตัง้แต่ การสมัคร  
การตรวจ สอบทั้งเอกสารการศึกษาและเอกสารส าคัญอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเอกสารท่ีรัฐบาลจีน  
ให้การรับรอง การสอบคัดเลือก การขึน้ทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชาของคณะ 
และสาขาท่ีสงักดั การท าบตัรประจ าตวันกัศกึษา 

3) การเตรียมความพรอ้ม หมายถึง กระบวนการบ่มเพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู้
ในดา้นภาษาท่ีใชใ้นการเรียนและภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั มีความเขา้ใจในวิถีชีวิต วฒันธรรม
และธรรมชาตขิองผูค้นในทอ้งถ่ินนัน้ สามารถปรบักายใจใหเ้ขา้กบัการเรียนและสภาพแวดลอ้มได้
อยา่งมีความสขุ 

4) การจดัการหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการจดัเตรียมประสบการณค์วามรูต้่างๆ  
ท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัสภาพการณปั์จจบุนั หรือแนวโนม้ของโลกอนาคต ตรงตามความตอ้งการ
ของผูเ้รียน และตลาดแรงงาน ซึ่งมีลกัษณะเป็นรายวิชา กิจกรรม แผนงานหรือโครงการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ  
ทัง้ในหอ้งเรียนและในชุมชน ท าใหผู้้เรียนเกิดการพัฒนา และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคต์าม
เปา้หมายท่ีไดว้างไว ้ 

5) การจดัการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถท า
ใหผู้เ้รียนบรรลวุตัถุประสงคข์องการเรียนรูไ้ดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้มีคณาจารย ์วิธีการสอน
และอุปกรณก์ารเรียนการสอนท่ีทันสมยั โดยผูเ้รียนสามารถเรียนรูใ้นเนือ้หาสาระอย่างครบถว้น 
เกิดผลลัพธ์ท่ีมีคณุภาพทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ มีอาจารยท่ี์ปรึกษาดา้นวิชาการซึ่งสามารถ
ส่ือสารเป็นภาษาจีนคอยใหค้  าปรกึษาโดยเฉพาะนกัศกึษาใหม่ 

6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดท ากิจกรรมต่างๆ  
ท่ีสถาบันอุดมศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดท ากิจกรรมตามความถนัด  
ความสนใจ ความสามารถตามความสมคัรใจของแต่ละบุคคล หรือไดร้บัโอกาสใหท้ ากิจกรรรม  
ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมจีนในมุมมองของคนรุ่นใหม่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  
ของตน 

7) การบริการและสวัสดิการ หมายถึง กระบวนการให้บริการด้านการศึกษา 
ท่ีจัดให้กับนักศึกษาจีนเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  
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มีการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีสามารถส่ือสารด้วยภาษาจีนทั้งด้านการเรียน  
และด้านส่วนตัว มีการจัดสวัสดิการ ด้านความเป็นอยู่ สถานท่ีพัก ความปลอดภัย ท่ีท าให้
นกัศกึษาเกิดความอุน่ใจและประสบความส าเรจ็ในการเรียนตามวตัถปุระสงคท่ี์วางไว ้  

8) การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการด าเนินงานพัฒนา กระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนอย่างใกลช้ิด โดยผูส้อนจะคอยสงัเกตความกา้วหนา้  
ในการเรียนของนักศึกษาจีน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการเรียน 
การสอนของอาจารย ์และปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู ้พรอ้มรายงานผลการประเมินเพ่ือน าไป
ปรบัปรุงและพฒันาการเรียนการสอน 

9) คุณภาพบัณฑิต หมายถึง ผู้เรียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเวลา 
ท่ีก าหนด มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เกณฑม์าตรฐานการประเมินคณุภาพของ สกอ. 
และ สมศ. มีมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี้คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด ครอบคลมุอย่างนอ้ย 
5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นคณุธรรมจริยธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ดา้นทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช้ บัณฑิต  
มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน  
และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย  

สรุปได้ว่า  องค์ประกอบของการบริหา รหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี 
ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นเครื่องมือส าคัญ  
ในการบริหารหลกัสูตรนานาชาติของสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่งประกอบดว้ย 1) การประชาสัมพนัธ ์ 
2) การรบันกัศกึษา 3) การเตรียมความพรอ้ม 4) การจดัการหลกัสตูร 5) การจดัการเรียนการสอน 
6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7) การบริการและสวัสดิการ 8) การวัดและประเมินผล  
และ 9) คุณภาพบัณฑิต หากสถานศึกษามีการวางระบบองคป์ระกอบท่ีชัดเจน จะส่งผลให้ 
การด าเนินงานของสถาบนัมีคณุภาพเป็นท่ียอมรบัของสงัคม  
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2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร 
2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

ในการประเมินหลักสูตร มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
ไวต้า่ง ๆ กนั ดงันี ้  

การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเชิงระบบเพ่ือ เก็บรวบรวมข้อมูล 
และการประมวลผลข้อมูล และจัดเตรียมสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต์่อการตัดสินใจเก่ียวกับ 
การวางแผน การปรบัปรุง พฒันาหลกัสตูร การบรหิารหลกัสตูร การเปล่ียนแปลงหลกัสตูร  

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2558) ใหมี้คณุภาพทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสูตร 
รวมถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้จากการใชห้ลักสูตรในอนาคตสุเทพ อ่วมเจริญ (2557), ทีปทัศน  ์ ชินตา
ปัญญากลุ และคณะ (2560) , สตฟัเฟิลบีม และชิกฟิลด ์(Stufflebeam and Shinkfield, (1990), 
ออนสไตนแ์ละฮนัคินส ์ (Hunkins and Ornstein, 1993), ทคัแมน (Tuckman, 1985), ลองสตรีท
และเชน (Longstreet & Shane, 1993) 

รุจิร ์ ภู่สาระ (2551, น.143) กล่าวว่า การประเมินหลกัสตูร หมายถึง การวดัผลการ
ปฏิบตัิของผูเ้รียนตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นเชิงปริมาณ โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิของผูเ้รียนกับมาตรฐานการอธิบายการตดัสินใจเก่ียวกับหลกัสตูร และการเลือกวิเคราะห์
ข้อ มู ล ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง กั บก า รตัดสิ น ใ จ เ รื่ อ ง หลั กสู ต ร  ก า ร ใ ช้ค ว าม รู้ เ ก่ี ย ว กับ วิ ช า ชี พ  
การตดัสินใจเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรไปใช ้

ฟิทซแ์พททริค แซนเดอร ์และวอรเ์ธน (Fitzpatrick , Sanders, and Worthen,2004, p.5), 
ใหค้วามหมายของการประเมินหลักสูตรว่า เป็นวิธีการสืบหาขอ้มูลและพิจารณาตดัสินเก่ียวกับ
หลกัสูตร 3 ประเด็น คือ 1) การก าหนดมาตรฐานเพ่ือใชต้ดัสินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐาน 
ท่ีก าหนด 2) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร และ 3) การประยุกต ์
ใชม้าตรฐานเพ่ือตดัสินคณุคา่ คณุภาพ คณุประโยชน ์ประสิทธิผล หรือความส าคญัของหลกัสตูร  

สรุปไดว้่า การประเมินหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากสภาพปัญหา
เพ่ือน ามาตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพของหลักสูตร ท าให้ทราบถึง ข้อดี ข้อดอ้ย ของหลักสูตร  
และน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนให้มีคุณค่า  
มีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

2.2 ความส าคัญของการประเมินหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของการศึกษาทุกระดับ มีความส าคัญ  

ต่อกระบวนการจัดการศึกษา เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับการควบคุมคุณภาพ  การประกัน
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คณุภาพของการศึกษา ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีชีใ้หเ้ราไดท้ราบว่าหลักสูตรท่ีพฒันาขึน้มาและน าไปใช้ 
แล้วนั้นประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด มีขอ้ดี ข้อบกพร่องอะไรบา้งท่ีตอ้งแก้ไขปรับปรุง  
การประเมินเป็นการพิจารณาคณุคา่ของหลกัสตูรโดยอาศยัวิธีการตา่ง ๆ ในการประเมินเพ่ือใหไ้ด้
ข้อมูลท่ีเป็นจริง น ามาวิเคราะห์และสรุปชี ้ให้เห็นข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล  
ในการพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป ซึ่งมีนักการศึกษากล่าวถึงความส าคญัของการประเมิน
หลกัสตูรไว ้ดงันี ้  

รุจิร ์ ภู่สาระ (2551, น.143) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมท่ีมี 
ความ ส าคัญต่อหลักสูตรในการพิจารณาตดัสินความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กับผู้เรียน 
และน าขอ้มูลนัน้มาเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอนและหลกัสูตร การประเมินจึงหมายถึง 
การวดัผลการปฏิบตัิของผูเ้รียนตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นเชิงปริมาณ โดยการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เรียนกับมาตรฐานการอธิบายและการตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตร  
การอธิบายการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสตูร และการเลือกวิเคราะหข์อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
เรื่องหลกัสตูร การใชค้วามรูเ้ก่ียวกบัวิชาชีพในการตดัสินใจเก่ียวกบัการน าหลกัสตูรไปใช ้

ชฎาวัลย์ รุณเลิศ (2552 , น.9-10) ได้ศึกษา เรื่องการประเมินหลักสูตร 
วิชาการศึกษาทั่วไปของวิทยาลยัเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขกาญจนาภิเษก พบว่า 
การประเมินหลกัสูตรมีบทบาทส าคญัในการตดัสินใจปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูรหลายประการ 
ดงันี ้ 

1. ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทราบความจ าเป็นและความต้องการ 
ของประชากร เป้าหมายของหลักสูตร เพ่ือใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง 
กบัความตอ้งการของสภาพสงัคมและผูเ้รียน  

2. ไดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต์่อการปรบัปรุงแผนงาน กิจกรรม และหลกัสตูร
ใหเ้หมาะสมก่อนน าไปปฏิบตั ิเพ่ือลดโอกาสเส่ียง อปุสรรค ท่ีจะใหห้ลกัสตูรลม้เหลว  

3. การประเมินความส าเร็จของหลักสูตรจะท าให้ทราบว่า การใช้หลักสูตร 
บังเกิดผลตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเพียงใด ผู้ส  าเร็จการศึกษา  
น าความรูไ้ปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด คุม้ค่าหรือไม่ ควรจะปรบัปรุงและพฒันาส่วนใด เพ่ือเป็นการ
ลดโอกาสสญูเปลา่อีกทางหนึ่ง 

4. การประเมินผลหลักสูตร จะท าให้ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตรและผู้ใช้หลักสูตร 
เห็นจดุเดน่จุดอ่อนของตน และจะเกิดแรงจูงใจในการพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรใหมี้ประสิทธิภาพ
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ยิ่งขึน้ รวมทัง้หากผูร้บัผิดชอบมองเห็นความส าเร็จในการน าหลกัสตูรไปใช ้ก็จะท าใหเ้กิดแรงจงูใจ
หรือสรา้งขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิานตอ่ไป 

ชัยวัฒน ์สุทธิรัตน ์(2556) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรมีความส าคญัอย่างยิ่ง 
ต่อการพฒันาคณุภาพของหลกัสูตร เพราะการประเมินหลกัสูตรเป็นการพิจารณาตดัสินคุณค่า
หรือคุณภาพของหลักสูตรท่ีไดร้ับการออกแบบพัฒนาขึน้ และคน้หาข้อบกพร่องของหลักสูตร  
ว่ามีส่วนใดท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งเม่ือการประเมินตรวจสอบหลักสูตรแล้วจะสามารถ 
ตอบค าถามได้ว่าหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้นั้นสามารถน าไปใช้ไดดี้จริงหรือไม่เพียงใด และไดผ้ล  
ท่ีเกิดขึน้จากการใชห้ลักสูตรนัน้อย่างไร จะบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีก าหนดไวห้รือไม ่
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินหลกัสูตรนีจ้ะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการพฒันา ปรบัปรุงหลกัสูตร 
ใหค้ณุภาพสงูขึน้ 

อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกลู (2562) กลา่วถึงความส าคญัของการประเมินหลกัสตูร ดงันี ้
1. ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทราบความจ าเป็นและความต้องการ  

ของประชากรเป้าหมายของหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง  
กบัความตอ้งการของสภาพสงัคมและผูเ้รียน 

2. ไดส้ารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต์่อการปรบัปรุงแผนงาน กิจกรรม และหลกัสตูร
ใหเ้หมาะสมก่อนน าไปปฏิบตั ิเพ่ือลดโอกาสเส่ียง อปุสรรค ท่ีจะท าใหห้ลกัสตูรลม้เหลว 

3.  การประเมินตัวหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ ้นจะท าให้ทราบความเหมาะสม  
ของตวัหลกัสตูรท่ีไดพ้ฒันาขึน้ 

4. ชี ้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตรท าให้ทราบว่าหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้มา
ตอบสนองวตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการหรือไม ่ชว่ยใหผู้เ้รียนบรรลวุตัถปุระสงคเ์พียงใด 

5. เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียน และการสอนของผู้สอน 
เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดร้บัจากการประเมินท าใหท้ราบขอ้ดี ขอ้บกพรอ่งของกระบวนการจดัการเรียน
การสอน จงึสามารถน ามาวางแผนการเรียนการสอนได ้

6.  เ ป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขสิ่ งบกพร่อง ท่ีพบในองค์ประกอบ 
ของหลกัสตูร เชน่จดุมุง่หมาย โครงสรา้ง เนือ้หา ส่ือการเรียนรู ้การวดัผล ฯลฯ ว่ามีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกนัหรือไม ่สามารถน ามาปรบัปรุงแกไ้ขไดใ้นระหวา่งด าเนินการใชห้ลกัสตูร 

7. ช่วยในการตัดสินใจของผูบ้ริหารว่าควรใชห้ลักสูตรต่อไป หรือควรปรบัปรุง 
เปล่ียนแปลงบางสว่นหรือยกเลิกทัง้หมด  
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8.  ท า ใ ห้ท ร าบคุณภาพของ ผู้ เ รี ย นซึ่ ง เ ป็ นผลผลิ ต ของหลักสู ต ร ว่ า 
มีการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูรหรือไม ่ผูเ้รียนมีความรูค้วามสามารถ
เพียงใด ผูส้  าเร็จการศึกษาน าความรูไ้ป ใชไ้ดม้ากน้อยเพียงใด คุม้ค่าหรือไม่ ควรจะปรบัปรุง  
และพฒันาสว่นใดเพ่ือเป็นการลดโอกาสการสญูเปลา่อีกทางหนึ่ง 

9.  เ ป็นแนวทางปรับป รุงแก้ไ ขระบบบริหารหลักสูตร  การก ากับดูแล 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้   

10. การประเมินหลกัสตูรจะท าใหผู้ร้บัผิดชอบหลกัสตูรและผูใ้ชห้ลกัสตูรเห็นจดุเด่น
จุดดอ้ยของตน จะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตรใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ รวมทั้ง  
หากผูร้บัผิดชอบมองเห็นความส าเรจ็ในการน าหลกัสตูรไปใช ้ก็จะท าใหเ้กิดแรงจงูใจหรือการสรา้ง  
ขวญัก าลงัใจในการปฏิบตังิานตอ่ไป 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2558, น.13) กลา่วถึงความส าคญัของการประเมินหลกัสตูร ดงันี ้ 
1. การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการท่ีจัดท าขึน้อย่างเป็นระบบ เพ่ือใหไ้ด้

สารสนเทศท่ีเช่ือถือไดแ้ละเป็นประโยชนต์อ่การตดัสินใจของผูบ้รหิาร หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูร 
2.  การประเมินหลักสูตรเ ป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศ  

เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกบัการพัฒนาหลกัสตูร ปรบัปรุงการบริหารหลกัสตูร การเปล่ียนแปลง
หลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัสภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และสงัคม 

3.  จุดเน้นท่ีส าคัญของการประเมินหลักสูตรอยู่ ท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพ 
(efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ของการใช้หลักสูตรในการจัดเรียนการสอน 
เพ่ือพฒันาคณุภาพผูเ้รียน  

สรุปได้ว่าการประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ  
วา่หลกัสตูรท่ีใชอ้ยูว่า่มีขอ้บกพรอ่ง หรือผิดพลาด ลา้สมยั หรือไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผู้เรียนและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย  
และตรงตามความตอ้งการของสถานศกึษาและสงัคมตอ่ไป 

2.3 ประโยชนข์องการประเมินหลักสูตร 
การประเมินหลกัสูตรก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างยิ่งตอ่กระบวนการจดัการศกึษาทกุระดบั 

ซึ่งมีนกัการศกึษากลา่วถึงประโยชนข์องการประเมินหลกัสตูรไว ้ดงันี ้
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ใจทิพย ์ เชือ้รตันพ์งษ ์(2539, น.197)  ไดส้รุปประโยชนข์องการประเมินหลกัสตูร ดงันี ้ 
1. ท าใหท้ราบวา่หลกัสตูรท่ีสรา้งหรือพฒันาขึน้นัน้มีจดุดีหรือจดุเสียอยา่งไร 
2. ชว่ยสง่เสริมและปรบัปรุงการสอนใหดี้ขึน้ เน่ืองจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประเมินผล

จะชีใ้หเ้ห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียท่ีเกิดขึน้จงึสามารถชว่ยในการวางแผนการเรียนการสอน 
3. ช่วยในการส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน เน่ืองจากผู้เรียนสามารถทราบระดับ  

การเรียนและการพฒันาของตนซึ่งเป็นการสรา้งแรงจงูใจแก่ผูเ้รียนไดท้างหนึ่ง 
4. ชว่ยในการปรบัปรุงการบรหิารในสถานศกึษาและการปฏิบตังิานของบคุลากร 
5. ชว่ยในการแนะแนวทัง้ดา้นการเรียนและอาชีพแก่ผูเ้รียน 
6. ชว่ยชีใ้หเ้ห็นถึงคณุคา่ของหลกัสตูรท่ีไดร้บัการประเมินและพฒันาหลกัสตูรแลว้ 

นิรมล ศตวฒุิ (2548, น.109) ไดส้รุปประโยชนข์องการประเมินหลกัสตูร ดงันี ้
1. ท าใหท้ราบคุณค่าของหลกัสูตร โดยพิจารณาว่าหลักสูตรท่ีจัดท าขึน้นัน้ตอบสนอง

วัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตรต้องการหรือไม่ ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงคเ์พียงใด โดยข้อมูล  
จากการประเมินจะเป็นประโยชนต์่อนักพัฒนาหลักสูตรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปรบัปรุง
เปล่ียนแปลงองคป์ระกอบตา่ง ๆ ของหลกัสตูรใหมี้คณุภาพมากขึน้  

2. ช่วยตัดสินใจว่า การวางเค้าโครงและรูปแบบของระบบหลักสูตร ตลอดจน  
การบรหิารงานจดัการหลกัสตูรและการสอนเป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดไวห้รือไม ่  

3. ช่วยในการวัดผลผลิต โดยจะพิจารณาว่าผู้เรียนมีคุณภาพอย่างไร ผู้เรียน 
มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตร หลังจากผ่านกระบวนการ  
ทางการศกึษามาแลว้หรือไม ่ 

4. ช่วยในการค้นหาความต้องการจ าเป็น เพ่ือเลือกแนวทางการสร้างหลักสูตร  
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มหรือสถาบนั โดยมีการประเมินเพ่ือใหไ้ดท้างเลือก
ก่อนจะมีตวัหลกัสตูร  

5. ช่วยในการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือน าหลักสูตรไปใช้ โดยประเมินระหว่าง  
การใชห้ลกัสตูรและเม่ือใชห้ลกัสตูรเสรจ็สิน้แลว้ 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2558 , น.27)ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร 
เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้ไดส้ารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ ผู้บริหาร 
ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัหลกัสตูร ทัง้ก่อนเริ่มพฒันาหลกัสูตร 
ก่อนการใช้หลักสูตรโดยจัดปัจจัยหรือทรัพยากรให้มีความพร้อมหรือความพอเพียง ระหว่าง  
การใชห้ลักสูตรโดยปรบัปรุงและพัฒนากระบวนบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
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ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และหลังการใช้หลักสูตรครบวงจรแล้วการประเมินจะช่วยให้ได้
สารสนเทศเก่ียวกับสัมฤทธิผลของหลักสูตร จุดเด่น จุดดอ้ยของหลักสูตรซึ่งจะช่วยใหผู้บ้ริหาร 
ครูผู้สอนและผู้เก่ียวข้องตัดสินใจปรับปรุง พัฒนาหรือเปล่ียนแปลงหลักสูตรอย่างมีเหตุผล  
ดว้ยความรอบคอบซึ่งจะเป็นประโยชนต์อ่ผูเ้รียน ผูป้กครองและสงัคม 

สรุปไดว้า่ ประโยชนข์องการประเมินหลกัสตูรมีส่วนช่วยใหผู้บ้ริหารสถานศกึษาไดท้ราบถึง
คุณภาพของหลักสูตรท่ีจัดขึน้ว่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคม หรือผู้เรียน  
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด และยงัสามารถแกไ้ขปัญหาในการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ไดอี้กดว้ย นอกจากนัน้ 
ยังช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการด าเนินการว่าจะต้องปรับปรุง แก้ไข เปล่ียนแปลง  
การด าเนินการใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้  

2.4 รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPPIEST Model) 
การประเมินหลักสูตรในปัจจุบันมีรูปแบบการประเมิน เป็น 4 รูปแบบ (สุนีย ์ภู่พันธ์, 

2546, น.293-294) ไดแ้ก่  
1. รูปแบบการประเมินหลกัสตูรท่ียึดจดุมุ่งหมายเป็นหลกั (Goal  Attainment Model 

หรือ Objective Model) เป็นรูปแบบท่ีเน้นจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย หรือวัตถุประสงคเ์ป็นหลัก 
ประเมินวา่หลกัสตูรมีคณุคา่มากนอ้ยเพียงใด พิจารณาวา่ผลท่ีไดร้บัเป็นไปตามจดุมุ่งหมายหรือไม ่
เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร ์(Ralph W.Tyler) รูปแบบการประเมินหลักสูตร
ของครอนบาค (Lee J. Cronbach) และรูปแบบการประเมินหลกัสูตรของแฮมเมอร ์(Rabert L. 
Hammond)  

2. รูปแบบการประเมินหลกัสตูรท่ีไม่ยึดเปา้หมายเป็นหลกั (Goal Free Evaluation 
Model) เป็นรูปแบบการประเมินท่ีผูป้ระเมินจะประเมินเหตุการณท่ี์เกิดตามสภาพจริง มีความ  
เป็นอิสระในการประเมินและไม่มีความล าเอียง เช่น รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสคริฟเวน 
(Michael Seriven) 

3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรท่ียึดเกณฑ์ หรือมาตรฐานเป็นหลัก (Criterion 
Model) เป็นรูปแบบท่ีเน้นการตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญ 
หน่วยงาน หรือองคก์รวิชาชีพท่ีเป็นท่ียอมรับในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ 
เป็นหลักแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เกณฑ์ภายใน ได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ ท่ีช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และ เกณฑ์ภ ายนอก ได้แก่  การประ เมิ นผลของวัตถุประสงค์ท่ีบรรลุ 
เป็นการประเมินผลผลิต เช่น รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของสเตค (Robert E. Stake) รูปแบบ 
การประเมินหลกัสตูรของโพรวสั (Provus’ Discrepancy Evalution Model)  
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4. รูปแบบการประเมินหลกัสูตรท่ีช่วยในการตดัสินใจ (Decision-Making Model)  
เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเนน้การท างานอย่างมีระบบทัง้การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะหข์อ้มูล 
และการเสนอผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือใหเ้ป็นทางเลือกในการตดัสินใจของผู้บริหาร  
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของสตฟัเฟิลบีม (Daniel L. 
Stufflebeam) และดอรสิโกว ์(Doris T. Gow)    

รูปแบบการประเมินหลกัสตูรทัง้ส่ีรูปแบบมีจดุเนน้ในการใชง้านท่ีแตกตา่งกนัอย่างชดัเจน 
ท าใหผู้ป้ระเมินหลกัสตูรมีทางเลือกในการตดัสินใจท่ีเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ดงันัน้เพ่ือใหก้ารประเมิน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ)  ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในครั้งนี ้เ ป็นไป 
อยา่งมีระบบ ผูว้ิจยัจงึตดัสินใจเลือกใชรู้ปแบบการประเมินหลกัสตูรของสตฟัเฟิลบีม 

แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม ในปี ค.ศ.1971 (Stufflebeam,1971) ได้เขียน
หนังสือทางการประเมินช่ือ Education Evaluation and Decision Making หนังสือเล่มนี ้
เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย เพราะให้แนวคิดและวิธีทางการวัดผลและประเมินผลไดอ้ย่าง
น่าสนใจและทันสมัย โดยได้นิยามการประเมินว่าเป็นกระบวนการรวบรวมและสกัดข้อมูล  
เพ่ือสารสนเทศในการตดัสินใจ  ซึ่งสตฟัเฟิลบีมเช่ือว่าถา้ผู้ใดมีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพียงพอ
ครบถ้วน จะช่วยใหผู้น้ัน้สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง ฉะนัน้ จึงจดัว่าการประเมินรูปแบบนี้ 
เป็นการประเมินเพ่ือการตัดสินใจท่ีมีช่ือว่า CIPP Model อันเป็นการประเมินท่ีครบถ้วน 
ทกุองคป์ระกอบของหลกัสตูร ท าใหเ้ราเห็นความตอ่เน่ืองของขอ้มลูท่ีจะน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ การวิเคราะหต์่อเน่ืองอย่างเป็นระบบช่วยท าใหผ้ลการประเมินมีความชัดเจน
ยิ่งขึน้ ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 4 ดา้น และในเวลาต่อมามีการปรบัรูปแบบการประเมิน CIPP   
โดยเพิ่มเติม IEST เขา้ไป (Stufflebeam, 2008; Stufflebeam & Coryn, 2014; Stufflebeam & 
Shinkfield, 2007) จึงเป็น CIPPIEST Model ซึ่งย่อมาจาก “Context-Input-Process-Product - 
Impact - Effetiveness - Sustainability -Transportability Model” โดยขยายการประเมินผลผลิต 
(Products Evaluation) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation: I) การประเมิน
ประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation: E) การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation: 
S) และการประเมินการถ่ายโยงความรู ้(Transportability Evaluation: T) รวมเป็น 8 ดา้น ดงันี ้ 

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอ้ม
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงคต์่างๆ ของหลกัสูตร โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ เพ่ือชีใ้หเ้ห็นว่าควรก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างไร  
จึงจะสนองความต้องการและแก้ปัญหา ท่ีประสบอยู่  ในกรณี ท่ีการประ เมินผ ลไม่ใช ่
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อยูใ่นขัน้วางแผน แตใ่ชม้าระยะหนึ่งแลว้ และตอ้งการประเมินตอ้งประเมินในเรื่องของจดุมุ่งหมาย
หรือจุดประสงคต์่างๆ ของหลักสูตร โครงสรา้งและเนือ้หาสาระของหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบดู 
วา่สอดคลอ้งกบัสภาวะหรือบรบิท ปัญหาและความตอ้งการตา่ง ๆ หรือไมอ่ยา่งไร  

2. การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตร ได้แก่ บุคลากร นักเรียน อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี งบประมาณ  
เพ่ือประเมินว่ามีความเหมาะสมเพียงใด มีผลหรือมีส่วนช่วยให้การใช้หลักสูตรในเชิงปฏิบัติ
บรรลผุลหรือไม ่ 

3. การประเมินกระบวนการผลิต (Process Evaluation) เป็นการประเมิน 
ในขัน้ปฏิบตัิหรือกระบวนการใชห้ลกัสูตร เพ่ือดวู่ากิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และการบริการ
ในสภาพท่ีเป็นจรงิเป็นอยา่งไร มีปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งหรือไม่ 

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดจาก 
การใชห้ลกัสตูรผลสมัฤทธ์ิของหลกัสตูร โดยดวูา่ผูเ้รียนมีคณุสมบตัติามจดุมุง่หมายหรือไมเ่พียงใด  

5. การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation: I) เป็นการประเมินผลท่ีเกิดจาก 
การเรียนหรือการท างาน และน าความรูท่ี้ไดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน  เช่น เป็นหวัหนา้
กลุม่งานหรือผูร้ว่มโครงงานวิจยั และเป็นท่ียอมรบัของสงัคมหรือชมุชน  

6. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation: E) เป็นการประเมินผลท่ีเกิด
กบัผูเ้รียนหลงัส าเร็จหลักสตูรว่าเป็นผูท่ี้มีคณุภาพและมีความส าเร็จในระดบัสูง มีความกา้วหนา้ 
ในดา้นความรูค้วามสามารถ เม่ือปฏิบตัิงานไปแลว้ประมาณ 6-12 เดือน เช่น มีความเช่ียวชาญ
เพิ่มมากขึน้ มีความมั่นใจในองค์ความรู้ท่ีมีอยู่  มีการพัฒนางานด้านวิชาการและวิชาชีพ  
มีผลงานวิจยัท่ีไดร้บัการตีพิมพเ์พ่ือเผยแพรอ่งคค์วามรูสู้ส่งัคม 

7. การประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation: S) เป็นการประเมินความรู้
ความสามารถ ของผู้เรียนเม่ือส าเร็จหลักสูตรแล้วสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษา  
ไปพัฒนางานพร้อมสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเน่ีองโดยมีการติดตามผลของผู้เรียน  
เม่ือส าเรจ็หลกัสตูรไปอีกระยะหนึ่งซึ่งใชช้ว่งเวลามากกวา่ 1 ปี 

8. การประเมินการถ่ายโยงความรู ้(Transportability Evaluation: T) เป็นการ
ประเมินผลผูเ้รียนซึ่งสามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัจากการศึกษาไปต่อยอดองคค์วามรูไ้ปยังบุคคล  
หรือองคก์รอ่ืนไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม โดยน าแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดร้บัจากการเรียนหรือการท างาน
ไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาตา่งๆ ได ้ 
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การประเมินหลกัสตูรตามแนวคดิการประเมินของสตฟัเฟิลบีม ไดมี้นกัการศกึษากล่าวถึง
ไว ้ดงันี ้  

สงัด อุทรานนัท ์(2532, น.289) กล่าวว่า การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 
เหมาะสมในการประเมินระบบหลกัสตูรมิตท่ีินา่มองส าหรบัการประเมินสว่นตา่ง ๆ คือ 

1. การประเมินสภาพแวดล้อม เป็นการประเมินสภาพปัญหา ความตอ้งการ 
ของสงัคม ปรชัญา และแนวคดิตา่ง ๆ เพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดจดุมุง่หมาย 

2. การประเมินปัจจัยน าเข้า เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ อาคาร สถานท่ี บคุลากร งบประมาณ เป็นตน้ 

3. การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินกระบวนการปฏิบัติการบริหาร 
และบรกิารหลกัสตูร กระบวนการจดัการเรียนการสอน เป็นตน้ 

4. การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินว่าผลิตผลตรงกบัเปา้หมายของหลกัสตูร
หรือความตอ้งการของสงัคมเพียงใด 

ทิศนา แขมมณี (2544, น.134) ไดก้ล่าวถึง การประเมินหลกัสูตรโดยใชแ้บบซิปป์ 
(CIPP Model) ว่า Context Evaluation หมายถึง การประเมินผลวตัถปุระสงคห์รือจุดมุ่งหมาย
ตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นหลกัสตูร  Input Evaluation หมายถึง การประเมินผลระบบโครงสรา้งของหลกัสตูร 
รวมทัง้ระบบการจดัการบริหารหลกัสตูรตา่งๆ ดว้ย Process Evaluation หมายถึง การประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลท่ีเกิด 
จากการใชห้ลกัสตูร   

ดวงใจ เขมวิรตัน ์และคณะ (2555, น.33) ท าการศกึษางานวิจยั เรื่อง การประเมิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร โดยใช้แบบซิปป์ (CIPP Model) เป็นรูปแบบในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 
เป็นนกัศกึษา จ านวน 125 คน คณาจารย ์จ  านวน 14 คน บณัฑิต จ านวน 17 คน และผูใ้ชบ้ณัฑิต 
จ านวน 11 คน ผลการศกึษาสรุปไดว้่า มีระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการประเมิน
บรบิท ดา้นวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ดา้นองคป์ระกอบของหลกัสตูร ดา้นโครงสรา้งของหลกัสตูร 

สนีุย ์ภู่พนัธ ์(2546, น.266) ไดอ้ธิบายรูปแบบการประเมินหลกัสตูรของสตฟัเฟิลบีม
ว่าเป็นกระบวนการบรรยายการหาขอ้มูล และการใหข้อ้มูล เพ่ือการตดัสินใจหาทางเลือก ฉะนัน้ 
รูปแบบการประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมจึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสม  
แก่การชว่ยตดัสินใจเพ่ือการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ 
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มาเรียม นิลพันธุ ์(2554, น.256) กล่าวว่า รูปแบบการประเมินหลกัสูตร CIPPIEST 
Model เป็นรูปแบบการประเมินท่ีคลอบคลุมองคป์ระกอบทุกดา้นของลกัสูตรอย่างมีเหตผุลและ
เป็นระบบ ไม่เน้นการวิเคราะหจ์ุดใดจุดหนึ่งไม่เน้นการวิเคราะหจ์ุดใดจุดหนึ่ง แต่เป็นรูปแบบ  
การประเมินท่ีมีความต่อเน่ืองท าใหไ้ดข้อ้มลูครบถว้น ซึ่งจะน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกับหลกัสตูร
จากการพิจารณาใน 8 ดา้น คือ 1) การประเมินดา้นบริบท 2) การประเมินดา้นปัจจัยน าเข้า  
3) การประเมินดา้นกระบวนการผลิต 4) การประเมินดา้นผลผลิต 5) การประเมินดา้นผลกระทบ 
6)  การประเมินด้านประสิทธิผล 7)  การประเมินด้านความยั่ ง ยืน  และ8)  การประเมิน 
ดา้นการถ่ายโยงความรู ้ 

รัตนะ บัวสนธ์ิ (2556, น.24)  กล่าวว่า รูปแบบการประเมินหลักสูตร CIPP  
และCIPPIEST ท่ีน ามาใชใ้นการประเมิน สิ่งท่ีไดร้บัการประเมินควรด าเนินการประเมินเป็นระยะๆ 
และประเมินสรุปรวม โดยใชเ้ทคนิควิธีการเก็บขอ้มลูท่ีหลากหลายทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ  
ให้สอดคล้องกับประเด็นย่อยๆ ท่ีตอ้งการประเมินในแต่ละมิติ และแหล่งท่ีมาของข้อมูลตอ้ง  
คลอบคลมุผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียทัง้หมด 

ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล และคณะ (2560: 203) เรื่อง การประเมินหลักสูตร 
แนวใหม่: รูปแบบ CIPPIEST โดยสรุปไดว้่า การประเมินหลักสูตรรูปแบบ CIPPIEST เป็นทางเลือก
หนึ่งท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน เพราะเป็นรูปแบบการประเมินท่ีเนน้การตดัสินใจ ท าให้
ประเมินครอบคลุมองค์ประกอบทุกด้านของหลักสูตรอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ไม่เน้น  
การวิเคราะหจ์ุดใดจุดหนึ่ง แต่เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีความต่อเน่ืองท าใหไ้ดข้้อมูลครบถว้น  
จงึสามารถน าไปใชใ้นการประเมินหลกัสตูรทางการพยาบาลได ้

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2562 , น.19) กล่าวว่า เน่ืองจากความรู้และทักษะ 
การเรียนรูมี้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรในอนาคตจะเป็นหลัหสูตรยุคดิจิทลั จึงตอ้ง
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยี ความสลับซับซ้อนของเนื ้อหาท่ีต้องทัน  
ต่อการปรับเปล่ียนทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในยุคปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้น รูปแบบ  
การประเมินท่ีเหมาะสม คือ CIPPIEST 

สรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPPIEST Model) เป็นรูปแบบท่ีสามารถ
ประเมินไดท้ัง้ระบบ และตอ่เน่ือง เพราะเป็นการประเมินโดยวิเคราะหข์อ้มลู 8 ดา้น คือ ดา้นบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการผลิต และด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล  
ดา้นความยั่งยืน ดา้นการถ่ายโยงความรู ้ซึ่ง เป็นกระบวนการส าคญัในการพัฒนาหลกัสตูร อีกทัง้
ยงัเป็นกระบวนการท่ีมีหลกัการและเหตุผลท าใหท้ราบจุดแข็งและจุดอ่อนของหลักสูตร น าไปสู ่
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การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดงันัน้ รูปแบบการประเมินนีจ้ึงสามารถ
ให้ข้อมูลค่อนข้างละเอียดแก่ผู้บริหารในการท่ีจะตัดสินใจท าการเปล่ียนแปลงหรือด าเนินการ
โครงการต่อไป จึงท าให้การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPPIEST Model) เป็นท่ีนิยมอย่าง
แพรห่ลาย 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับรูปแบบ 

3.1 ความหมายของรูปแบบ 
รูปแบบเป็นสิ่งท่ีสรา้งและพัฒนาขึน้ไว้เป็นแนวทางในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง  

การให้ความหมายของรูปแบบ (Model) ในหนังสือ Encyclopedia of Psychology and 
Education ไว ้2 ความหมาย ไดแ้ก่ 1) รูปแบบ คือรูปย่อของความจริงของปรากฏการณซ์ึ่งแสดง
ด้วยข้อความ จ านวนหรือ ภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ท าให้เข้าใจความจริงของ
ปรากฏการณไ์ดดี้ยิ่งขึน้ 2) รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใชแ้นวความคิดของโปรแกรมท่ีก าหนด
เฉพาะ โดยมีนกัวิจยัหลายทา่นไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบไว ้ดงันี ้

รูปแบบ หมายถึง รูปย่อหรือการย่อส่วนของจริงใหเ้ล็กลงหรือการจ าลองความจริง
ของปรากฏการณ ์วิลเลอร ์(Willer, 1967) เพ่ือบรรยายคณุลกัษณะท่ีส าคญัๆ ของปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยการลดทอนเวลา ราจ (Raj, 1996) และง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
ในข้อเท็จจริง เป็นเหมือนตัวแทนความจริงแต่มิใช่ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ทั้งหมด สมิธ  
และคนอ่ืนๆ (Smith  and  other.  1980)  ไม่มีขอ้ก าหนดแน่นอนตายตวัขึน้อยู่กบัปรากฏการณ ์
แตล่ะอย่าง และตามวตัถปุระสงคข์องผูส้รา้งและพฒันารูปแบบนัน้ๆ บารโ์ดและฮารต์แมน (Bardo 
and  Hartman (1982) หรือรูปแบบเป็นกรอบความคิดทางดา้นหลกัการ วิธีการด าเนินงาน  
และเกณฑ์ต่างๆ ของระบบท่ีสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงคไ์ด ้(วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553) หรือเป็นการบรรยาย การก าหนดความเช่ือมโยง 
ของสิ่งท่ีเป็นกุญแจส าคญัส าหรบัท าความเขา้ใจเก่ียวกบัองคค์วามรู้ทางธุรกิจ (ดนยั  เท่ียนพุฒ, 
2556) ซึ่งรูปแบบท่ีมีความเท่ียงตรงจะถกูพฒันาเป็นทฤษฎีตอ่ไป (ทิศนา แขมมณี, 2551) 

คีฟส ์(Keeves, 1988, pp. 386-387) ใหค้วามหมายของรูปแบบ หมายถึง  สิ่งท่ี
แสดงถึงโครงสรา้งท่ีใชท้ดสอบความสมัพนัธ์หรือสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกันระหว่างตวัแปรเปรียบเสมือน
สมมุติฐานท่ีสรา้งขึน้จากความคิด  ประสบการณห์รือทฤษฏี  แต่รูปแบบไม่ใช่ทฤษฏี  ซึ่งในการ
พัฒนารูปแบบนั้น  ควรประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญของ รูปแบบ 4 ประการ คือ  
1) รูปแบบตอ้งน าไปสู่การท านายผลท่ีเกิดขึน้ได ้(Prediction)สามารถน าไปพิสูจน ์ตรวจสอบได้
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โดยการสังเกต ทดสอบบนพืน้ฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ ถ้าผลการทดสอบไม่สอดคล้อง 
กับขอ้มูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนัน้ก็จะถูกปฏิเสธไป 2) โครงสรา้งของรูปแบบตอ้งแสดงถึงกลไก 
เชิงสาเหตเุรื่องท่ีศกึษา (Causal Mechanism)ใชเ้ป็นเคร่ืองมือท านายและอธิบายปรากฏการณน์ัน้ 
3) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือกระตุน้ให้เกิดการจินตนาการ ความคิดสรา้งสรรค ์(Imagination) 
ในการสร้างแนวความคิดใหม่ๆ ช่วยในการขยายขอบเขตในการค้นคว้าความรู้เพิ่มขึ ้น  
และ 4) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationships) 
ของตวัแปรมากกว่าความสมัพนัธเ์ชิงเช่ือมโยง (Associative Relationships)เช่น ความสมัพนัธ ์
เชิงเส้นแบบสหสัมพันธ์ (Correlation)และการถดถอย (Regression)ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง 
ตอ่การเริ่มตน้พฒันารูปแบบ 

สรุปไดว้่ารูปแบบ หมายถึง โครงสรา้งหรือวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นขัน้ตอนท่ีแสดง 
ใหเ้ห็นถึงหลักการ และเกณฑต์่างๆ ของระบบซึ่งสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
ทั้งยังสามารถน าไปสู่แนวคิด แนวทางใหม่ๆ ท่ีมีกระบวนการพัฒนาจนสามารถบรรลุ  
ตามเปา้หมายและวตัถปุระสงคท่ี์วางไวไ้ด ้ 

3.2 ประเภทของรูปแบบ 
รูปแบบมีหลายประเภทซึ่งนกัวิชาการดา้นต่าง ๆ ไดจ้ดัแบง่ประเภทของรูปแบบออกไป 

ดงันี ้
ทิพยวรรณ  เตมียกลุ (2545, น.13) ไดจ้  าแนกประเภทของรูปแบบเป็น 4 ประเภท 

ไดแ้ก่ 1) รูปแบบท่ียึดกฎเกณฑเ์ป็นรูปแบบท่ีมีระเบียบใชเ้ป็นรูปแบบท่ีมีระเบียบ แนวคิดในการ
แก้ไขปัญหา 2) รูปแบบท่ีใช้พรรณนาเป็นรูปแบบท่ีใช้บรรยายสิ่งท่ีเป็นอยู่ว่ามีลักษณะเช่นไร  
3) รูปแบบท่ีมีตวัตนเป็นรูปแบบท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน และ 4) รูปแบบท่ีไม่มีตวัตน 
เป็นรูปแบบท่ีตอ้งจินตนาการ 

ศิริชยั กาญจนวาสี (2544, น.89) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบจากวิธีการน าเสนอ
แนวคดิของรูปแบบตามการกระท าได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. รูปแบบเชิงบรรยาย  เป็นการน าเสนอโดยใช้การบรรยายระบุถึงหลักการ 
หรือตวัแปรและมีค  าอธิบายถึงปรากฏการณด์ว้ยค าบรรยายความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคิด หลกัการ 
หรือตวัแปรเหลา่นัน้ 

2. รูปแบบเชิงรูปภาพ  เป็นการน าเสนอโดยใชรู้ปภาพ  หรือสัญลักษณจ์ าลอง
แสดงถึงแนวคิด  หลักการ หรือตวัแปร และลากเสน้โยงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด หลกัการ 
หรือตวัแปรเหลา่นัน้ 
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3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร ์ เป็นการน าเสนอโดยใช้สัญลักษณ์แทนแนวคิด 
หลกัการ หรือตวัแปร และใชฟั้งกช์นัคณิตศาสตรเ์ช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างแนวคิด หลกัการ 
หรือตวัแปรเหลา่นัน้ 

โทริ และ คารโ์รลล ์(Tosi & Carrol,1882, p.16) ไดก้ล่าวถึง ประเภทของรูปแบบ
อาจจะมีรูปแบบ อย่างง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบท่ีมีความสลับซับซอ้นมาก ๆ และมีทัง้รูปแบบเชิง
กายภาพ (Physical Model) ท่ีเป็นแบบจ าลองของวตัถแุละรูปแบบเชิงคณุลกัษณะ (Qualitative 
Model) ท่ีใชอ้ธิบายปรากฏการณด์ว้ยภาษาหรือสญัลกัษณรู์ปแบบในทางสงัคมศาสตร ์หมายถึง 
ชดุของขอ้ความเชิงนามธรรมเก่ียวกับปรากฏการณท่ี์เราสนใจ เพ่ือใชเ้ป็นการนิยามคณุลกัษณะ
หรือบรรยายคณุสมบตัอ่ืินๆ ใหเ้กิดความเขา้ใจ 

สมิธ (Smith, 1980, p.108) ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ 
รูปแบบเชิงกายภาพ  แบ่งเป็น รูปแบบรูปป้ันท่ีมีลักษณะคล้ายของจริง เช่น  เครื่องบินจ าลอง  
และรูปแบบเชิ งอุปมา ท่ี มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง  เช่น  การทดลองทางเคมี  
ในห้องปฏิบัติการ ก่อนทดลองจริง และรูปแบบเชิงสัญลักษณ์  จ  าแนกเ ป็นรูปแบบข้อความ   
เป็นการใช้ข้อความในการอธิบายย่อ เช่น  ค  าอธิบายลักษณะงาน  ลักษณะโครงสร้าง   
และรูปแบบทางคณิตศาสตร ์

คีฟส์ (Keeves, 1988, p.561) ได้เสนอประเภทของรูปแบบท่ีใช้ส  าหรับ 
ทางการศึกษาและทางสงัคมศาสตรไ์ว ้4 ประเภท ดงันี ้1)  รูปแบบเชิงอุปมาอุปมัย (Analogue  
Model)เป็นรูปแบบท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบอุปมา  อปุมยักับปรากฏการณท่ี์เป็นรูปธรรมเพ่ือสรา้ง
ความเขา้ใจในปรากฏการณท่ี์เป็นนามธรรมลกัษณะเป็นรูปแบบเชิงกายภาพ 2)  รูปแบบเชิงภาษา 
(Sematic  Model)เป็นรูปแบบเชิงนาธรรมท่ีมีลักษณะส าคญั คือ เป็นการอธิบาย  โดยใช้
ปรากฏการณ์ทางภาษาซึ่งอาจเป็นตัวอักษร  รูปภาพหรือแผนภูมิ   เ พ่ือให้เห็นโครงสร้าง 
ทางความคิด องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์นั้นเป็นอย่างดี 3) รูปแบบ 
เชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical Model)น ามาใชใ้นการวัดผลการศึกษาต่อมาจึงขยายไปใช้ 
กบัการวิจยัการศึกษาในสาขาวิชาตา่งๆ  รูปแบบชนิดนีใ้ชส้มการทางคณิตศาสตร ์เป็นส่ือในการ
แสดงความสมัพันธ์ของตวัแปรต่างๆ และ 4) รูปแบบเชิงสาเหต ุ(Causal Model) เป็นรูปแบบ 
ท่ีพัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะหเ์สน้ทาง (Path Analysis)เป็นวิธีวดัความสัมพนัธร์ะหว่าง 
ตวัแปรท่ีสามารถบอกไดว้่าตวัแปรอิสระตวัใดบา้งท่ีมีผลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อตวัแปร 
ท่ีสนใจ  ศึกษาทัง้ขนาดและทิศทางท่ีมีผลกระทบร่วมกับหลกัการสรา้งรูปแบบ เชิงภาษาโดยน า  
ตวัแปรตา่งๆ มาสมัพนัธเ์ชิงเหตผุลท่ีเกิดขึน้ 
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สไตเนอร ์ (Steiner, 1988, p.189) ไดจ้  าแนกประเภทของรูปแบบออกเป็น  
2 ลกัษณะ คือ รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical  Models)เป็นแบบจ าลองท่ีออกแบบมาจากของจริง 
เป็นแบบจ าลองท่ีสรา้งและออกแบบไวเ้พ่ือใชเ้ป็นตน้แบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  และรูปแบบเชิงแนวคิด 
(Conceptual  Models)แบง่เป็นรูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual  Selection)
หมายถึง  รูปแบบ  แบบจ าลองทฤษฎี  และรูปแบบเชิงแนวคิดเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  (Conceptual  
Model – for)หมายถึง รูปแบบท่ีสรา้งเพื่ออธิบายทฤษฏี 

สรุปไดว้่า ประเภทของรูปแบบ มีหลายประเภท รูปแบบอปุมาอุปมยั รูปธรรม นามธรรม 
รูปแบบเชิงกายภาพ รูปแบบเชิงแนวคิด รูปแบบท่ีใชภ้าษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายสิ่ง 
ท่ีศึกษาดว้ยภาษา และรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคโดยการน าเอาตวัแปรตา่งๆ มาสมัพนัธก์ัน
เชิงเหตผุล ทัง้นีก้ารเลือกใชรู้ปแบบใดนัน้ขึน้อยู่กบัการน าเสนอ ส่วนการแบ่งประเภทของรูปแบบ
ขึน้อยู่กับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค ์และความเหมาะสมในการน าไปใช้ตามลักษณะของแต่ 
ละรูปแบบ 

3.3 องคป์ระกอบของรูปแบบ 
จากการศกึษาองคป์ระกอบของรูปแบบ มีนกัวิชาการสรุปองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงันี ้

อมัพร พงษก์งัสนานัน้ท ์(2550, น.179-180) ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัการศกึษานอก
ระบบในสถานศึกษาขั้น พื ้นฐาน เ พ่ื อส่ ง เ สริ มการศึกษาตลอดชี วิ ต  พบว่ า  รูปแบบ  
มีองคป์ระกอบ 8 องคป์ระกอบ คือ ปรชัญาและหลกัการจดัการศกึษา หลักสตูร การจดัการเรียนรู ้
การประเมินผลการเรียนรู ้การเทียบโอนความรูแ้ละประสบการณ ์การบริหารจัดการการศึกษา 
กลุม่เปา้หมาย และการมีสว่นรว่ม  

ทิศนา แขมมณี (2551, น.220) ไดส้รุปองคป์ระกอบของรูปแบบ มี 4 รูปแบบ คือ 1) 
รูปแบบสามารถน าไปสู่การท านายผลท่ีตามมา สามารถทดสอบหรือสงัเกตได้  2) ความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตุอธิบายปรากฏ การณ ์กลไกเชิงสาเหตุท่ีก าลังศึกษา และอธิบายเรื่องท่ีก าลังศึกษา  
3) รูปแบบช่วยจินตนาการสรา้งความคิดรวบยอดความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีก าลังศึกษาหรือช่วย
สืบเสาะความรู ้และ 4) รูปแบบมีความสมัพนัธเ์ชิงโครงสรา้งมากกวา่ความสมัพนัธเ์ชิงเช่ือมโยง 

บราวนแ์ละโมเบิรก์  (Brown and Moberg,1980, p.667) ไดส้งัเคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของรูปแบบขึน้จากแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) หลักการบริหารตามสถานการณ ์
(Contingency Approach) และองค์ประกอบตามรูปแบบประกอบด้วยสภาพแวดล้อม 
(Environment) ตดัสินใจสั่งการ (Decision Making) 
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อีวานเซอวิช (Ivancevich, 1989) ไดก้ลา่วถึง องคป์ระกอบของรูปแบบ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและ ขอ้มูลป้อนกลบัจากสภาพแวดลอ้มการพิจารณารูปแบบ  
ในลกัษณะนีถื้อว่า ผลผลิตของระบบเกิดจากการท่ีมีปัจจยัน าเขา้ส่งเขา้ไปผ่านกระบวนการ ซึ่งจะ
จดักระท าใหเ้กิดผลผลิตขึน้ และใหค้วามสนใจกบัขอ้มลูปอ้นกลบัจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 

สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของรูปแบบประกอบดว้ย การก าหนดโครงสรา้งกระบวนการ 
ท่ีมีความสมัพนัธก์ันของตวัแปรต่างๆ ท่ีออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี โดยค านึงถึงองคป์ระกอบ 
ทั้งระบบให้ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งการออกแบบองคป์ระกอบ 
ตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และหลักการพื ้นฐานในการก าหนดรูปแบบต่างๆ นีจ้ะเป็นไป 
ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรตอ่ไป 
 
4. การบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาจีนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดท าการเรียนการสอนภายใต้ 
การบริหารของหน่วยงานเอกชน ตามพระราชบญัญัติสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ระบุไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นสถานศึกษาและวิจัย  
มีวัตถุประสงคใ์นการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ  า รุงศิลปวัฒนธรรม จุดมุ่ งหมายของการจัดตั้ง
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน คือ การชว่ยแบง่เบาภาระการจดัการศกึษาของภาครฐั เพ่ือผลิตบคุลากร
ท่ีมีคุณภาพ พัฒนาประเทศและสังคมให้เจริญทัดเทียมนานาประเทศ ปัจจุบันประเทศไทย  
มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน  73 แห่ง จ  าแนกตามประเภทแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
1) มหาวิทยาลัยเอกชน  จ านวน 42 แห่ง 2) วิทยาลัยเอกชน จ านวน 20 แห่ง และ 3) สถาบัน
เอกชน จ านวน 11 แหง่ (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2562)              

หากวิเคราะหส์ภาพปัจจุบนัของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีความเป็นอิสระในการบริหารจดัการภายใตก้ารก าหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
มีความคล่องตวัในการบริหารจดัการภายใตพ้ระราชบญัญัติสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ.2546 
มีความช านาญในการบรหิาร เน่ืองจากสว่นใหญ่เปิดท าการมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ผูบ้ริหาร 
คณาจารย ์บุคลากร ทัง้สายวิชาการ และสายสนบัสนุน เขา้ใจระบบงาน รวมทัง้ไดร้บัการอบรม
อย่างต่อเ น่ืองตลอดเวลา แต่ประเด็นส าคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องค านึงถึ ง  
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(อานนท ์ศกัดิ์วรวิชญ,์ 2559) คือ 1) นักศึกษามีจ านวนลดลงตามอัตราการเกิดท่ีต ่ามากของ
ประชากรไทย 2) ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยทัง้รฐัและเอกชนรวมทัง้สถาบนัอุดม ศึกษาท่ีมี
ภารกิจเฉพาะเป็นจ านวนมากกว่าสามรอ้ยแห่งท าใหเ้กิดการแข่งขันสูง 3) ปัจจุบนัการเดินทาง 
ไปศึกษาต่อในต่างประเทศท าได้ไม่ยากนัก 4) การศึกษาของไทยไรท้ิศทางคนไทยมีค่านิยม
ปริญญามากกว่าการเรียนในสาขาซึ่งขาดแคลนและเป็นท่ีต้องการของประเทศ ปัญหา  
และการ เป ล่ียนแปลง ท่ี เ กิดขึ ้น ในแวดวงการศึกษาของ ไทย  โดย เฉพาะการศึกษา  
ในระดบัอุดมศึกษาท่ีไดมี้การขยายตวัและมีการเปล่ียนแปลงในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งตอ้ง เผชิญ 
กับสถานการณแ์ข่งขันท่ีรุนแรงและการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว ตลอดจนปัจจัยทางดา้นกระแส
โลกาภิวัฒน์ และการเปิดเสรีทางการค้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้
ปรากฏการณ ์สง่ผลใหก้ารศกึษาจะตอ้งปรบัตวัอยูต่ลอดเวลา 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีความต่ืนตวัท่ีตอ้งพัฒนา
คณุภาพทางดา้นวิชาการ หลกัสูตร งานวิจยั การบริหารจดัการ และการวางแผนกลยุทธ ์รวมทัง้
การประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพิ่มคุณภาพด้านการศึกษา ส่งเสริมภาพลักษณ์และตรา (Brand)  
ของสถาบนั โดยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจะมีนโยบายเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามา
ศึกษาในหลักสูตรต่างๆ เป็นการแสวงหานักศึกษาเขา้มาศึกษาในสถาบนัของตนท่ีก าลังเผชิญ 
กบัสถานการณก์ารเปล่ียนแปลง ส าหรบันกัศกึษาตา่งชาติท่ีเขา้มาศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาไทย
ซึ่งมาจากทวีปเอเซียระหว่างปี พ.ศ.2552-2556 พบว่า มีนกัศกึษาจีนเขา้มาศกึษามากท่ีสดุทกุปี 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2556) และสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีจ านวน
นักศึกษาจีนมากเป็นอันดบัตน้ ๆ และให้ความสนใจเลือกศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีโดดเด่น 
ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 4) 
มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย และ 5) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั เป็นตน้ 

4.1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ (มกท.) เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ท่ีสุด

แห่งหนึ่ ง ในประเทศไทย อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ “มูลนิ ธิมหาวิทยาลัยกรุง เทพ”  
เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 1 ใน 5 แห่งแรกในประเทศไทยถูกสถาปนาขึน้พรอ้มกับ วิทยาลัย
เกริก วิทยาลยัไทยสรุิยะ วิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และวิทยาลยัพฒันา เริ่มแรกนัน้ไดร้บัการก่อตัง้  
ในช่ือ “วิทยาลัยไทยเทคนิค” เม่ือปี พ.ศ.2505 ต่อมาจึงเปล่ียนช่ือเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” 
(Bangkok College)  และได้รับการยกฐานะขึน้เป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” (Bangkok 
University: BU)  เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี  
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18 ธันวาคม พ.ศ. 2527 โดยมีการจดัการเรียนการสอนใน 11 คณะ รวมทัง้ วิทยาลยันานาชาต ิ
และบณัฑิตวิทยาลัย ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มนุษยศาสตร ์สังคมศาสตร ์
และสถาปัตยกรรมศาสตร ์โดยเปิดด าเนินการสอน ใน 2 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยาเขตกลว้ยน า้ไท 
กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตรงัสิต จงัหวดัปทมุธานี และวิสยัทศันข์องมหาวิทยาลยักรุงเทพ คือ  
“เป็นสถาบนัการศกึษาสรา้งสรรค ์มีคณุภาพ และเป็นผูน้  า” 

มหาวิทยาลยักรุงเทพมุ่งเนน้การพฒันาคณุภาพของการจดัการศึกษาและการจดัระบบ
บริหารจดัการภายในมหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พรอ้มกับการจดัสภาพแวดลอ้ม  
ท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความคิด
สรา้งสรรค ์มีศักยภาพทางดา้นวิชาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีจิตวิญญาณ
ผูป้ระกอบการ ควบคู่กับการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม ทัง้นี ้เพ่ือการกา้วสู่มาตรฐานทางวิชาการ
ในระดบัสากล มหาวิทยาลยักรุงเทพเปิดสอนในระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรภาษาไทย ภาคปกต ิ
ภาคบา่ย และภาคพิเศษ ระดบัปริญญาโท หลกัสตูรภาษาไทย หลกัสตูรภาษาองักฤษ และระดบั
ปรญิญาเอก หลกัสตูรนานาชาต ิ(มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2562) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายเปิดรบันักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติเขา้ศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาต ิ  
ทุกหลักสูตรทุกสาขาวิชาท่ีเปิดท าการสอนในคณะวิชาต่างๆ และวิทยาลัยนานาชาติ ส  าหรับ
หลักสูตรท่ีนักคึกษาจีนระดับปริญญาตรีจ  านวนมากให้ความสนใจเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพในหลักสูตรภาษาไทย ได้แก่  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
สาขาวิชาการเป็นเจา้ของธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 2) หลกัสูตรศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาโฆษณา สาขาวิชาส่ือสารตรา สาขาวิชาภาพยนตร ์สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ์3)หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชา 
การจัดการธุรกิจสายการบิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 
นิทรรศการและการประชุม และหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวนานาชาต ิ  
3) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัลติมีเดีย (ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2562) 

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย 
ไดด้  าเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร คณะวิชา ตามเกณฑม์าตรฐานของ
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วนของมหาวิทยาลัยไดด้  าเนินการประกัน
คุณภาพตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัสถาบนั เม่ือเทียบขอ้มูล Common Data Set ตามเกณฑ ์
ของ สกอ. ตามองคป์ระกอบและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในของส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา (สกอ.) จ  านวน 13 ตวับง่ชีอ้ยู่ในระดบัดี  มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.50 (ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2559) และผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก (รอบสาม) 
ตามเกณฑส์ านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) จ านวน 
18 ตวับ่งชีอ้ยู่ในระดบัดี มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.47 (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน), 2558) 

สรุปไดว้่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง
หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติซึ่งมุ่งเน้นการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท าใหน้ักศึกษามี
ความคดิสรา้งสรรค ์มีจิตวิญญาณผูป้ระกอบการ และมีความเป็นสากล ไดร้บัการประเมินคณุภาพ
จาก สกอ.ระดบัสถาบนั และสมศ.(รอบสาม) อยูใ่นระดบัดี 

4.2 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์(มธบ.) เป็นหนึ่งในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนชัน้น าของ

ประเทศ ก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ภายใตเ้จตนารมยข์อง ดร.ไสว สุทธิพิทกัษ ์
และอาจารย์สนั่ น เกตุทัต โดยใช้ช่ือสถาบันว่า “ธุรกิจบัณฑิตย์” ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองประปา  
ถนนพระราม 6 ต่อมาได้เปล่ียนสถานภาพเป็น ”วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ในปี พ.ศ. 2513  
และเล่ือนฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย”์ ในปี พ.ศ. 2527 ดว้ยพัฒนาการท่ีไม่หยุดยัง้
ผนวกกบัการขยายตวัของระบบการศึกษาในประเทศใน ปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลยัไดย้า้ยสถาน
ท่ีตัง้มาอยู่ท่ีริมคลองประปา ถนนประชาช่ืน บนเนือ้ท่ีกว่า 100 ไร่ เพ่ือก่อสรา้งอาคารเรียนและ
อาคารปฏิบัติการทางการเรียนการสอนท่ีทันสมัยรวม ทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในรูปแบบ  
ท่ีเอือ้ประโยชนต์อ่นกัศกึษาอยา่งสมบรูณแ์บบ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ีสวยงามและรม่รื่น 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “จะเป็นสถาบันหลักในการ
ขับเคล่ือนการปรับเปล่ียนสู่ธุรกิจยุคใหม่ และการบูรณาการจีน และประชาคมอาเซียน ”  
โดยก าหนดสมรรถนะหลักซึ่ง เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ  
ของวิสยัทศัน ์คือ “New Business, AEC + China, Digital, and Entrepreneurial” มหาวิทยาลยั
จึงปรบัเปล่ียนระบบ และกระบวนการหลายดา้นพรอ้มกัน เพ่ือขบัเคล่ือนไปสู่เปา้หมายท่ีจะผลิต
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บณัฑิตท่ีมีทกัษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และมีความรู ้ความสามารถ และทกัษะของผูป้ระกอบการ
ส าหรบัธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามอตัลกัษณ ์New Business DNA ของมหาวิทยาลัย 
รวมทัง้การสรา้งงานวิจยั และการบริการวิชาการ ภายใตก้รอบ DPU Cluster ไดแ้ก่ “Personal 
Health & Wellness,Ways of Living & Recreation, and TechInnovation & Design” ทัง้นี ้
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสรา้งผลกระทบเชิงบวก 
ต่อการพัฒนาหลักสูตร ผลงานวิชาการ และการบริการวิชาการ ท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีชัดเจน  
ออกสูส่งัคมภายนอกจากการปรบัเปล่ียนการด าเนินงาน มหาวิทยาลยัใชเ้กณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ในระดบัมหาวิทยาลยั ตัง้แตปี่การศึกษา 2558 เป็นตน้มา ดว้ยเล็งเห็นว่าเกณฑ ์EdPEx 
เป็นเครื่องมือการบริหารจดัการองคก์รท่ีเอือ้ต่อการพฒันาระบบและกระบวนการเพ่ือการบรรลุ
วิสยัทศัน ์(มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2562) 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาต ิ  
ในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคค ่า ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และได้มี  
การก่อตัง้วิทยาลยันานาชาติ (DPUIC)ในปี 2547 และวิทยาลยันานาชาติจีน (KDCIC) ในปี 2553 
เพ่ือรองรับผู้ท่ีตอ้งการศึกษาหลักสูตรนานาชาติทั้งท่ีเป็นนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิ  
โดยมีบุคลากรรวมทัง้สิน้ 1,074 คน มีสดัส่วนอาจารยร์ะดบัปริญญาเอก 17% ระดบัปริญญาโท 
76% มีนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาจากทุกระดับกว่า 20,000 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 
ทัง้ภาคปกติและภาคค ่า จ  านวน 19,044 คน ปริญญาโทจ านวน 3,659 คน และ ปริญญาเอก
จ านวน 217 คน ส าหรับหลักสูตรท่ีนักคึกษาจีนระดับปริญญาตรีให้ความสนใจเข้าศึกษา  
ท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ธุรกิจ (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2562) 

การประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์แบ่งเป็น 3 ระบบ ดังนี ้
1) ระดับหลักสูตรใช้ระบบ 6 องคป์ระกอบของสกอ. มีหลักสูตร 90 หลักสูตร ในจ านวนนี ้
เป็นหลักสูตรท่ีปิดไม่สมบูรณ์ 19 หลักสูตร คงเหลือหลักสูตรท่ีเปิดท าการ 71 หลักสูตร  
2) ระดบัมหาวิทยาลัย ใช้ระบบ EdPEx  3)  ระดับคณะ ใชร้ะบบ 5 องคป์ระกอบ ของ สกอ.  
12 คณะ และ EdPEx 1 คณะ ไดแ้ก่ วิทยาลยันานาชาตจีิน-อาเซียน (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 2559: ออนไลน์) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสาม)  
ตามเกณฑ์ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
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จ านวน 18 ตวับ่งชีอ้ยู่ในระดบัดี มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.07 (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน), 2558) 

 สรุปได้ว่า  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียง  
และเก่าแก่ ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ มีเป้าหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะ  
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง มีความรู ้ความสามารถ และทกัษะของผูป้ระกอบการส าหรบัธุรกิจในยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ใชร้ะบบ EdPEx เป็นเครื่องมือการบริหารจดัการองคก์รท่ีเอือ้ต่อการพัฒนา
ระบบและกระบวนการเพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน ์ไดร้บัการประเมินคุณภาพจาก สมศ.(รอบสาม)  
อยูใ่นระดบัดี 

4.3 มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยรังสิต (มรส.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ  

การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่ง เน้น  
ทางดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การออกแบบ และการจดัการเป็นส าคญั รวมถึงวิชาชีพอิสระ  
ท่ีสามารถสรา้งงานของตนเองได ้ความคิดท่ีจะด าเนินการจดัตัง้มหาวิทยาลยัรงัสิตมีมานานแลว้ 
โดยนายประสิทธ์ิ อุไรรัตน ์(อดีตผูว้่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษ  
และอดีตรองผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร) ตัง้แต่เม่ือครัง้ยังอยู่ในราชการว่า จะรวบรวมบุคคล  
ท่ีรักใคร่ชอบพอสร้างกิจกรรมขึน้อย่างหนึ่งท่ีจะอ านวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมได้เต็มท่ี  
โดยได้ตั้งปณิธานไว้ว่า "เราจะสร้างเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ เป็นบัณฑิตท่ีเพียบพร้อม  
ดว้ยวิทยาการและเพียบพรอ้มดว้ยจรยิธรรม  

มหาวิทยาลยัรงัสิตก าหนดใหน้กัศกึษาทกุคน ทกุคณะตอ้งเรียนวิชาคอมพิวเตอรพื์น้ฐาน 
และเน้นความรู้ด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ในด้านการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัมุ่งสรา้งเสริมทศันคติท่ีถูกตอ้งตอ่การศึกษา  คือ ส่งเสริมใหน้กัศกึษามีความตัง้ใจ  
ใฝ่รู ้และมีความกระตือรือรน้ในการศึกษาดว้ยตนเองอย่างจริงจัง   ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานส าคัญ 
ของชีวิต นอกจากการจดัสภาพแวดลอ้มโดย ทั่วไปของมหาวิทยาลยัใหมี้บรรยากาศท่ีเอือ้อ านวย
ตอ่การศกึษาแลว้ มหาวิทยาลยัยงัเป็นมหาวิทยาลยัอิเล็กทรอนิกส ์(E-University) ใหค้วามส าคญั 
และจัดเตรียมส่ือการเรียนการสอน เทคนิคการสอนท่ีทันสมัย เช่น การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน ์Rangsit Learning Management System และ iTunes U การพฒันาต าราและเอกสาร 
ค าสอนในลกัษณะ E-Book ผ่านทาง Mobile Application (RSU Book Shelf)  ผลกัดนัและ
สนบัสนนุการใชง้าน Mooc & Amp; Flipped Classroom เป็นตน้  
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มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอนหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบดว้ยคณะวิชาตา่งๆ บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยั
นานาชาติ (RUIC) และวิทยาลัยนานาชาติจีน (RUCIC) โดยเปิดรบันักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติเขา้มาศึกษา มหาวิทยาลัยรงัสิตมีหลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอน รวม  135 หลักสูตร 
จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ  านวน 90 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท จ านวน 35 หลักสูตร  
และระดบัปริญญาเอก จ านวน 10 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรท่ีไดร้บัการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
จ านวน 3 หลักสูตร ประกอบดว้ย 1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัช
ศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์ 2) หลกัสตูรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัอตุสาหการ คณะเภสชั
ศาสตร์ 3)  หลักสูตรกายภาพบ าบัด คณะกายภาพบ าบัด และมีจ านวนคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน  จ านวน 29 คณะ และหน่วยงานสนับสนุนการ ศึกษาภายใน จ านวน  49  หน่วยงาน 
(มหาวิทยาลยัรงัสิต. 2562: ออนไลน)์ ส าหรบัหลกัสตูรท่ีนกัคกึษาจีนระดบัปริญญาตรีจ  านวนมาก
ใหค้วามสนใจเขา้ศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัรงัสิตในหลกัสตูรภาษาไทย ไดแ้ก่  1) หลกัสตูรศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ และหลกัสูตรนานาชาติ ไดแ้ก่  
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
2) หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 
2562) 

จากการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับมหาวิทยาลัยรังสิต มีผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2559 ได้ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพ  
อยู่ในระดบัดี คือ 4.40  (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2559) และมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสาม) ตามเกณฑ์ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) จ านวน 18 ตวับ่งชีอ้ยู่ในระดบัดีมาก ในกลุ่มสถาบนัท่ีเนน้
การผลิตบณัฑิต มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.56 (ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศกึษา(องคก์ารมหาชน), 2558) 

สรุปไดว้่า  มหาวิทยาลัยหอการคา้ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง 
ของประเทศ มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตรไทย  
และหลกัสูตรนานาชาติ มีเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาท่ีตรงกับความตอ้งการ  
ในการพัฒนาประเทศ โดยให้นักศึกษาทุกคนในทุกคณะต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอรพื์น้ฐาน  
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และเน้นความรู้ด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ได้รับการประเมินคุณภาพ 
จากสกอ.ระดบัสถาบนัอยูใ่นระดบัดีและ สมศ.(รอบสาม) อยูใ่นระดบัดีมาก 

4.4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) เป็นสถาบันการศึกษาท่ีเน้นระดับปริญญาตรี  

(กลุ่ม ข.) จัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรของประเทศตอบสนอง 
ต่อวิสยัทศันก์ารเป็น “สถาบนัการศึกษาชัน้น าดา้นธุรกิจในเอเชีย” จดัตัง้ขึน้ครัง้แรก เม่ือปี พ.ศ. 
2483 ท่ีส  านักงานหอการค้าไทย ตึกพาณิชย์ภัณฑ์ ถนนศรีอยุธยา แขวงสนามเสือป่า  
โดยในครัง้นัน้ใชช่ื้อว่า "วิทยาลยัการคา้" ซึ่งเปิดรับผูส้  าเร็จการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 และมี
การเรียน การสอนหลักสูตรการศึกษา 6 เดือน และ 2 ปี ซึ่งมีนักศึกษาประมาณ 300 คน  
โดยหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยการคา้ นับว่าทันสมัยอย่างยิ่ง เพราะด าเนินการ  
ตามหลักสูตรของหอการคา้แห่งกรุงลอนดอน แต่วิทยาลัยการค้าเปิดสอนไดเ้พียง 1 ปี ก็เกิด
สงครามมหาเอเชียบูรพา เป็นเหตุให้วิทยาลัยตอ้งปิดตวัเอง เน่ืองจากการสงครามและรฐับาล
ตอ้งการใชส้ถานท่ีเป็นท่ีตัง้ส  านักงานประสานงานระหว่างไทยกับญ่ีปุ่ น วิทยาลัยการคา้ปิดไป  
ร่วม 22 ปี กรรมการหอการค้าไทย ทุกสมัยไดพ้ยายามเป็นล าดับท่ีจะรือ้ฟ้ืนวิทยาลัยขึน้ใหม ่
จนกระทั่ง พ.ศ. 2506 คณะกรรมการหอการคา้ไทยก็ประสบผลส าเร็จในการเปิดวิทยาลยัอีกครัง้  
ในช่ือ "วิทยาลยัการคา้" เชน่เดมิ แตไ่ดย้า้ยอาคารท่ีตัง้มาอยู่ท่ี ณ ท่ีท าการของหอการคา้ไทย เลขท่ี 
150 ถนนราชบพิธ เปิดรบัผูส้  าเร็จการศกึษา ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มีหลกัสตูรการศกึษา 3 ปี  
ซึ่งผูส้  าเร็จการศกึษาจะไดร้บัประกาศนียบตัรการคา้ชัน้สงู การเปิดการเรียนการสอนของวิทยาลยั
การค้าครั้ง นี ้อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ และวิสัยทัศน์ 
ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือ “เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านธุรกิจ” (มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย. 2562: ออนไลน)์ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับนักศึกษาไทย เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
และระดบับณัฑิตศกึษา ทัง้หลกัสตูรภาษาไทย และหลกัสูตรนานาชาติ ทุกหลกัสูตรทุกสาขาวิชา  
ท่ีเปิดท าการสอนในคณะวิชาต่างๆ และวิทยาลยันานาชาติ  นักศึกษาต่างชาติจะรบัเขา้ศึกษา 
ในวิทยาลยันานาชาต ิ  ส าหรบัหลกัสตูรท่ีนกัคกึษาจีนระดบัปริญญาตรีจ  านวนมากใหค้วามสนใจ
เขา้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย ในหลักสูตรนานาชาติ ไดแ้ก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 3) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี 
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2562) 
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ด  าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการ 
ของระบบการประกันคุณภาพ โดยด าเนินการตามองคป์ระกอบ ตัวบ่งชี ้และเกณฑป์ระเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ด  าเนินการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร 
56 หลักสูตร ระดบัคณะ 8 คณะ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 
พบว่าทุกหลักสูตร มีผลการประเมิน “ผ่าน”ตามเกณฑม์าตรฐานองคป์ระกอบท่ี 1 และมีผล
คา่เฉล่ียของคะแนนประเมินทกุหลกัสตูร 3.37 การด าเนินงานระดบัพอใช ้ ผลการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายใน ระดบัคณะ พบว่าคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดบัคณะของทกุคณะ 4.50  
การด าเนินงานระดบัดี การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัสถาบนั5 องคป์ระกอบ จ านวน
13 ตวับ่งชี ้โดยผลการประเมินตนเองภาพรวมระดับสถาบนัมี คะแนนเฉล่ีย 4.61 ระดบัดีมาก 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2559)  
และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบสาม) ตามเกณฑ์ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) จ านวน 18 ตัวบ่งชีอ้ยู่ในระดับดี  
ในกลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิต มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.09 (ส านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน), 2558) 

สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียง  
และเก่าแก่ ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับ
บณัฑิตศึกษาทัง้หลกัสูตรไทยและหลกัสตูรนานาชาติ มีเปา้หมายท่ีมุ่งเนน้เป็นสถาบนัการศึกษา
ชัน้น าดา้นธุรกิจ ไดร้บัการประเมินคณุภาพจากสกอ.ระดบัสถาบนัอยู่ในระดบัดีมากและ สมศ.
(รอบสาม) อยูใ่นระดบัดี 

4.5 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั (มอช.) หรือ เอแบค (ABAC) จัดอยู่ในเครือคณะภราดาเซนต์

คาเบรียล มี 2 วิทยาเขตหลัก วิทยาเขตหัวหมาก ตั้งอยู่ ท่ี  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร และวิทยาเขตสุวรรณภูมิ ตัง้อยู่ท่ี ต  าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ และ 2 ศูนย์การศึกษา City Campus ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด ์ 
ศนูยก์ารศกึษา ACC Campus 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยท่ีมีระบบการสอน
หลักสูตรนานาชาติ พัฒนามาจาก "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ" ซึ่งก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2481  
และได้รับวิ ทยฐานะ เ ป็น  " โ ร ง เ รี ยนอัสสัมชัญบริหารธุ ร กิจ "  ในปี  พ .ศ .  2515 สังกัด
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กระทรวงศกึษาธิการ ตอ่มาในปี พ.ศ.2518 ยา้ยสงักดัมาอยู่ทบวงมหาวิทยาลยัโดยเปล่ียนช่ือใหม่
เป็น "วิทยาลยัอสัสมัชญับริหารธุรกิจ" หรือ Assumption Business Administration College  
ซึ่งเป็นท่ีมาของช่ือเอแบค (ABAC) และเม่ือวันท่ี22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ไดร้ับการเล่ือน 
วิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย และได้ช่ือว่า "มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" โดยมหาวิทยาลัยได้ 
ใช้ตัวอักษรย่อในภาษาไทยว่า มอช. และภาษาอังกฤษว่า "AU" ซึ่งท าให้อักษรช่ือย่อของ
มหาวิ ทยาลัยอัส สัมชัญ มีคว ามสัมพัน ธ์  กั บสัญลักษณ์ท า ง เ ค มี  คื อ  Au ( ทอ งค า ) 
(มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั, 2562) 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ในทุกๆ คณะวิชาและทุกสาขาวิชา 
ส าหรับหลักสูตร ท่ีนักคึกษาจีนระดับปริญญาตรีจ  านวนมากให้ควา มสนใจเข้าศึกษา 
ท่ีมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัในหลกัสูตรนานาชาติ ไดแ้ก่ 1)หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการบญัชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและบริการ 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา
ความเป็นผู้น  าและผู้ประกอบการทางธุรกิจ 2)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาองักฤษธุรกิจ (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2562) 

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัไดด้  าเนินการประกนัคณุภาพภายในตามกระบวนการของระบบ
การประกันคุณภาพ โดยด าเนินการตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) ด  าเนินการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน โดยผลการประเมินตนเอง
ภาพรวมระดบัสถาบนั มีคะแนนเฉล่ีย 4.18 ระดบัดี (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2559) และมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก (รอบสาม) ตามเกณฑส์ านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) จ านวน 18 ตวับ่งชีอ้ยู่ในระดบัดี  
ในกลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิต มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.34 (ส านกังานรบัรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน), 2558) 

สรุปไดว้่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง  
และเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีระบบการสอนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีการจัด
การศึกษาในระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ เป็นสถาบนัการศึกษา
ชัน้น าดา้นบริหารธุรกิจ ไดร้บัการประเมินคณุภาพจากสกอ.ระดบัสถาบนั และ สมศ.(รอบสาม)  
อยูใ่นระดบัดี 
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จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยทั้งหมด อาจสรุปไดว้่า เป็นการศึกษา วิเคราะห ์
สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิด เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้อง 
กับหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การสังเคราะหอ์งคป์ระกอบของหลักสูตร รูปแบบ และการ
ประเมินหลักสูตรโดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPPIEST Model) 8 ดา้น 
ประกอบด้วย 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการผลิต 4) ด้านผลผลิต  
5) ดา้นผลกระทบ 6) ดา้นประสิทธิผล 7) ดา้นความยั่งยืน และ8) ดา้นการถ่ายโยงความรู ้เพ่ือใช้
เช่ือมโยงไปสู่การพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสูตรโดยอาศยัองคป์ระกอบการบริหารหลักสูตร
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีประกอบด้วย 1) การประชาสัมพันธ์ 2) การรับนักศึกษา  
3) การเตรียมความพรอ้ม 4) การจดัการหลกัสตูร 5) การจดัการเรียนการสอน 6) )การจดักิจกรรม
พฒันานกัศึกษา 7) การบริการและสวสัดิการ 8) การวดัและประเมินผล และ 9) คณุภาพบณัฑิต 
และน าไปสู่การพิจารณาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี 
ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   3 ระดับ ประกอบด้วย  
1)  ระดับต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  2)  ระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
3) ระดบัหลกัสตูร 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 
ในการวิจยัเรื่องรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ

ส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจยัได้แบ่งวิธีการในการด าเนินการวิจยัเป็น  
3 ระยะ ดงันี ้  

ระยะท่ี 1 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอุดม 
ศกึษาเอกชน  

ระยะท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี 
ท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ระยะท่ี 3 การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

 
ระยะที ่1 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (นานาชาต)ิ ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

การศึกษาในระยะนีเ้ป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย ์และบุคลากร 
นกัศึกษาจีนท่ีศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี1-4 ของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชน ปีการศึกษา 2562 ศิษย์เก่าจีน และผู้ใช้บัณฑิตจีน ใช้การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ 
(CIPPIEST Model) โดยสอบถามถึงสภาพการด าเนินการด้านต่างๆ เพ่ือประเมินหลักสูตร
บรหิารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยมีการด าเนินการ ดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
1.1 ผูใ้หข้อ้มลูและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต

(นานาชาติ) ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจาก 5 สถาบนั ในปีการศึกษา 2562 จากสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนชัน้น า ประกอบดว้ย 

1.1.1 ผูใ้หข้อ้มลูของกลุ่มผูบ้ริหาร อาจารย ์และบคุลากร คณะบริหารธุรกิจ 
ใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดสถาบนัละ 20 คน ประกอบดว้ย 
คณบดี 1 คน รองคณบดี/ผูช้่วยคณบดี 1 คน กรรมการบริหารหลกัสูตร 3 หลกัสูตรๆ ละ 5 คน  
รวม 15 คน บคุลากรประจ าหลกัสตูร 3 หลกัสตูรๆ ละ 1 คน รวม 3 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 100 คน
และก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน 



 72 
 

1.1.2 ประชากรของกลุม่นกัศกึษาจีนท่ีศกึษาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต
(นานาชาต)ิ ชัน้ปีท่ี 1-4 ประจ าปีการศกึษา 2562 โดยใชป้ระชากรท่ีใชป้ระกอบดว้ย 5 สถาบนั คือ
มหาวิทยาลยักรุงเทพ จ านวน  56 คน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ  านวน  79 คน มหาวิทยาลยั
รงัสิต จ านวน  118 คน  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย จ านวน  107 คน และมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
จ านวน  464 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 824 คน และหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการค านวณดว้ยสตูร
ของทาโร ่ยามาเน่ (Taro Yamane’. 1973: 727-728) ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นชั้น (Strata) และนักศึกษาจีนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
(Sampling Unit) ไดก้ลุม่ตวัอยา่งจ านวน 269 คน                  

1.1.3 ผู้ให้ข้อมูลของกลุ่มศิษย์เก่าจีนท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และส าเร็จการศึกษาตั้งแต ่ 
ปีการศึกษา 2557 - 2561  โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก  
5 สถาบนัๆ ละ 20 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 100 คน และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน      
     1.1.4 ผู้ให้ขอ้มูลของกลุ่มผู้ใช้บณัฑิตจีนท่ีบณัฑิตส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีรับบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาระหว่าง ปีการศึกษา 2557 – 2561  เขา้ท างาน โดยใชว้ิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 5 สถาบนัๆละ 5 องคก์ร/หน่วยงานๆ  
ละ 4 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวน 1 คน ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้งานจ านวน 2 คน 
ผูบ้ริหารฝ่ายบุคลากรจ านวน 1 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 100 คน และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 100 คน รวมเป็นจ านวนทั้งสิน้ 1,124 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแ์กน (Krejcie& Morgan, 1970) ค  านวณท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 
95 เทา่กบั 569 คน  ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต(นานาชาต)ิ ของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

 

สถาบนัอดุมศกึษา 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์
และบคุคลากร 

นกัศกึษาจีน ศษิยเ์ก่าจีน ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน 

ผูใ้หข้อ้มลู 
กลุม่

ตวัอย่าง 
ประชากร 

กลุม่
ตวัอย่าง 

ผูใ้หข้อ้มลู 
กลุม่

ตวัอย่าง 
ผูใ้หข้อ้มลู 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

1. มหาวิทยาลยักรุงเทพ      20      20       56      18     20      20        20      20 

2. มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์

     20      20      79      26     20      20         20      20  

3. มหาวิทยาลยัรงัสติ      20      20     118      39     20      20        20      20 

4. มหาวิทยาลยัหอการคา้
ไทย 

     20      20     107      35     20       20        20      20 

5. มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั      20      20     464     151      20      20        20      20 

รวม    100    100     824     269     100     100      100     100 

 
2. วิธีการสรา้งเครื่องมือ 

2.1 ศึกษาแนวคิด เอกสาร ทฤษฎี หลกัการจากต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
กับการประเมินหลักสูตร โดยใช้การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ ( CIPPIEST Model )  
ของ (Stufflebeam, 2008; Stufflebeam & Coryn, 2014; Stufflebeam & Shinkfield, 2007)  
8 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยน าเข้า 3) ด้านกระบวนการผลิต 4) ด้านผลผลิต  
5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านประสิทธิผล 7) ด้านความยั่ งยืน และ8) ด้านการถ่ายโยงความรู ้ 
ตามกรอบแนวคดิในการประเมินหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน 

2.2 น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้ 2.1 มาสรา้งเป็นแบบสอบถามการประเมินหลกัสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จ านวน  4 ชุด ประกอบดว้ย  
1) ผูบ้รหิาร อาจารย ์และบคุลากร 2) นกัศกึษาจีน 3) ศษิยเ์ก่าจีน และ 4) ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน  
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2.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ ้น เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ 

2.4 น าแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน (ภาคผนวก ก) 
ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั โดยพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และท าการ
วิเคราะหเ์ลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของเนือ้หา ( Index of Item Objective 
Congruence:  IOC)  ตั้ ง แต่  0.6 ขึ ้น ไปมาใช้ เ ป็นข้อค าถาม  และปรับแก้กา ร ใช้ภาษา 
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือพิจารณา 
พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื ้อหาในแบบสอบถามรายข้อทุกดา้น ตัง้แต่ 0.6 -1.0  
ไดจ้  านวน 86 ขอ้ 

2.5 น าผลท่ีไดจ้ากขอ้ 2.4 มาสรา้งเป็นแบบสอบถามโดยมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert’s Rating Scale) (Likert, 1932, 
pp.1-55) จากนัน้น าไปทดลองใช ้(Try Out) กบัผูใ้หข้อ้มลูท่ีไมใ่ชก่ลุม่ตวัอย่าง จ านวน 4 กลุ่มๆ ละ 
30 คน ไดแ้ก่ 1) ผู้บริหาร อาจารย ์และบุคลากร 2) นักศึกษาจีน 3) ศิษยเ์ก่าจีน และ 4) ผู้ใช้
บณัฑิตจีน ไดค้่าเพ่ือวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) เป็นรายขอ้ดว้ยการ
ทดสอบที (Dependent Sample t-Test)  (Ferguson, 1981, p.180) โดยเลือกขอ้ค าถาม 
ท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากแบบสอบถามของ1) ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร  
ได ้จ  านวน 51 ขอ้ 2) นกัศกึษาจีน ไดจ้  านวน 51 ขอ้ 3) ศิษยเ์ก่าจีนไดจ้  านวน 82 ขอ้ และ 4) ผูใ้ช้
บณัฑิตจีน ไดจ้  านวน 31 ขอ้ น าไปหาคา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั (Reliability) โดยใช้

วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ( - Coefficient) (Cronbach, 1984, p.161) พบว่า  
มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัของ 1)ผูบ้ริหาร อาจารย ์และบุคลากร เท่ากับ .902  2) นักศึกษาจีน 
เทา่กบั .945  3) กลุม่ศษิยเ์ก่าจีน เทา่กบั .923 และ 4) ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน เทา่กบั .919 

2.6 เม่ือตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือเรียบรอ้ยแลว้ น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ ์หลงัจากนัน้น าแบบสอบถามท่ีไดผ้่านการหาคุณภาพ
เครื่องมือและปรบัแก้ไขแลว้จากขอ้ 2.5 ไปเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 569 คน เพ่ือน า
ขอ้มลูมาใชใ้นการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

3. ลกัษณะของเครื่องมือ  
3.1 ลั กษณะของ เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช้ ใ นก า ร เ ก็ บ ร วบร วมข้อมู ล ก า ร วิ จั ย  

เป็นแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร รวมทัง้  
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การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้ในการประเมินหลักสูตร
บริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยสรา้งขึน้ 4 ชุด แยกตาม
ประเภทของกลุม่ตวัอยา่ง และใชรู้ปแบบการประเมินตามรูปแบบซิป (CIPPIEST Model) โดยแตล่ะ
ชุดสร้างให้สอดคล้องกับ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการผลิต ด้านผลผลิต  
ดา้นผลกระทบ ดา้นประสิทธิผล ดา้นความยั่งยืน และดา้นการถ่ายโยงความรู ้และขอ้มูลทั่วไป 
ของผูต้อบแบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) ดงันี ้

แบบสอบถามชุดที ่1 ส  าหรบัผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบคุลากร ประเมินความ
เหมาะสมด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการผลิต และข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดที่ 2 ส  าหรับนักศึกษาจีน ประเมินความเหมาะสมดา้น
บรบิท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการผลิต และขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดที่  3 ส  าหรับศิษย์เก่า จีน ประเมินความเหมาะสม 
ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ ดา้นกระบวนการผลิต ดา้นผลผลิต ดา้นผลกระทบ ดา้นประสิทธิผล 
ดา้นความยั่งยืน ดา้นการถ่ายโยงความรู ้และขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดที่ 4 ส  าหรับผู้ใช้บัณฑิตจีน ประเมินความเหมาะสม 
ดา้นผลผลิต ดา้นผลกระทบ ดา้นประสิทธิผล ดา้นความยั่งยืน ดา้นการถ่ายโยงความรู ้และขอ้มูล
ทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดคา่น า้หนกัคะแนนของแบบสอบถามทัง้ 4 ชุด 
ดงันี ้

5 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 4 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 3 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อย 
1 หมายถึง ผูต้อบเห็นวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายคา่คะแนนเฉล่ีย ดงันี ้
ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

บณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
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ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อย 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00 -1.50 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ด 

ส่วนแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ของแตล่ะดา้นใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ   

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ให้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง  1) อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือขอเก็บข้อมูล 
จากผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  2) ศษิยเ์ก่าจีน และ 3) ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน 

4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหาร อาจารยแ์ละบุคลากรจ านวน 100 คน 
นักศึกษาจีน จ านวน 269 คน ศิษยเ์ก่าจีนจ านวน 100 คน และผู้ใช้บณัฑิตจีนจ านวน 100 คน  
เพ่ือการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยผูว้ิจยั
ด  าเนินการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  หรือใช้แบบสอบถามออนไลน ์
(Google Form) 

4.3 น าแบบสอบถามท่ีไดร้บัคืนมาตรวจสอบความเรียบรอ้ยและวิเคราะห์
ขอ้มลูทางสถิต ิ

5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

5.1 การวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบคุลากร นกัศกึษาจีน 
ศษิยเ์ก่าจีน และผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน โดยใชค้วามถ่ี (Frequency) และรอ้ยละ (Percentage)  

5.2 การวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบุคลากร นกัศกึษา
จีน ศิษยเ์ก่าจีน และผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน ในการประเมินหลักสูตร 8 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจัย
น าเข้า ดา้นกระบวนการผลิต ดา้นผลผลิต ดา้นผลกระทบ ดา้นประสิทธิผล ดา้นความยั่ งยืน  
และดา้นการถ่ายโยงความรู ้โดยหาคา่คะแนนเฉล่ีย (X ) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
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5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิด โดยรวบรวม
ขอ้คดิเห็นแลว้น ามาพิจารณาจดักลุม่ และแจกแจงความถ่ี เสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงบรรยาย 
และน าไปใชป้ระกอบการอภิปรายผลการวิจยั 

5.4 การสงัเคราะหผ์ลการประเมินหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และด าเนินการร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติฯ  
เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการเสนอผูท้รงคณุวฒุิเพ่ือพิจารณายืนยนัรูปแบบกลุม่ในระยะตอ่ไป 

 
ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรีที่มุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ข้ันตอนที่ 2.1 การจัดท าร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติฯ ในการจดัท า
รา่งรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีน
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีการด าเนินการ ดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 
การสมัภาษณเ์พ่ือจดัท ารา่งรูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญา

ตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีผูใ้หข้้อมูลรวมทัง้สิน้
จ  านวน 5 คน(ภาคผนวก ค) คือ ผูท้รงคณุวุฒิท่ีมีความรู ้มีประสบการณเ์ก่ียวกับเรื่องการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษา โดยพิจารณาจากประสบการณใ์นการ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาหรือผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ปี  
และมีวฒุิการศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรือมีต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตผู่ช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป 

2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.1 น าผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุร กิจบัณฑิต (นานาชาติ )  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในระยะท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรตามแบบซิปป์  
( CIPPIEST Model) ทัง้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1)ดา้นบริบท  2)ดา้นปัจจยัน าเขา้  3) ดา้นกระบวนการผลิต 
4) ดา้นผลผลิต  5) ดา้นผลกระทบ  6) ดา้นประสิทธิผล  7) ดา้นความยั่งยืน  และ8) ดา้นการ 
ถ่ายโยงความรู ้ มาปรบัรูปแบบใหอ้ยู่ในรูปการบริหารหลกัสูตรซึ่งประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) การประชาสมัพนัธ ์2) การรบันกัศกึษา 3) การเตรียมความพรอ้ม 4) การจดัการหลกัสตูร 
5) การจัดการเรียนการสอน 6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7) การบริการและสวัสดิการ  
8) การวัดและประเมินผล และ9) คุณภาพบัณฑิต เพ่ือใช้จัดท าเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 



 78 
 

เ พ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี 
ท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

2.2 น าแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือเก็บขอ้มลูมาจดัท าเป็นรา่งรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและเท่ียงตรง 
ของเนือ้หา 

2.3 ติดต่อประสานงานผูท้รงคณุวุฒิ จ  านวน 5 คน เพ่ือขอความร่วมมือในการ
แสดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะในแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก และขอสัมภาษณเ์พ่ือน าขอ้มูล 
มาจดัท าเป็นรา่งรูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยผูว้ิจยัจะเป็นผูด้  าเนินการสัมภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒิ
แบบรายบคุคล  

2.4 ผู้วิจัยด าเนินการเสนอแบบสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
พรอ้มทั้งด  าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด โดยมีวิธีการ
ด าเนินงาน ดงันี ้ 

- ผูว้ิจยัชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ ์โดยน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
และประเด็นค าถามท่ีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารหลกัสูตรส าหรบันกัศึกษาจีนระดบั
ปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
แบบสมัภาษณเ์ชิงลึกพรอ้มใหส้มัภาษณแ์บบรายบคุคลดว้ยวาจาและทางโทรศพัท์ เพ่ือน าขอ้มูล
มาจดัท าเป็นรา่งรูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

- ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับข้อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
พรอ้มนดัสมัภาษณเ์พิ่มเตมิจากผูท้รงคณุวฒุิรายบคุคลดว้ยวาจาและทางโทรศพัท  ์

2.5 ประมวลประเดน็ส าคญัจากแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ และขอ้มลูการสมัภาษณ ์
ผูท้รงคณุวุฒิ มาวิเคราะหเ์พ่ือจดัท าเป็นร่างรูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญา
ตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

2.6 ได้ร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
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3. ลกัษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะนีเ้ป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากผูท้รงคณุวฒุิ 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ขอความอนุเคราะหถ์ึงผูท้รงคณุวุฒิ จ  านวน 5 คน เป็นผูใ้หส้มัภาษณ ์
เพ่ือพฒันาร่างรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีนของ  

4.2 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณข์องผูท้รงคณุวุฒิ จ  านวน 5 คน 
โดยผูว้ิจัยด าเนินการส่งแบบสัมภาษณเ์ชิงลึกไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ และเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ ์
ดว้ยตนเอง 

 5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก และการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบั

การบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี จ  านวน 5 คน มาวิเคราะหโ์ดยใชก้ารพิจารณา
ค่าความถ่ีความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) สรุปเรียบเรียงเป็นลายลกัษณอ์กัษรและตรวจสอบความถกูตอ้งเสนออาจารยท่ี์ปรกึษา
ปริญญานิพนธ์ เพ่ือจดัท าเป็นร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

การศึกษาในระยะการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จะแบ่งออกเป็น  
2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 2.2 การพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติฯ และขัน้ตอนท่ี 2.3 
การศกึษาความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตฯิ 

ข้ันตอนที ่2.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติฯ จะน ารา่งรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน 
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มาพิจารณาซึ่งมีการด าเนินการ ดงันี ้

 
 



 80 
 

1. การก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 
 การพัฒนาร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่

ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ประกอบดว้ย 
1.1 ผูใ้หข้อ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติ

ระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ 
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยัจ านวน 2 คน และผูท้รงคณุวุฒิภายในมหาวิทยาลยัจ านวน  
5 คน รวมจ านวน 7คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (ภาคผนวก ง) โดยมี
คณุสมบตั ิดงันี ้

1.1.1 ผูท้รงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัจ านวน 2 คน มีคณุสมบตัิ คือ 
เป็นผูท่ี้มีความรู ้มีประสบการณเ์ก่ียวกบัเรื่องการบริหารหลกัสตูร (นานาชาติ) ส  าหรบันกัศกึษาจีน
ระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาหรือผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ปี และมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
เอกหรือมีต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตผู่ช้ว่ยศาสตราจารยข์ึน้ไป 

1.1.2 ผูท้รงคณุวุฒิภายในมหาวิทยาลยัจ านวน 5 คน มีคณุสมบตัิ คือ 
เป็นผูท่ี้มีความรู ้มีประสบการณเ์ก่ียวกบัเรื่องการบริหารหลกัสตูร (นานาชาติ) ส  าหรบันกัศกึษาจีน
ระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหาร
สถาบนัอุดมศึกษาหรือผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ปี และมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
เอกหรือมีต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตผู่ช้ว่ยศาสตราจารยข์ึน้ไป 

2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.1 น าร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่ 

ความ ส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มาสังเคราะหแ์ละด าเนินการ 
สร้างเป็นแบบพิจารณายืนยันร่างรูปแบบโดยมีลักษณะแบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้ในการเสนอ
ผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณายืนยันร่างรูปแบบกับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามท่ีก าหนดไว ้
โดยมีเนือ้หาและประเด็นท่ีเก่ียวกับรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

2.2 น าแบบพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบท่ีมีเนือ้หาและประเด็นเก่ียวกับรูปแบบ 
การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและ
เท่ียงตรงของเนือ้หา 
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2.3 ติดต่อประสานงานผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 7 คน เพ่ือขอความร่วมมือในการ
พิจารณายืนยันร่างรูปแบบพรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ โดยผูว้ิจัยเป็นผูป้ระสานงานกับผูท้รงคุณวุฒิ 
เพ่ือเสนอแบบพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบแก่ผูท้รงคณุวฒุิแบบรายบคุคล 

2.4 ผูท้รงคณุวฒุิด  าเนินการพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบ ตามวนั เวลาและสถานท่ี
ท่ีก าหนด โดยมีวิธีการด าเนินงาน คือ  

- ผูว้ิจยัชีแ้จงความมุ่งหมายการวิจยั น าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและประเด็น
ค าถามท่ีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรส าหรบันักศึกษาจีนระดบัปริญญาตรี 
ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือหากรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ  
การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และแบบพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบแก่ผูท้รงคณุวฒุิ  

- ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือรับข้อมูลการพิจารณายืนยัน  
รา่งรูปแบบ พรอ้มนดัสมัภาษณเ์พิ่มเตมิจากผูท้รงคณุวฒุิรายบคุคลดว้ยวาจาและทางโทรศพัท  ์

2.5 ประมวลประเด็นส าคัญจากการด าเนินการพิจารณายืนยันร่างรูปแบบ 
จากผู้ทรงคุณวุฒิมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

2.6 ไดรู้ปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ
ส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็ น 
ของผูท้รงคณุวฒุิในการพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบ 

3. ลกัษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี ้เป็นแบบพิจารณายืนยัน 

รา่งรูปแบบท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้จากรา่งรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และน าไปใช้ในการเสนอ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และผูท้รงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายืนยัน 
รา่งรูปแบบ 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้

4.1 ขอความอนเุคราะหถ์ึงผูท้รงคณุวฒุิ และเรียนเชิญเขา้รว่มพิจารณาการ
ยืนยันร่างรูปแบบ โดยออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวน  
5 สถาบัน ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเข้าร่วมการพิจารณายืนยันร่างรูปแบบ 
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โดยขอความรว่มมือในการแสดงความคดิเห็น และใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน  

4.2 ส่งขอ้มูลสารสนเทศ และประเด็นค าถามเก่ียวกับรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนไปยังผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 7 คน พรอ้มนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี ตามท่ีก าหนดในการ
พิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบ 

4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประมวลประเด็นส าคัญจากการด าเนินการ
พิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบมาใชว้ิเคราะหเ์พ่ือพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบั
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
น าข้อมูลจากการพิจารณายืนยันร่างรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มหาวิทยาลยั และผูท้รงคณุวุฒิภายในมหาวิทยาลยัมาวิเคราะห ์โดยใชก้ารพิจารณาค่าความถ่ี 
จากนัน้ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) เพ่ือน ามาพฒันารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน จากนั้นท าการสรุปเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจสอบความถูกต้อง  
เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

  ข้ันตอนที่ 2.3 การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลักสูตร
นานาชาติฯ น ารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จากการวิเคราะหข์อ้มูลความคิดเห็นของผูท้รงคณุวุฒิ
ในการพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบมาสรา้งเป็นแบบสอบถามเพ่ือศกึษาความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซึ่งมีการด าเนินการ ดงันี ้

1.การก าหนดผูใ้หข้อ้มลู 
การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับ

ปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยพิจารณา 
จากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องหลักสูตร โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวน 3 คน ผูแ้ทนอาจารยท่ี์รบัผิดชอบในการดแูล
หลกัสตูรจ านวน 3 คน ผูแ้ทนบคุลากรท่ีรบัผิดชอบในการดแูลหลกัสตูรจ านวน 2 คน และนกัศกึษา
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จีนจ านวน 2 คน จาก 5 สถาบนัๆ ละ 10 คน รวมจ านวน 50 คน (ภาคผนวก จ) โดยมีคณุสมบตั ิ
ดงันี ้

1.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวน 3 คน มีคณุสมบตัิ คือ เป็นผูท่ี้ด  ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่  คณบดี รองคณบดี ผู้อ  านวยการ  
รองผู้อ  านวยการหรือเทียบเท่าหรือมีความรู ้มีประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องการบริหารหลักสูตร
(นานาชาต)ิ ส าหรบันกัศกึษาจีนระดบัปรญิญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

1.2 ผูแ้ทนอาจารยจ์  านวน 3 คน มีคุณสมบตัิ คือ เป็นอาจารยท่ี์รบัผิดชอบ 
ในการดูแลหลักสูตรมีความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องการบริหารหลักสูตร (นานาชาติ)  
ส าหรบันกัศกึษาจีนระดบัปรญิญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

1.3 ผูแ้ทนบุคลากรจ านวน 2 คน มีคณุสมบตัิ คือ เป็นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบ
ในการดูแลหลักสูตร มีความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องการบริหารหลักสูตร(นานาชาติ) 
 ส  าหรบันกัศกึษาจีนระดบัปรญิญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

1.4 นักศึกษาจีนจ านวน 2 คน มีคณุสมบตัิ คือ เป็นนกัศึกษาจีนชัน้ปีท่ี 4  
ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรนานาชาตขิองสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.1 น าผลการพัฒนารูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี 

ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มาสรา้งเป็นแบบสอบถาม 
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใช้รูปแบบท่ีประกอบดว้ย  
9 องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์  2) การรับนักศึกษา 3) การเตรียมความพร้อม  
4) การจัดการหลักสูตร 5) การจัดการเรียนการสอน 6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
7) การบรกิารและสวสัดกิาร 8) การวดัและประเมินผล และ9) คณุภาพบณัฑิต มีลกัษณะตามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามแบบของลิเคิรท์ (Likert, 1932, pp.1-55) และน า
แบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความครอบคลมุของ
เนือ้หาและความเหมาะสมของภาษา แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ  

2.2 น าแบบสอบถามจากข้อ 2.1 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ ความส า เ ร็จส าหรับนักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไปเก็บขอ้มลูกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ผูแ้ทนอาจารย ์ผูแ้ทนบคุลากรและ
นกัศึกษาจีนชัน้ปีท่ี 4 จาก 5 สถาบนัๆ ละ 10 คน รวมจ านวน 50 คน จากนัน้วิเคราะหข์อ้มูล 
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โดยการเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียกบัเกณฑ ์ตามท่ีผูว้ิจยัก าหนด โดยพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ีย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  (3.51) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดย 
ใชก้ารทดสอบทีชนิดตวัอย่างหนึ่งกลุม่ (One Samplet-Test) (Ferguson, 1981, p.180) 

2.3 ไดรู้ปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ  
ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

3. ลกัษณะของเครื่องมือ 
น ารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ

ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มูลการพิจาณายืนยนั
รา่งรูปแบบของผูท้รงคณุวุฒิ มาสรา้งเป็นแบบสอบถามเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใชใ้นการศึกษารูปแบบการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การประชาสมัพนัธ ์2) การรบันกัศกึษา 3) การเตรียมความ
พรอ้ม 4) การจัดการหลักสูตร 5) การจัดการเรียนการสอน 6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
7) การบริการและสวัสดิการ 8) การวัดและประเมินผล และ9) คุณภาพบณัฑิต แบบสอบถาม 
แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเหมาะสม/ความเป็นไปไดข้องรูปแบบ

การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการ
บริหารหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ ความส า เ ร็จส าหรับนักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน โดยลกัษณะแบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
คา่ 5 ระดบั (Likert, 1932, pp. 1-55) ซึ่งไดก้ าหนดคา่น า้หนกัคะแนนตามระดบัของความคิดเห็น 
ดงันี ้

5 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/ความเป็นไป
ไดอ้ยูใ่นระดบั มากทีสุ่ด 

4 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/ความเป็นไป
ไดอ้ยูใ่นระดบั มาก 
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3 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/ความเป็นไป
ไดอ้ยูใ่นระดบั ปานกลาง 

2 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/ความเป็นไป
ไดอ้ยูใ่นระดบั น้อย 

1 หมายถึง ผูต้อบเห็นว่ารูปแบบดงักล่าวมีความเหมาะสม/ความเป็นไป
ไดอ้ยูใ่นระดบั น้อยทีสุ่ด 

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายคา่คะแนนเฉล่ีย ดงันี ้
ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่ารูปแบบการบริหาร

หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่ารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน มีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่ารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนมีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่ารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนมีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัน้อย 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็นว่ารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนมีความเหมาะสม/ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัน้อยที่สุด 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนจ านวน  
5 สถาบนัเพ่ือขอความรว่มมือในการแสดงความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะจากผูบ้ริหารระดบัสงู 
ผูแ้ทนอาจารย ์ผูแ้ทนบคุลากร และนกัศกึษาจีน  

4.2 น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูจากผูบ้ริหารระดบัสงูจ านวน 3 คน ผูแ้ทน
อาจารยจ์  านวน 3 คน ผูแ้ทนบุคลากรจ านวน 2 คน และนกัศึกษาจีนชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 2 คน  
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ของ 5 สถาบนัๆ ละ 10 คน รวมจ านวน 50 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการแจก และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง หรือใชแ้บบสอบถามออนไลน ์(Google Form) 

4.3 น าแบบสอบถามท่ีไดร้บัคืนมาตรวจสอบความเรียบรอ้ยและวิเคราะห์
ขอ้มลูทางสถิต ิ

5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูง ผูแ้ทนอาจารย ์

ผูแ้ทนบุคลากร และนักศึกษาจีนชัน้ปีท่ี 4 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน โดยพิจารณาคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ (3.51) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  โดยใชก้ารทดสอบที ชนิดตวัอย่างหนึ่งกลุ่ม (One Sample 
t-Test) (Ferguson, 1981, p.180) 
 
ระยะที ่3 การพจิารณาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน 

การศึกษาในระยะท่ี 3 ไดน้  าขอ้มูลจากระยะท่ี 2 เก่ียวกับรูปแบบการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
มาร่างเป็นแบบพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลกัสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
โดยมีการด าเนินการดงันี ้

1. การเลือกกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 
การพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรนานาชาติ

ระดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีผูใ้หข้อ้มลู 
รวมทัง้สิน้จ  านวน 7 คน (ภาคผนวก ฉ) ประกอบดว้ย 

1.1 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 2 คน มีคุณสมบัติ คือ  
เป็นผูท่ี้มีความรู ้มีประสบการณเ์ก่ียวกับเรื่องการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบริหารสถาบนัอดุมศกึษาหรือผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ปี และมีวฒุิการศกึษาระดบั
ปรญิญาเอกหรือมีต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตผู่ช้ว่ยศาสตราจารยข์ึน้ไป 
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1.2 ผูบ้ริหารระดบัสงู มีคณุสมบตัิ คือ เป็นผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งทางการบริหาร
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการหรือเทียบเท่า หรือมีความรู ้มีประสบการณเ์ก่ียวกบัเรื่องการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
จ านวน 5 สถาบนัๆ ละ 1 คน รวมจ านวน 5 คน 

2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.1 น ารูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ

ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ท่ีไดจ้ากการวิเคราะหข์อ้มลูในระยะท่ี 2 มาสรา้ง
เป็นแบบพิจารณาใหข้อ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ ส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือใช ้
ในการพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการบริหารหลกัสตูรนานาชาติ
ระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีคณุสมบตัติรงตามท่ีก าหนดไว ้   

2.2 น าแบบพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการ
บริหารหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ ความส า เ ร็จส าหรับนักศึกษาจีน 
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
และเท่ียงตรงของเนือ้หา 

2.3 ติดตอ่ประสานงานผูท้รงคณุวฒุิและผูบ้ริหารระดบัสงู จ  านวน 7 คน เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน โดยผูว้ิจยัเป็นผูด้  าเนินการประสานงานกบัผูท้รงคณุวฒุิเป็นรายบคุคล  
   2.4 ผูท้รงคณุวฒุิด  าเนินการพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ตามวนั เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดงันี ้ 

-  ผูว้ิจยัชีแ้จงความมุ่งหมายการวิจยั น าเสนอขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง และประเด็น
ค าถามท่ีเก่ียวกับแบบพิจารณาให้ขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน เพ่ือใช้เป็นแบบพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและผูบ้รหิารระดบัสงู 
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-  ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้บริหารระดับสูง  
เพ่ือรบัขอ้มลูแบบพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายพรอ้มนดัสมัภาษณเ์พิ่มเติม
จากผูท้รงคณุวฒุิรายบคุคลดว้ยวาจาและทางโทรศพัท ์

2.5 ประมวลประเด็นส าคัญจากการด าเนิ นการพิจารณาให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้บริหารระดับสูง มาวิเคราะห์ 
เพ่ือจดัท าเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี 
ท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

2.6 ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

3. ลกัษณะของเครื่องมือ 
เครื่ องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน ระยะนี ้เ ป็นการให้ข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งผู้วิจัยไดจ้ัดท าแบบพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับ
นักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  
และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิจารณาก่อนน าไปใช้ในการให้ขอ้คิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ตามวนั เวลา สถานท่ีท่ีก าหนด 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ ผูว้ิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ขอความอนุเคราะห์ถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 2 คน  
และท าหนงัสือขอความอนเุคราะหไ์ปยงัสถาบนัอดุมศึกษาเอกชนจ านวน 5 สถาบนั ขอผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของสถาบนัๆ ละ 1 คน รวมจ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้ 7 คน เรียนเชิญเขา้ร่วมแสดง 
ความคดิเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญา
ตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

4.2 สง่ขอ้มลูสารสนเทศ และประเด็นค าถาม คือ แบบพิจารณาใหข้อ้คิดเห็น
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไปยังผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหาร
ระดับสูงทั้ง 7 คน พร้อมนัดหมายวัน เวลา และสถานท่ี ตามท่ีก าหนดในการให้ข้อคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
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4.3 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประมวลประเด็นส าคัญจากการพิจารณา 
ใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายมาใช้วิเคราะหเ์ป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายรูปแบบ 
การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
น าขอ้มูลจากการใหข้้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของผูท้รงคุณวุฒิ 

และผูบ้ริหารระดบัสูงของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มาวิเคราะห ์โดยใชก้ารพิจารณาค่าความถ่ี 
จากนัน้ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) สรุปเรียบเรียงเป็นลายลกัษณอ์กัษร
และตรวจสอบความถูกตอ้งเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือจัดท าเป็นขอ้เสนอแนะ 
เชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ ส าหรบั
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่

ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูตามล าดบั ดงันี ้

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

เพ่ือใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจตรงกนัผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณต์า่งๆ ในการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี  ้
n      แทน จ านวนตวัอยา่ง 

               X        แทน คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D.   แทน คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t         แทน คา่ท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
p       แทน คา่ความนา่จะเป็นของการมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มลู แบง่เป็น 3 ระยะ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ของสถาบัน 

อดุมศกึษาเอกชน 
ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่

ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
ระยะท่ี 3 การให้ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติ

ระดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูกระท าตามล าดบั ดงันี ้
  ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบัน 

อดุมศกึษาเอกชน 5 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์มหาวิทยาลยั
รังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562 ตามความ
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คดิเห็นของ ผูบ้ริหาร อาจารย ์และบคุลากร คณะบริหารธุรกิจ นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศกึษา
อยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ศิษย์เก่าจีน และ ผู้ใช้บัณฑิตจีน โดยผู้วิจัยไดด้  าเนินการ 
แจกแบบสอบถามจ านวน 569 คน ไดร้บัแบบสอบถามคืนทัง้สิน้ 569 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 

1. สรุปผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบัน 
อดุมศกึษาเอกชน ดงัแสดงในตาราง 3 –15 

 
ตาราง 3 จ  านวนและคา่รอ้ยละของผูบ้รหิาร อาจารย ์และบคุลากร ท่ีใชใ้นการการประเมิน
หลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ าแนกตาม เพศ อาย ุ
สถานภาพ  สาขาวิชา และสถาบนัท่ีสงักดั 

 

กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ    
     ชาย                                                                        
     หญิง 

 33 
67 

33.00 
67.00 

รวม  100     100.00 
อายุ    
      ต  ่ากวา่ 31 ปี                         
      31-40 ปี                               

  1 
         37 

 1.00 
37.00 

      41-50 ปี                                   53 53.00 
      ตัง้แต ่51ปี ขึน้ไป     9    9.00 
รวม  100 100.00 
สถานภาพ    
     คณบดี 
     รอง/ผูช้ว่ยคณบดี                         
     กรรมการบรหิารหลกัสตูร  

  5 
 5 
75 

5.00 
5.00 

75.00 
     บคุคลากรประจ าหลกัสตูร   15 15.00 
รวม  100 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน (คน) รอ้ยละ 
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา    
     การตลาด                                                                       
     การจดัการ 

 24 
13 

24.00 
13.00 

     การเงิน การธนาคาร และคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  63 63.00 
รวม         100 100.00 
สถาบัน    
     มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
     มหาวิทยาลยัรงัสิต                 

 20 
20 
20 

20.00 
20.00 
20.00 

     มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  20 20.00 
     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   20 20.00 
รวม  100 100.00 

 
จากตาราง 3 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.00)  

มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี (รอ้ยละ 53.00) มีสถานภาพเป็นกรรมการบริหารหลกัสตูร (รอ้ยละ 75.00) 
สงักดัคณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร และคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (รอ้ยละ 63.00)  
 
ตาราง 4 จ  านวนและคา่รอ้ยละของนกัศกึษาท่ีใชใ้นการการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 
(นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา 
สาขาวิชา และสถาบนัท่ีสงักดั 

 

กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ    
    ชาย 
    หญิง 

           88 
        181 

      32.71 
      67.29 

รวม  269 100.00 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน (คน) รอ้ยละ 
อายุ    
     ต  ่ากวา่ 21 ปี                              
     21 - 22 ปี 
     23 - 24 ปี 
     ตัง้แต ่25 ปี ขึน้ไป 

         148 
        104 

  14 
   3 

55.02 
38.66 
 5.20 
  1.12 

รวม  269 100.00 
ระดับช้ันปีทีก่ าลังศึกษา    
     ชัน้ปีท่ี 1 
     ชัน้ปีท่ี 2 
     ชัน้ปีท่ี 3 

 10 
46 

       157 

 3.72 
17.10 
58.36 

     ชัน้ปีท่ี 4   56 20.82 
รวม  269 100.00 
ก าลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา    
      การตลาด                                                                       
     การจดัการ 

 85 
80 

31.60 
29.74 

     การเงิน การธนาคาร และคอมพิวเดอรธ์ุรกิจ  104 38.66 
รวม  269 100.00 
สถาบัน    
     มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
     มหาวิทยาลยัรงัสิต                 

  18 
 26 
 39 

 6.69 
 9.67 
14.50 

     มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย   35       13.01 
     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   151  56.13 
รวม  269 100.00 
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จากตาราง 4 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.29)  
มีอายตุ  ่ากว่า 21 ปี(รอ้ยละ 55.02) ระดบัชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษาชัน้ปีท่ี 3 (รอ้ยละ 58.36) ก าลงัศกึษา
อยูใ่นคณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน การธนาคาร และคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (รอ้ยละ 38.66) 

 
ตาราง 5 จ  านวนและคา่รอ้ยละของศษิยเ์ก่าจีนท่ีใชใ้นการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต  
(นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ าแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ สาขาวิชาและสถาบนัท่ี
สงักดั 

กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ    
     ชาย                                                                        
     หญิง 

 43 
57 

43.00 
57.00 

รวม  100 100.00 
อายุ    
      20-30 ปี                         
      31-40 ปี                               

 56 
44 

56.00 
44.00 

รวม  100 100.00 
อาชีพ    
     รบัราชการ 
     พนกังานรฐัวิสาหกิจ                         
     พนกังานบริษัท  

 7 
22 
40 

7.00 
22.00 
40.00 

     คา้ขาย/ประกอบกิจการส่วนตวั  31 31.00 
รวม  100 100.00 
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา    
     การตลาด                                                                       
     การจดัการ 

 24 
13 

24.00 
13.00 

     การเงินและการธนาคาร  47 47.00 
     คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ  16 16.00 
รวม  100 100.00 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน (คน) รอ้ยละ 
สถาบัน    
     มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
     มหาวิทยาลยัรงัสิต                 

 20 
20 
20 

20.00 
20.00 
20.00 

     มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  20 20.00 
     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   20 20.00 
รวม  100 100.00 

 
จากตาราง 5 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.00)  

มีอายุระหว่าง 20-30 ปี (รอ้ยละ 56.00) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัท (รอ้ยละ 40.00) และสงักัด
คณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (รอ้ยละ 47.00)  
 
ตาราง 6 จ  านวนและคา่รอ้ยละของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีใชใ้นการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต    
(นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ าแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ และสถาบนัท่ี
สงักดั 

                     กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน (คน) รอ้ยละ 
เพศ    
     ชาย                                                                        
     หญิง 

 36 
64 

36.00 
64.00 

รวม  100 100.00 
อาย ุ    
     ต  ่ากวา่ 31ปี                          6 6.0 
     31-40 ปี                               45 45.00 
     41-50 ปี                          38 38.00 
     ตัง้แต ่51ปี ขึน้ไป    11 11.00 
รวม  100 100.00 
 



 96 
 

ตาราง 6 (ตอ่) 

                     กลุม่ตวัอยา่ง  จ านวน (คน) รอ้ยละ 
อาชีพ    
    รบัราชการ 
     รฐัวิสาหกิจ                         
     บรษิัท  

 14 
14 
 17 

14.00 
14.00 
17.00 

     กิจการส่วนตวั    55  55.00 
 รวม   100 100.00 
สถานภาพ    
     ผูบ้งัคบับญัชา                                                                      
     เจา้ของกิจการ 

 12 
13 

12.00 
13.00 

     ผูบ้รหิารฝ่ายบคุลากร   25  25.00 
     หวัหนา้งาน   50  50.00 
 รวม  100 100.00 
สถาบัน    
     มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
     มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
     มหาวิทยาลยัรงัสิต                 

 20 
20 
20 

20.00 
20.00 
20.00 

     มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  20 20.00 
     มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั   20 20.00 
 รวม  100 100.00 

 
จากตาราง 6 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.00)  

อายุระหว่าง 31-40 ปี (รอ้ยละ 45.00) อาชีพกิจการส่วนตวั (รอ้ยละ 55.00) และ มีสถานภาพ 
เป็นหวัหนา้งาน (รอ้ยละ 50.00)  
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      จากตาราง 7 แสดงว่าผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ 
นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต ศษิยเ์ก่าจีน และผูใ้ชบ้ณัฑิต
จีน มีความเห็นว่าหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีค่า
คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมในแตล่ะดา้นและโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบ้รหิาร อาจารย์
และบคุลากร คณะบรหิารธุรกิจ นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต และศิษยเ์ก่าจีน ดา้นบรบิท เป็นรายขอ้ 

 

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านบริบท 

ผู้บริหาร อาจารย ์และ
บุคลากร 
n = 100 

นักศึกษาจนี 
n = 269 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

1. จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
    มีความสอดคลอ้งกบั 
    ความตอ้งการของผูเ้รยีน 

 
 3.94 

 
0.79    มาก 4.31 0.77 มาก 4.15 0.71 มาก 

2. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ 
     ใหผู้เ้รยีนมีความรูค้วาม 
      เขา้ใจในดา้นวชิาชีพ 

 3.77 0.95 มาก  4.30 0.78 มาก 3.97 0.50 มาก 

3. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร  
     เหมาะสมกบัสถานการณ ์
    ปัจจบุนั และเหมาะสมกบั 
    วิชาชีพ 

3.72 0.71 มาก 4.30 0.79 มาก 3.92 0.58 มาก 

4. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้ง 
    กบัความตอ้งการของชมุชน  
    และสงัคม 

3.51 0.98 มาก 4.18 0.78 มาก 3.84 0.53 มาก 

5. การก าหนดแผนการศกึษา 
    สามารถท าใหผู้เ้รยีนส าเรจ็ 
    การศกึษาไดภ้ายใน 
    ระยะเวลา 4 ปี 

3.45 0.98 
ปาน
กลาง 

3.98 0.88 มาก 3.66 0.82 มาก 
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ตาราง 8 (ตอ่)          

         

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านบริบท 

ผู้บริหาร อาจารย ์และ
บุคลากร 
n = 100 

นักศึกษาจนี 
n = 269 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

6. จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอด 
    หลกัสตูรมีความเหมาะสม    
    กบัการศกึษาวชิาชีพ 

2.98 0.95 
ปาน
กลาง 

4.00 0.93 มาก 3.76 0.61 มาก 

7. เนือ้หารายวชิามคีวาม 
    สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 
    ของหลกัสตูร 

 
3.51 

 

 
0.89 

 
  มาก  4.20 0.77 มาก 3.85 0.63 มาก 

8. เนือ้หารายวชิาของหลกัสตูร 
    สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมีความรู ้ 
    ความเขา้ใจ และ 
    ประสบการณว์ิชาชีพ 

2.78 0.95 
ปาน
กลาง 

  3.99 0.87 มาก 3.82 0.61 มาก 

9. เนือ้หารายวชิาของหลกัสตูร 
    เป็นความรูท้ี่ผูเ้รยีนสามารถ 
    น าไปใชใ้นการประกอบ 
    วิชาชีพ 

3.51 0.89 มาก 4.00 0.87 มาก 3.72 0.85 มาก 

10. เนือ้หารายวิชาของ 
      หลกัสตูรเป็นความรูท้ี่ 
      ทนัสมยั และทนัตอ่   
      สถานการณปั์จจบุนั 

3.40 0.92 
ปาน
กลาง 

3.96 0.85 มาก 3.62 0.80 มาก 

11. เนือ้หารายวิชาของ 
      หลกัสตูรสอดคลอ้งกบัการ  
      พฒันาดา้นวิชาชีพ และ    
      ความกา้วหนา้ทาง 
      เทคโนโลยี 

3.70 0.75 มาก 4.26 0.82 มาก 3.89 0.70 มาก 



 
100 

ตาราง 8 (ตอ่)    

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านบริบท 

ผู้บริหาร อาจารย ์และ
บุคลากร 
n = 100 

นักศึกษาจนี 
n = 269 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

12. มีการใหข้อ้มลูขา่วสาร 
      ดา้นตา่งๆเก่ียวกบั  
      หลกัสตูร แก่ นกัเรยีน   
       ผูป้กครอง และผูส้นใจ 
       ทั่วไป 

3.57 0.76 มาก 4.25 0.78 มาก 3.88 0.54 มาก 

13. ภาษาที่น ามาใชใ้นการ 
      น าเสนอขอ้มลูขา่วสาร  
      เก่ียวกบัหลกัสตูรมีความ 
      เหมาะสม 

3.56 0.77 มาก 4.23 0.77 มาก 3.87 0.77 มาก 

14. ช่องทางการสือ่สารเพื่อ 
      ประชาสมัพนัธข์อ้มลู  
      ขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูร 
      มีหลากหลายช่องทาง 

3.53 0.78 มาก 4.22 0.83 มาก 3.86 0.53 มาก 

รวม    3.47   0.30   ปานกลาง  4.16   0.57    มาก  3.84 0.34      มาก 

 
จากตาราง 8 แสดงว่า ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ 

นกัศึกษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต และศิษยเ์ก่าจีน เห็นว่า
หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ดา้นบริบท มีคา่คะแนน
เฉล่ียของความเหมาะสมในแตล่ะขอ้และโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 8 ขอ้ 10 
และโดยรวม ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เห็นว่ามีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 9 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบ้รหิาร อาจารย์
และบคุลากร คณะบรหิารธุรกิจ นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต และศิษยเ์ก่าจีน ดา้นปัจจยัน าเขา้ เป็นรายขอ้ 

 

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

ผู้บริหาร อาจารย ์และ
บุคลากร 
n = 100 

นักศึกษาจนี 
n = 269 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมา
ะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมา
ะสม 

1. การรบัสมคัร ผูเ้รยีนสามารถ 
    สมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร    
    ตา่งๆ ไดห้ลากหลายช่องทาง  
    เช่น ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์  
     ผา่นตวัแทน หรอืสมคัรตรงที่ 
     สถาบนัการศกึษา 

3.99 
 

0.63 
 

มาก 
 

4.43 
 

0.81 
 

มาก 
 

4.46 
 

0.72 
 

มาก 
 

2. มีการตรวจสอบความถกูตอ้ง  
  ของเอกสารการส าเรจ็การศกึษา    
   และเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.98 0.55 มาก 4.39 0.70 มาก 4.09 0.75 มาก 

3. การลงทะเบยีนรายวิชาใน 
    หลกัสตูรมีถกูตอ้งตรงตาม 
    ความประสงคท์ีก่  าหนดไว ้

3.96 0.47 มาก 4.34 0.77 มาก 4.40 0.71 มาก 

4. การสอบวดัระดบัความรูด้า้น  
    ภาษา วดัเจตคติของผูเ้รยีน 
    แตล่ะคนเพื่อบม่เพาะผูเ้รยีน 
    ให ้มีพืน้ฐานความรู ้

3.95 0.52 มาก 4.31 0.78 มาก 4.02 0.71 มาก 

5. มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รยีน 
    ใหม้ีความรูพ้ืน้ฐานในดา้น  
    ภาษาที่ใชใ้นการเรยีนและ 
    ภาษาที่ใชใ้นชีวิต ประจ าวนั 

3.93 0.54 มาก 4.28 0.80 มาก 4.01 0.73 มาก 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

ผู้บริหาร อาจารย ์และ
บุคลากร 
n = 100 

นักศึกษาจนี 
n = 269 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n =100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมะ
สม 

6. การบม่เพาะใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจ 
   ถึงวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม และ 
   ธรรมชาติของผูค้นในพืน้ที ่

3.91 0.49 มาก 4.29 0.82 มาก 3.99 0.71 มาก 

7. การจดัปฐมนเิทศใหก้บันกัศกึษา   
    ใหมข่องคณะและสาขาที่สงักดั 

3.90 0.69 มาก 4.27 0.79 มาก 3.95 0.76 มาก 

8. อาจารยม์ีคณุวฒุิ ความรู ้ 
    ความสามารถตรงตามรายวชิที่สอน 

3.72 0.71 มาก 4.22 0.80 มาก 3.85 0.64 มาก 

9. อาจารยม์ีการเตรยีมการสอน และมี 
    เทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัทัง้  
    รายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

3.75 0.56 มาก 4.19 0.79 มาก 3.74 0.61 มาก 

10.อาจารยม์ีคณุธรรมจรยิธรรม  
     และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

3.68 0.65 มาก 4.22 0.81 มาก 3.79 0.70 มาก 

11. อาจารยม์ีความรบัผิดชอบในงานท่ี 
     สอน และมีเจตคติทีด่ีตอ่การปฏิบตัิ 
     หนา้ที่ 

3.75 0.64 มาก 4.26 0.75 มาก 3.91 0.64 มาก 

12. ผูเ้รยีนมีความรูพ้ืน้ฐาน ตรงตาม  
      คณุสมบตัิที่คณะวชิาก าหนด  

3.88 0.61 มาก 4.26 0.79 มาก 3.50 0.85 
ปาน
กลาง 

13. มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ 
 หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึง่เปิด     
      ใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวก 
       อยา่งเพียงพอ 

3.75 0.56 มาก 4.10 0.85 มาก 3.85 0.56 มาก 

14. มีวารสาร นิตยสารหนงัสอื และ 
      ต าราเก่ียวกบัวชิาชีพในหอสมดุที ่
      ทนัสมยั และเพียงพอ 

3.69 0.71 มาก 4.22 0.83 มาก 3.80 0.53 มาก 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

ผู้บริหาร อาจารย ์และ
บุคลากร 
n = 100 

นักศึกษาจนี 
n = 269 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n =100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมะ
สม 

15. มีอปุกรณ ์สือ่เทคโนโลยีประกอบ       
      การเรยีนการสอนอยา่งเพียงพอ 

3.88 0.57 มาก 4.23 0.85 มาก 3.59 0.89 มาก 

16. มรีะบบเครอืขา่ย Internet ที ่  
     ทนัสมยัและรวดเรว็ 

3.64 0.54 มาก 4.21 0.77    มาก 3.57 0.77 มาก 

17. มีจ านวนเครือ่งคอมพวิเตอร ์
      ในหอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์   
      อยา่งเพยีงพอ 

3.69 0.61 มาก 4.15 0.75 มาก 3.44 0.81 
ปาน
กลาง 

18. มีอปุกรณแ์ละเครือ่งอ านวย 
      ความสะดวกในหอ้งเรยีนที่  
      เหมาะสมเพยีงพอกบัรายวิชา และ 
      มีการใชง้านจรงิ 

3.83 0.59 มาก 4.23 0.81 มาก 3.96 0.68 มาก 

19. มีการจดัสภาพแวดลอ้มที่อ  านวย 
      ความสะดวกอื่นๆ เช่น  
      หอ้งพยาบาล  หอ้งอาหาร  
      หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และสนาม    
      กีฬาอยา่งเหมาะสม 

3.81 0.65 มาก 4.23 0.83 มาก 3.81 0.80 มาก 

  รวม 3.83 0.22 มาก 4.25 0.55 มาก 3.88 0.31 มาก 

 
จากตาราง 9  แสดงว่า ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ 

นกัศึกษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต และศิษยเ์ก่าจีน เห็นว่า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดา้นปัจจัยน าเข้าใน  
แต่ละขอ้และโดยรวมมีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ ขอ้ 12 และ 
ขอ้17 ศษิยเ์ก่าจีนเห็นวา่มีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 10 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย์
และบคุลากร คณะบรหิารธุรกิจ นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต และศิษยเ์ก่าจีน ดา้นกระบวนการผลิต เป็นรายขอ้ 

 

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านกระบวนการผลิต 

ผู้บริหาร อาจารย ์และ
บุคลากร 
n = 100 

นักศึกษาจนี 
n = 269 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

1. โครงการและกิจกรรม  
เสรมิหลกัสตูรมีความ 
สอดคลอ้งกบัเนือ้หาวชิา 
ที่เรยีน 

3.40 
 

0.86 
 

ปาน
กลาง 

 

4.16 
 

0.87 
 

มาก 
 

3.95 
 

0.80 
 

มาก 
 

2. มีกระบวนการสอนท่ี 
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา
คน้ควา้ คิดวิเคราะห ์คิด
สรา้งสรรคแ์ละท างาน 
รว่มกนั 

3.74 0.66 มาก 4.19 0.83 มาก 4.05 0.81 มาก 

3. มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูร
ที่สง่เสรมิการน าความรูแ้ละ 
ประสบการณไ์ปใชใ้นการ
ปฏิบตัิงาน 

4.30 0.66 มาก 4.36 0.76 มาก 4.23 0.75 มาก 

4. มีการสอดแทรกคณุธรรม 
จรยิธรรม ความรบัผิดชอบ 
ตอ่สงัคม และแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.28 0.83 มาก 4.33 0.79 มาก 4.16 0.78 มาก 

5. มีการกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
เกิดความตอ้งการเรยีนรู ้  
เพิ่มขึน้ 

4.25 0.64 มาก 4.31 0.81 มาก 4.15 0.76 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

การประเมินหลกัสตูร 
ดา้นกระบวนการผลติ 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์และ
บคุลากร 
n = 100 

นกัศกึษาจีน 
n = 269 

ศิษยเ์กา่จีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

6. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
น าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้น
การปฏิบตัิงานและพฒันา
อาชีพ 

4.24 0.67 มาก 4.31 0.80 มาก 4.14 0.83 มาก 

7. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมี 
ประสบการณต์รงทัง้ภาค 
วิชาการ และวชิาชีพ ทัง้ใน 
และนอกหอ้งเรยีน 

4.15 0.83 มาก 4.31 0.78 มาก 4.12 0.80 มาก 

8. มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ี
มีความรูค้วามสามารถ 
เหมาะสมกบัแตล่ะรายวชิา 
ในหลกัสตูร 

4.13 0.76 มาก 4.30 0.76 มาก 4.12 0.78 มาก 

9. อาจารยท์ี่ปรกึษามี
จ านวนเพียงพอกบัจ านวน
ผูเ้รยีน 

4.12 0.62 มาก 4.30 0.82 มาก 4.12 0.76 มาก 

10. อาจารยเ์อาใจใส ่ให้
ความชว่ยเหลอื เปิดโอกาส
ใหซ้กัถาม และรบัฟังความ 
คิดเห็นของผูเ้รยีน 

4.17 0.75 มาก 4.29 0.82 มาก 4.12 0.84 มาก 

11. มีอาจารยท์ี่ปรกึษาที่ม ี
ความรูภ้าษาจีนให ้
ค าแนะน าดา้นการเรยีน 
และกิจกรรมพรอ้มก าหนด 
ช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษา
อยา่งเหมาะสม 

4.08 0.91 มาก 4.29 0.83 มาก 4.10 0.67 มาก 
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   ตาราง 10 (ตอ่) 

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านกระบวนการผลิต 

ผู้บริหาร อาจารย ์และ
บุคลากร 
n = 100 

นักศึกษาจนี 
n = 269 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

12. มีการจดัการสอบภาษา 
      ตา่งประเทศเพื่อเป็น
สว่นหนึง่ของการส าเรจ็ 
การศกึษา 

4.07 0.79 มาก 4.28 0.75 มาก 4.09 0.74 มาก 

13. การวดัผลแต่ละ
รายวชิามคีวามสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาของวชิาทีเ่รยีนมี
ความเทีย่งตรง และ  
สามารถตรวจสอบได ้

4.06 0.83 มาก 4.28 0.81 มาก 4.08 0.80 มาก 

14. มวีธิกีารวดัผลและ 
ประเมนิผลทีม่คีวามชดัเจน
สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์

4.03 0.81 มาก 4.25 0.77 มาก 4.07 0.73 มาก 

15. ผูเ้รยีนมสีว่นร่วมใน
การประเมนิการเรยีนการ
สอน 

3.88 0.71 มาก 4.20 0.82 มาก 4.02 0.83 มาก 

16. อาจารยผ์ูส้อนใช้
วธิกีารวดัผล และ
ประเมนิผลตามจุดประสงค์
การเรยีนรูข้องหลกัสตูรที ่
เหมาะสมกบัเนื้อหาวชิา 
ทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาค 
ปฏบิตั ิ

4.01 0.83 มาก 4.22 0.79 มาก 4.07 0.78 มาก 

17. อาจารยน์ าผลการวดั 
และประเมนิกระบวนการ 
เรยีนการสอนมาวเิคราะห ์
เพื่อปรบัปรุงและพฒันา  
คุณภาพการเรยีนกาสอน 

3.94 0.81 มาก 4.20 0.82 มาก 4.06 0.79 มาก 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

การประเมินหลกัสตูร 
ดา้นกระบวนการผลติ 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์และ
บคุลากร 
n = 100 

นกัศกึษาจีน 
n = 269 

ศิษยเ์กา่จีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

18. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดั
และประเมินผลตามความ
เป็นจรงิและน าผลการ
ประเมินไปพฒันาการเรยีน
การสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.81 0.71 มาก 4.20 0.83 มาก 4.05 0.72 มาก 

รวม 4.03 0.29 มาก 4.27 0.58 มาก 4.09 0.51 มาก 

 
จากตาราง 10 แสดงว่า ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ 

นกัศึกษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต และศิษยเ์ก่าจีน เห็นว่า
หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดา้นกระบวนการผลิต  
ในแต่ละข้อและโดยรวมอยู่มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ยกเว้น 
ขอ้ 1 ผูบ้รหิาร อาจารย ์และบคุลากร เห็นว่ามีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัปาน
กลาง  
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ตาราง 11 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ ศษิยเ์ก่าจีน และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน ดา้นผลผลิต เป็นรายขอ้ 

 

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านผลผลติ 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n = 100 

ผู้ใช้บัณฑิตจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

ท่านมีความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัตขิองผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดบัใด 

1. มีความรู ้และทกัษะในดา้นวิชาชีพท่ีถกูตอ้ง  
3.49 0.63 

 ปาน   
กลาง 

4.59 0.70 มากทีส่ดุ 

2. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบรหิารทั่วไป และการ  
    บรหิารงานดา้นวชิาชีพ 

3.89 0.78 มาก 4.28 0.64 มาก 

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์และวิจารณอ์ยา่งมี     
    เหตผุล 

4.08 0.87 มาก 4.33 0.80 มาก 

4. มีความคดิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งนวตักรรม และ องค ์
    ความรูใ้นวิชาชีพ 

3.86 0.85 มาก 4.36 0.72 มาก 

5. มีความซือ่สตัยส์จุรติ และรบัผิดชอบตอ่หนา้ที่ท่ีไดร้บั  
    มอบหมาย 

3.10 0.69 
ปาน
กลาง 

4.36 0.72 มาก 

6. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.50 0.85 

ปาน
กลาง 

4.42 0.68 มาก 

7. มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและสามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 4.23 0.76 มาก 4.24 0.71 มาก 
8. มีความเสยีสละ อทุิศเวลาและยดึถือประโยชนข์อง 
    สว่นรวมหรอืองคก์รมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

4.08 0.72 มาก 4.40 0.68 มาก 

9. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะใน 
    การสือ่สาร 

4.38 0.79 มาก 4.31 0.72 มาก 

รวม  3.85 0.40   มาก  4.37 0.32     มาก 

 

จากตาราง 11 แสดงว่า ศิษย์เก่าจีน และผู้ใช้บัณฑิตจีน เห็นว่าหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านผลผลิต ในแต่ละข้อ  
และโดยรวมมีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นขอ้ 1 ข้อ 5 ข้อ 6  
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ศิษย์เก่าจีนเห็นว่ามีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และข้อ 1  
ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีนเห็นวา่มีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  
 
ตาราง 12 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ ศษิยเ์ก่าจีน และ  
ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน ดา้นผลกระทบเป็นรายขอ้ 

 

การประเมินหลกัสตูร 
ดา้นผลกระทบ 

ศิษยเ์กา่จีน 
n = 100 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

 ระดบั    
ความ
เหมาะ 
  สม 

1. ไดร้บัการแตง่ตัง้หรอืมอบหมายใหเ้ป็นหวัหนา้งาน/โครงการ  
     หรอืผูร้ว่มโครงงานตา่งๆ ของหนว่ยงาน 

3.92 0.47 มาก 4.30 0.69 มาก 

2. สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัจากหลกัสตูรไปใชใ้นการปฏิบตัิงาน   
    จรงิ 

3.98 0.43 มาก 4.43 0.64 มาก 

3. น าความรูท้ี่ไดร้บัจากหลกัสตูรไปสรา้งนวตักรรมหรอืองค ์
    ความรูใ้หมเ่พื่อใชใ้นการประกอบวิชาชีพ 

3.97 0.39 มาก 4.41 0.73 มาก 

4. ไดร้บัค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน 3.88 0.46 มาก 4.35 0.69 มาก 

5. องคก์ร/หนว่ยงานหรอืชมุชนเกิดความเช่ือมั่นหรอืมอบ 
    ใบประกาศนียบตัรที่แสดงถงึความเป็นมาตรฐานท่ีดี 

3.85 0.44 มาก 4.30 0.59 มาก 

6. หลกัสตูรนานาชาติระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัที ่
    ส  าเรจ็การศกึษาเป็นท่ียอมรบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
    และของสงัคม 

3.86 0.40 มาก 4.40 0.65 มาก 

รวม 3.91 0.25 มาก 4.37 0.32 มาก 

 
จากตาราง 12 แสดงว่า ศิษย์เก่าจีน และผู้ใช้บัณฑิตจีน เห็นว่าหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านผลกระทบ ในแต่ละข้อ 
และโดยรวมมีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 13 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของศิษยเ์ก่าจีน และ 
ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน ดา้นประสิทธิผล เป็นรายขอ้ 

 

การประเมินหลกัสตูร 
ดา้นประสทิธิผล 

ศิษยเ์กา่จีน 
n = 100 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ
สม 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

1. ผลจากการเรยีนในหลกัสตูรท าใหเ้กิดความมั่นใจในการ 
    ประกอบวิชาชีพ 

3.83 0.40 มาก 4.54 0.61 มากที่สดุ 

2. ความรูด้า้นวิชาการท่ีไดร้บัจากสถาบนัการศกึษาท าใหเ้กิด 
    ความเช่ียวชาญในดา้นทฤษฏี 

3.83 0.43 มาก 4.42 0.71 มาก 

3. ผลจากการเรยีนภาคปฏิบตัิการในสถานประกอบการท าใหม้ี 
    ทกัษะในการท างานสงูขึน้ 

3.89 0.47 มาก 4.36 0.66 มาก 

4. ความรูด้า้นการบรหิารธุรกิจสง่ผลใหท้า่นมคีวามมั่นใจในการ 
    บรหิารจดัการและการวางแผนงาน 

3.88 0.50 มาก 4.17 0.73 มาก 

5. ประสบการณจ์ากการศกึษาในสถาบนัการศกึษาท าให ้
    สามารถสรา้งเครอืขา่ยกบัผูค้นหรอืองคก์รตา่งๆ 

3.82 0.48 มาก 4.34 0.84 มาก 

6. ผลจากการท ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคดิ  
    สรา้งสรรคใ์นการปฏิบตัิงาน 

3.92 0.44 มาก 4.31 0.80 มาก 

รวม 3.86 0.22 มาก 4.36 0.46 มาก 

 
จากตาราง 13 แสดงว่า ศิษย์เก่าจีน และผู้ใช้บัณฑิตจีน เห็นว่าหลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดา้นประสิทธิผล ในแต่ละข้อ  
และโดยรวมมีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ขอ้ 1 ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน 
เห็นวา่มีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  
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ตาราง 14 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ ศษิยเ์ก่าจีน และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน ดา้นความยั่งยืน เป็นรายขอ้ 

การประเมินหลกัสตูร 
ด้านความยั่งยนื 

ศิษยเ์ก่าจีน 
n = 100 

ผู้ใช้บัณฑิตจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดับ
ความ
เหมาะ 
สม 

ท่านมีความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัตขิองนักศึกษาที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรอยูใ่นระดับใด 
1. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบรหิารทั่วไป และ 
    การบรหิารงานดา้นวชิาชีพอยา่งยั่งยืน 

3.89 0.57   มาก 4.39 0.74   มาก 

2. น าความรูท้ี่ไดร้บัจากสถาบนัการศกึษามาใชพ้ฒันา 
    งานท่ีรบัผิดชอบใหก้บัหนว่ยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.70 0.77   มาก 4.32 0.79   มาก 

3. มีการประยกุตอ์งคค์วามรูจ้ากการเรยีนในสถาบนั   
    อดุมศกึษาไปสูง่านในวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ 
    การท างานใหส้งูขึน้ 

3.91 0.57   มาก 4.24 0.82   มาก 

4. มีความสามารถในการน าความรูแ้ละประสบการณ ์
    จากการศกึษาตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหาและ  
     ตดัสนิใจในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

4.41 0.81   มาก 4.23 0.94   มาก 

5. มีการพฒันาตนเองในดา้นตา่งๆ เพื่อเพิม่ศกัยภาพ 
    การปฏิบตัิงานใหส้งูขึน้ 

3.73 0.78   มาก 4.39 0.75   มาก 

รวม 3.93 0.45   มาก 4.31 0.59   มาก   

  
จากตาราง 14 แสดงว่า ศิษย์เก่าจีน และผู้ใช้บัณฑิตจีน เห็นว่าหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดา้นความยั่งยืน ในแต่ละข้อ 
และโดยรวมมีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก   
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ตาราง 15 คา่คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของ ศษิยเ์ก่าจีน และ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน ดา้นการถ่ายโยงความรู ้เป็นรายขอ้ 

การประเมินหลกัสตูร 
ดา้นการถ่ายโยงความรู ้

ศิษยเ์กา่จีน 
n = 100 

ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน 
n = 100 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

X  S.D. 

ระดบั
ความ
เหมาะ 
สม 

1. น าแนวคดิและทฤษฎีจากการเรยีนในสถาบนัการศกึษา 
    มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบังานในวิชาชีพของ 
    ตน 

4.12 0.67   มาก 4.23 0.75   มาก 

2. น านวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ไปประยกุตใ์ชใ้น 
     การแกปั้ญหาใหก้บัองคก์ร/หนว่ยงานภายนอกได ้

4.20 0.55   มาก 4.14 0.82   มาก 

3. มีการถา่ยโยงความรู ้ใหค้  าปรกึษาดา้นการบรหิาร  
    การจดัการ และวางแผนงานแก่หนว่ยงานหรอืบคุคล 
    ทัง้ภายในและภายนอก 

4.13 0.53   มาก 4.28 0.78   มาก 

4. ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรดา้นการบรหิาร การจดัการและ 
     วางแผนงานของหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและ 
     ภายนอก 

4.17 0.51   มาก 4.45 0.74   มาก 

5. มีระบบการปฏิบตัิงานท่ีมุง่สูค่วามเป็นเลศิผา่น 
    กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในหนว่ยงาน 

4.16 0.62  มาก  4.24 0.79   มาก 

รวม 4.16 0.37   มาก 4.27 0.55  มาก  

 
 จากตาราง 15 แสดงว่า ศิษย์เก่าจีน และผู้ใช้บัณฑิตจีน เห็นว่าหลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดา้นการถ่ายโยงความรู้ ในแตล่ะ
ขอ้และโดยรวมมีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  

2. สรุปความคิดเห็นและข้อมูลเพิ่มเติมท้ายแบบสอบถามในแต่ละด้าน พบว่า  
มีขอ้เสนอแนะในดา้นตา่งๆ ดงันี ้ 

2.1 ด้านบริบท พบว่า การให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ  เ ก่ียวกับหลักสูตร 
แก่นกัเรียน ผูป้กครอง และผูส้นใจ ในหลากหลายช่องทางดว้ยภาษาจีน โดยเฉพาะเนือ้หาสาระ 
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ความทนัสมยัของหลกัสูตร และโอกาสในการประกอบอาชีพ จะเป็นแนวทางใหผู้ป้กครองไดร้บัรู ้
และใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสินใจรว่มกบัผูเ้รียน  

2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ผู้เรียนท่ีได้รับค าปรึกษาและแนะน าท่ีถูกต้อง
เหมาะสมในการเลือกหลกัสตูรจากอาจารยห์รือตวัแทนของมหาวิทยาลยั มีการบม่เพาะใหผู้เ้รียน 
มีพืน้ฐานความรูใ้นดา้นภาษาทัง้ท่ีใชใ้นการเรียน และในชีวิตประจ าวนั มีโอกาสไดเ้รียนรูถ้ึงวิถีชีวิต 
ประเพณีวฒันธรรม และธรรมชาตขิองผูค้นในพืน้ท่ีตา่งๆ  

2.3 ด้านกระบวนการผลิต พบว่า การส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งใน 
และนอกห้องเรียนเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีจะท าให้ผู้เรียนไดร้ับประสบการณ์ตรงทั้งทางดา้นวิชาการ  
ดา้นวิชาชีพ เพราะผู้เรียนสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกตใ์ช้ในการ
ปฏิบตัิงาน และการประกอบอาชีพในอนาคต และการจัดอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรูภ้าษาจีน 
ใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และกิจกรรม เป็นสิ่งส  าคญั โดยเฉพาะในปีแรกของการเขา้ศกึษา  

2.4 ด้านผลผลิต พบว่า การส่งเสริมให้ผู้เรียนไดมี้โอกาสร่วมท ากิจกรรม 
เสริมหลกัสูตรจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการท างาน ไดร้บัการสอดแทรกคณุธรรม
จริยธรรม ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้น 
ไดดี้ 

2.5 ดา้นผลกระทบ พบว่า การเรียนรูจ้ากอาจารยท่ี์มีความสามารถหรือมีทกัษะ
ในรายวิชาท่ีสอน รวมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนท่ีทันสมัยเช่นเดียวกับท่ีใช้งานในสถาน
ประกอบการ จะท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้มีมุมมอง แนวคิด สามารถวิเคราะห ์และวิจารณ ์
อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีทักษะในการส่ือสาร  จนสามารถ
ปฏิบตังิานรว่มกบัผูอ่ื้นดว้ยความมั่นใจ 

2.6 ดา้นประสิทธิผล พบว่าการเรียนรูจ้ากการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ 
ท าใหผู้้เรียนเกิดพัฒนาการในดา้นต่างๆ สามารถน าความรู ้และประสบการณจ์ากการศึกษา 
ตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหาและตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบ  

2.7 ดา้นความยั่งยืน พบว่า การจดัหลกัสูตรท่ีมีรายวิชาท่ีทนัสมยั ตรงกับความ
ตอ้งการของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือองคก์ร จะท าให้ผูเ้รียนสามารถน าความรูท่ี้ไดร้บั
จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ  
ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

2.8 ด้านการถ่ายโยงความรู้ พบว่า ผู้เรียนท่ีไดร้ับความรู้จากการศึกษาตาม
หลักสูตรท่ีดี มีโอกาสไดฝึ้กงาน และฝึกฝนตนเองจนเกิดความเช่ียวชาญ จะสามารถประยุกต์
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แนวคิด ทฤษฎีท่ีไดร้ับจากการเรียน พรอ้มน าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือน าองคค์วามรู้ใหม่ๆ  
ท่ีไดร้บัไปเผยแผต่อ่บคุคลอ่ืนไดอ้ย่างกวา้งขวาง 
 

 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ข้ันตอนที่ 2.1 การจัดท าร่างรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติฯ ในการจดัท า
รา่งรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีน
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน แบง่การด าเนินการ ดงันี ้

2.1.1 น าผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)  
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในระยะท่ี 1 ท่ีใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรตามแบบซิปป์  
( CIPPIEST Model) ทัง้ 8 ดา้น คือ 1) ดา้นบริบท  2) ดา้นปัจจยัน าเขา้  3) ดา้นกระบวนการผลิต  
4) ดา้นผลผลิต  5) ดา้นผลกระทบ 6) ดา้นประสิทธิผล  7) ดา้นความยั่งยืน  และ 8) ดา้นการถ่าย
โยงความรู ้ มาปรบัรูปแบบใหอ้ยู่ในรูปการบริหารหลกัสตูรซึ่งประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) การประชาสัมพันธ์ 2) การรับนักศึกษา 3) การเตรียมความพรอ้ม 4) การจัดการหลักสูตร  
5) การจัดการเรียนการสอน 6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7) การบริการและสวัสดิการ  
8) การวัดและประเมินผล และ9) คุณภาพบัณฑิต โดยมีรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การประชาสัมพันธ ์มีการใหข้อ้มลูข่าวสารดา้นตา่งๆ เก่ียวกับหลกัสตูร
แก่นักเรียน ผูป้กครอง และผูส้นใจทั่วไป เนือ้หาของหลกัสูตรมีความสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์
สามารถสะท้อน ความต้องการของ ผู้เรียน และชุมชนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในบริบท 
ทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  และเอื ้อต่อการน าไปประกอบวิชาชีพ มีความทันสมัย 
ตอ่สถานการณปั์จจุบนั ทัง้ทางดา้นวิชาชีพ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ส าหรบัภาษาท่ีใช ้
ในการน าเสนอขอ้มลูขา่วสารมีความเหมาะสม และมีช่องทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลู
ขา่วสารไดห้ลากหลายชอ่งทาง 

2. การรับนักศึกษา  ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ  
ได้หลากหลาย ช่องทาง เช่น  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านตัวแทน หรือสมัครตรง ท่ี
สถาบนัการศกึษา มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเร็จการศกึษา และเอกสารอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรของคณะ และสาขาวิชาท่ีสังกัด 
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ได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ  และผู้เรียนมีความรู้พื ้นฐานตรงตามคุณสมบัติท่ีคณะ  
และสาขาวิชาก าหนด 

3. การเตรียมความพร้อม มีการสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคติ
ของผูเ้รียนแตล่ะคน มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรูใ้นดา้นภาษาท่ีใชใ้นการเรียน 
และภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความเข้าใจถึงวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติ  
ของผูค้นในพืน้ท่ี มีการจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหม่ของคณะและสาขาวิชาท่ีสงักดัเพ่ือกระตุน้
ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ 

4. การจัดการหลักสูตร มีวัตถุประสงคแ์ละเนือ้หารายวิชาของหลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสังคม มุ่งให้ผู้เรียนมีความรอบรูใ้นด้านวิชาการ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการพฒันาชีวิต และเอือ้ตอ่การน าไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชีพ อาจารย ์
มีคณุวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ ตรงตามรายวิชาท่ีสอน และก าหนดแผนการศึกษาท่ีสามารถ 
ท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็การศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี หรือตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 

5. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนท่ีมีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับแต่ละรายวิชาในหลกัสูตร มีความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน และมีเจตคติท่ีดีต่อการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ี มีอาคารสถานท่ีอุปกรณ ์ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน มีเครื่องอ านวย
ความสะดวกในหอ้งเรียน เหมาะสม เพียงพอต่อรายวิชาและสามารถใชง้านไดจ้ริง มีการจดัการ
สอบภาษาตา่งประเทศเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของการส าเรจ็การศกึษา           

6. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์
ตรงทั้งภาควิชาการ  และวิชาชีพ ทั้ง ในและนอกห้อง เรียน ผู้ เ รียน สามารถน าความ รู ้
และประสบการณจ์ากกิจกรรมเสริมหลกัสูตรไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบตัิงาน และพัฒนาอาชีพ  
ผลของการท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการท างาน มีการสอดแทรก
คณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้กผู่เ้รียน 

7. การบริการและสวัสดิการ  มีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ภาษาจีน 
ใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และกิจกรรมพรอ้มก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม
เพียงพอต่อจ านวนผูเ้รียน อาจารยเ์อาใจใส่ใหค้วามช่วยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้ักถาม และรบัฟัง
ความคิดเห็นของผูเ้รียน มีแหล่งศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดใหบ้ริการ 
และอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ พร้อมจัดสภาพแวดล้อมท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  
เชน่  หอ้งพยาบาล  หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม  
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8. การวัดและประเมินผล  การวัดผลแต่ละรายวิชามีความสอดคล้อง 
กับเนื ้อหาของวิชาท่ี เรียน มีความเ ท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได้ มีวิ ธีการวัดผล 
และประเมินผลท่ีมีความชดัเจนตามหลกัเกณฑ ์อาจารย์สามารถใชว้ิธีการวดัผล และประเมินผล
ตามจดุประสงคก์ารเรียนรูข้องหลกัสูตรท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  พร้อมน าผลการวัดและประเมินกระบวนการเรียนการสอนมาวิเคราะห ์ 
เพ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน โดยผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการประเมินการเรียน
การสอน 

9. คุณภาพบัณฑติ บณัฑิตมีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์และวิจารณ์
อย่างมีเหตผุล มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะในการส่ือสาร สามารถน าความรู้
และประสบการณจ์ากการศึกษาตามหลักสูตรไปใชแ้ก้ปัญหาและตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบ  
มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี สามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้มีความเสียสละ อทุิศเวลา และยึดถือประโยชน์
ของสว่นรวมหรือองคก์รมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

จากผลการประเมินหลักสูตรตามแบบซิปป์ ( CIPPIEST Model) ทัง้ 8 ดา้น 
น ามาปรบัรูปแบบใหอ้ยูใ่นรูปการบรหิารหลกัสตูรซึ่งประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ดงัภาพประกอบ
ท่ี 2 
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       การประเมนิหลกัสตูรแบบซปิป์             องคป์ระกอบของรปูแบบการบรหิารหลกัสตูร                     

 

ภาพประกอบ 2  ความเช่ือมโยงระหว่างการประเมินหลกัสตูรแบบซปิป์กบัองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปรญิญาตรท่ีีมุ่งสู่ความส าเรจ็ส าหรบั

นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
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น ารูปแบบการบริหารหลกัสูตรซึ่งประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ มาจดัท า 
เป็นแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดร้บัเพิ่มเติมจากการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวุฒิ มาจดัท า
เป็นรา่งรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศกึษา
จีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

2.1.2 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา 
ผูท้รงคณุวุฒิจ  านวน 5 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบั
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ใน 9 องคป์ระกอบ 
คือ 1) การประชาสมัพนัธ ์ 2) การรบันกัศึกษา 3) การเตรียมความพรอ้ม 4) การจดัการหลกัสูตร  
5) การจัดการเรียนการสอน 6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 7) การบริการและสวัสดิการ  
8) การวัดและประเมินผล และ9) คุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเห็นด้วย 
ในทกุประเดน็ของทกุองคป์ระกอบ (ภาคผนวก ค)และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มในแตล่ะองคป์ระกอบ 
ดงันี ้

1. การประชาสัมพันธ์ พบว่า สถาบนัการศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์
หลกัสตูรทัง้ภายใน และภายนอกประเทศ ผา่นส่ือออนไลน ์สิ่งพิมพ ์และการส่ือสารแบบเผชิญหนา้ 
(Face to Face) โดยเฉพาะการส่ือสารในประเทศจีนตอ้งใชเ้ป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ  
เพราะจะท าให้นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถเขา้ถึงหลักสูตรของสถาบันการศึกษา  
มากยิ่งขึน้ รวมทัง้เสนอแนะขอ้มลูเก่ียวกบัความพรอ้ม สภาพแวดลอ้ม ชมุชน และวฒันธรรมไทย 

2. การรับนักศึกษา พบว่า การรบันักศึกษาต่างชาติควรใหมี้หลากหลาย
ชาติ ในการรบันกัศกึษาของบางคณะหรือสาขาวิชาอาจจ าเป็นตอ้งรบันกัศกึษาแมจ้ะมีคณุสมบตัิ  
ท่ีไม่ตรงตามคุณลักษณะของหลักสูตร ส่วนผลการสอบออนไลนอ์าจไม่สะทอ้นความสามารถ 
ท่ีแท้จริงของผู้สมัครท่ีสอบไดซ้ึ่งจะส่งผลต่อการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร  
และการเรียนในแตล่ะรายวิชา สถาบนัการศกึษาควรจดัใหมี้หน่วยงานรบัสมคัรนกัศกึษาตา่งชาติ  
ท่ีท  างานไดร้วดเรว็ มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

3. การเตรียมความพร้อม พบว่า มีผูเ้รียนเดินทางเขา้มาในประเทศล่าชา้ 
หรือในช่วงใกลเ้ปิดภาคการศึกษาท าใหมี้เวลาในการบ่มเพาะไม่เพียงพอ ควรจดัใหมี้การเตรียม
ความพรอ้มล่วงหนา้เป็นปี เช่น การประขาสมัพนัธห์ลกัสูตร ความรูพื้น้ฐานภาษาองักฤษ ทักษะ
การเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ีต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง วัฒนธรรม และภาษาไทย เป็นต้น  
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ส่งเสริมสหกิจศึกษา และการท างานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง เพิ่มทักษะ  
ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ และการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน เชน่ การท าวิจยั  

4. การจัดการหลักสูตร พบว่า สถาบันการศึกษาควรส่งสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชาติกับนักศึกษาในชาติเพ่ือใหเ้กิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
หลกัสตูรควรสรา้งความรว่มมือกบัผูป้ฏิบตัิงานจริงขององคก์รภายนอก และการปรบัปรุงหลกัสตูร
ไมจ่  าเป็นตอ้งรอปรบัหลกัสตูรในรอบ 1 ปี หรือ 5 ปี 

5. การจัดการเรียนการสอน พบว่า สถาบนัการศึกษาตอ้งก าหนดเกณฑ์
ภาษาต่างประเทศให้ชัดเจน และเตรียมความพรอ้มอย่างเข้มข้นตัง้แต่ปีแรก ส าหรบัอาจารย ์
ควรไดร้ับการพัฒนาใหมี้ประสบการณต์รงมากขึน้นอกเหนือจากเนน้ความครบถ้วนในการจัด  
การเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งการเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริง  มีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมของไทยและจีน ท าใหน้กัศึกษาตระหนกัในความแตกต่าง 
แตส่ามารถท างาน และอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัติ 

6. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  พบว่า สถาบันการศึกษาต้อง 
จดักิจกรรมท่ีสรา้ง ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ พรอ้มจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หน้กัศกึษาตา่งชาติ
ไดเ้ขา้ใจวฒันธรรมไทย  ตอ้งมีการสรา้งความรว่มมือกบัหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งเป็นสิ่งจ  าเป็น
เพ่ือใหน้กัศึกษาไดร้บัประสบการณต์รง และควรรวบรวมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยสอดแทรก
อย่างเป็นรูปธรรมในการจดัท าโครงการต่างๆ เพ่ือน านักศึกษาหลักสูตรนานาชาติลงพืน้ท่ีชุมชน 
ท่ีจะท าใหไ้ดร้บัประสบการณต์รงในการศกึษาวฒันธรรม เศรษฐกิจ สงัคม และสถาบนัการศกึษา
ควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับข้อจ ากัดทางภาษาของนักศึกษาจีนท่ีท าให้การฝึกงาน 
หรือทดลองงานในองคก์รภาครฐัเป็นไปไดย้าก 

7. การบริการและสวัสดิการ พบว่า สถาบนัการศึกษาควรมีระบบพ่ีเลีย้ง 
ท่ีเป็นนักศึกษารุ่นพ่ีท่ีจะคอยให้ความช่วยเหลือในดา้นการเรียน และการใช้ชึวิตในวัฒนธรรม 
ท่ีแตกต่างแก่นักศึกษาใหม่ มีการให้บริการวิชาการตลอดหลักสูตร มีการเตรียมความพร้อม  
ก่อนเรียน พฒันาระหวา่งเรียน ท าใหส้ามารถส าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ าหนด พรอ้มสง่เสรมิ 
ใหน้กัศกึษาเพิ่มการเรียนรูด้ว้ยตนเองใหม้ากขึน้ 

8. การวัดและประเมินผล พบว่า อาจารยค์วรจดัใหมี้การประเมินผลแบบ 
360° เริ่มตน้จาก เนือ้หาวิชา ผูเ้รียน โครงการ ความโปรง่ใส ผลกระทบจากการเรียนทัง้ภาคทฤษฏี
และปฏิบตัท่ีิมีตอ่ผูเ้รียน ตอ่หลกัสตูร และตอ่สงัคม 
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9. คุณภาพของบัณฑิต  พบว่า บัณฑิตต้องรู ้หน้าท่ีของพลเมืองไทย  
และพลเมืองโลก พรอ้มปฏิบตัิตามหนา้ท่ีเป็นอย่างดี  ตอ้งพฒันาทกัษะในการวิเคราะหห์าเหตผุล 
และคน้หาประสบการณต์รงโดยเนน้การพฒันาทกัษะดา้นความคิดสรา้งสรรค ์(Critical Thinking 
Skill) และทักษะในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skill) โดยน ากรณีศึกษามาใชท้ัง้ใน 
และนอกหอ้งเรียน  

น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกของผูท้รงคณุวุฒิเก่ียวกับการบริหาร
หลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี จ  านวน 5 คน มาวิเคราะห ์โดยใชก้ารพิจารณาค่าความถ่ี 
จากนัน้ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) สรุปเรียบเรียงเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
และตรวจสอบความถูกตอ้งเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือจัดท าเป็นร่างรูปแบบ 
การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน 
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไดร้า่งรูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ข้ันตอนที ่2.2 การพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติฯ จะน ารา่งรูปแบบ
การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน 
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มาพิจารณาซึ่งมีการด าเนินการ ดงันี ้

2.2.1 น าร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน มาสงัเคราะหแ์ละด าเนินการสรา้ง
เป็นแบบพิจารณายืนยนัร่างรูปแบบโดยมีลกัษณะแบบมีโครงสรา้งเพ่ือใชใ้นการพิจารณายืนยนั
รา่งรูปแบบจากผูท้รงคณุวฒุิจ  านวน 7 คนเพ่ือขอความรว่มมือในการพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบ 

2.2.2 น าขอ้มูลจากการพิจารณายืนยันร่างรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลยั และผูท้รงคณุวุฒิภายในมหาวิทยาลยั มาวิเคราะห ์โดยใชก้ารพิจารณาค่าความถ่ี 
จากนัน้ผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) เพ่ือน ามาพฒันารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศึกษา
เอกชน จากนั้นท าการสรุปเรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจสอบความถูกตอ้งเสนอ
อาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ไดผ้ลสรุปดงัตาราง ดงันี ้
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ตาราง 16  การเปรียบเทียบจ านวนประเดน็ขององคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูร
นานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
ก่อนการพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบ และหลงัการพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบ 

 

องคป์ระกอบ
ที ่

องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรนานาชาต ิ

จ านวนประเดน็ 
ก่อนการ

พจิารณายนืยัน
ร่างรูปแบบ 

จ านวนประเดน็ 
หลังการ

พจิารณายนืยัน
ร่างรูปแบบ 

1 การประชาสมัพนัธ ์ 5 10 
2 การรบันกัศกึษา 6 8 
3 การเตรียมความพรอ้ม 6 7 
4 การจดัการหลกัสตูร 6 6 
5 การจดัการการเรียนการสอน 6 8 
6 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 5 8 
7 การบริการ และสวสัดิการ 7 8 
8 การวดัและประเมินผล 5 6 
9 คณุภาพบณัฑิต 6 8 
 รวม 52 69 

 
จากตาราง 16 จ านวนประเด็นขององคป์ระกอบก่อนการพิจารณายืนยันร่างรูปแบบ 

มีจ  านวน 52 ประเด็น เม่ือผูท้รงคุณวุฒิพิจารณายืนยันร่างรูปแบบแลว้ พบว่า จ  านวนประเด็น 
ขององคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ
ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมีจ านวน 69 ประเดน็ 
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูรูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จากการพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบ
ของผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้ 7 คน 

 

ล าดับที ่ องคป์ระกอบ 
ความถี ่

(เหน็ด้วย) 
ร้อยละ 

ข้อเสนอแนะ 
(มีประเดน็ทีเ่พิม่ขึน้) 

1 การประชาสมัพนัธ ์ 7 100 5 ประเดน็ 
2 การรบันกัศกึษา 7 100 2 ประเดน็ 
3 การเตรียมความพรอ้ม 7 100 1 ประเดน็ 
4 การจดัการหลกัสตูร 7 100 ไมมี่ประเดน็ 
5 การจดัการการเรียนการสอน 7 100 2 ประเดน็ 
6 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 7 100 3 ประเดน็ 
7 การบริการ และสวสัดิการ 7 100 1 ประเดน็ 
8 การวดัและประเมินผล 7 100 1 ประเดน็ 
9 คณุภาพบณัฑิต 7 100 2 ประเดน็ 

 
จากตาราง 17 แสดงว่า ผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 7 คน เห็นดว้ยกบัรูปแบบการบริหารหลกัสตูร

นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ทุกองคป์ระกอบและทุกประเด็น โดยคิดเป็นรอ้ยละ 100 นอกจากนีย้ังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จ านวน 17 ประเดน็  

รูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับ
นกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จากการพิจารณายืนยนัร่างรูปแบบของผูท้รงคณุวุฒิ 
ทัง้ 7 คน  พบวา่ รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ มีจ านวน 69 ประเด็น 
ดงันี ้

1. รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีน ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เก่ียวกบั การประชาสัมพันธ ์จ านวน 10 ประเด็น 
คือ 
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1.1 หลักสูตรท่ี เผยแพร่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เ รียน  
และนวัตกรรมการเปล่ียนแปลง โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ  
การพฒันาชีวิต และเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวิชาชีพ 

1.2 เ นื ้อหารายวิชาของหลักสูตรท่ี เผยแพร่เ ป็นความรู้ท่ีทันสมัย ทันต่อ
สถานการณปั์จจบุนั สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นวิชาชีพ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานในประเทศจีน 

1.3 มีการใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นต่างๆ เก่ียวกับหลักสูตรแก่ นกัเรียน ผูป้กครอง 
ผูป้ระกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีวัยวุฒิและคุณวุฒิท่ีแตกต่างกัน ข้อมูลท่ีน าเสนอจึงตอ้ง
จดัสรรเนือ้หาใหแ้ตกตา่งกนั 

1.4 ภาษาท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับหลักสูตรสามารถ
ส่ือสารไดช้ัดเจน   และมีความเหมาะสมกับบุคคลในแต่ละพืน้ท่ี เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
และภาษาจีน แต่ดว้ยความถนดัดา้นภาษาต่างประเทศของชาวจีนยงัอยู่ในวงจ ากัดมาก จึงตอ้ง 
ใชภ้าษาจีนในการประชาสมัพนัธ ์

1.5 ช่องทางการส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับหลักสูตร  
มีหลากหลายช่องทางทัง้ภายในและภายนอกประเทศผ่านส่ือสงัคมออนไลน ์สิ่งพิมพ ์หรือแบบ
เผชิญหนา้ (Face to Face) 

1.6 การสร้างความสมดุลระหว่างการท าประชาสัมพันธ์ แบบ  Online  
และ Offline แมว้่า Social media จะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเขา้ถึงผูค้นจ านวนมาก แต่การ
ประชาสมัพนัธแ์บบ Offline ก็ยงัมีความจ าเป็นเพ่ือจะชว่ยสรา้งความนา่เช่ือถือใหก้บัองคก์ร 

1.7 การประชาสมัพนัธต์อ้งมีตวัอย่างศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จเพ่ือบอกเล่า
ประสบการณซ์ึ่งจะท าใหเ้ห็นภาพของกระบวนการการเรียนรูส้  าหรบัการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

1.8 ผูท่ี้รบัผิดชอบในการประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งเขา้ใจการส่ือสาร และวฒันธรรม 
ในการรับสาร ของคนจีน ดังนัน้ผู้ท  าประชาสัมพันธ์ตอ้งเป็นคนจีน ซึ่งจะมีความเขา้ใจในการ
ประชาสมัพนัธ ์โดยใชเ้นือ้หาท่ีตอบโจทยก์บักลุม่เปา้หมายซึ่งเป็นคนจีนดว้ยกนั 

1.9 สถาบันการศึกษาตอ้งมีการจัดกิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม 
ของชาวจีน เพ่ือน าเนือ้หาไปใชใ้นการประชาสมัพนัธก์บักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นคนจีน สรา้งความรูส้ึก
สบายใจและความรูส้กึใกลช้ิดวฒันธรรมระหวา่งไทยจีน เชน่ กิจกรรมวนัตรุษจีน เป็นตน้ 

1.10 การประชาสัมพันธ์ตอ้งบอกถึงประโยชนท่ี์ผู้เรียนจะไดร้ับจากหลักสูตร 
เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 
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2. รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีน ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เก่ียวกบั การรับสมัคร จ านวน 8 ประเดน็ คือ 

2.1 การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูรตา่งๆ ไดห้ลากหลาย
ช่องทาง   เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องสถาบันการศึกษา ผ่านตัวแทนท่ีไดร้บัมอบหมาย  
จากสถาบันการศึกษา ผ่านจดหมายแนะน าตัว (Recommend Letter)หรือสมัครตรง 
ท่ีสถาบนัการศกึษา โดยใชม้าตรฐานและกระบวนการเดียวกนั 

2.2 มีหน่วยงานรบัสมคัรนกัศึกษาต่างชาติท่ีท างานไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง สามารถ
ตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพ บคุลากรตอ้งมีความสามารถในการแนะน านกัศกึษาไดต้รงตาม
ขอ้เท็จจริงหรือมีบคุลากรท่ีสามารถส่ือสารกบัผูส้มคัรท่ีมีขอ้จ ากัดดา้นภาษาจีนท่ีไม่ไดส้มคัรผ่าน
ตวัแทน ทัง้ผา่นระบบออนไลน ์และออฟไลน ์เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั                                 

2.3 มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารการส าเร็จการศึกษา และเอกสาร
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา เชน่ หนงัสือรบัรองทนุการศกึษาจากจีน เอกสารแสดงฐานะการเงิน 

2.4 ผู้เรียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคุณสมบัติท่ีคณะวิชาก าหนดในระเบียบ 
การสมคัร และใชก้ารทดสอบออนไลนใ์นการวดัระดบัความรูพื้น้ฐาน 

2.5 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความสอดคลอ้งกับนวัตกรรมการเปล่ียนแปลง 
และความตอ้งการของผูเ้รียน ตอ้งแนะน ารายวิชาในหลกัสูตรซึ่ งก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในรายวิชา 
ท่ีเรียนมากกวา่ช่ือของหลกัสตูร 

2.6 การลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรของคณะและสาขาท่ีสังกัดไดถู้กตอ้ง  
ตรงตามประสงคข์องผูเ้รียน โดยจดัอาจารยท่ี์ปรกึษาดแูลการลงทะเบียนเรียนในปีแรกของผูเ้รียน 

2.7 มีขัน้ตอนการสมคัร และระยะเวลาด าเนินการในแตล่ะขัน้ตอนท่ีชดัเจนเพราะ
การรอคอยจะท าใหน้ักศึกษาขาดความมั่นใจ และตดัสินใจสมัครเรียนในสถาบนัการศึกษาอ่ืน
หลายแหง่พรอ้มๆ กนั    

2.8 สถาบนัการศึกษาตอ้งมีการส่ือสารกับส านกังานตรวจคนเขา้เมืองใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนัในเรื่องวีซา่ของนกัศกึษา พรอ้มอธิบายใหน้กัเรียน และผูป้กครองเขา้ใจอยา่งชดัเจน 

3. รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศึกษาจีน ของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน เก่ียวกับ การเตรียมความพรอ้ม มีจ านวน 7 ประเด็น 
คือ 

3.1 มีการสอบวัดระดับความรูด้า้นภาษา วัดเจตคติของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือ 
บม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้
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3.2 มีกระบวนการบ่มเพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐาน ความรูใ้นดา้นภาษาท่ีใชใ้นการ
เรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

3.3 มีการบ่มเพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี วฒันธรรม และ
พฤตกิรรมของผูค้นในพืน้ท่ี 

3.4 มีการบ่มเพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงทกัษะการเรียนในระดบัอุดมศึกษา 
เชน่การเรียนรูด้ว้ยตนเอง วิธีการท าวิจยั เป็นตน้ 

3.5 มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พ่ือการพฒันาตนเองเพิ่มขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง 

3.6 มีการจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ สาขาท่ีสงักดัเพ่ือการส่ือสาร
ความเขา้ใจในระบบ วิธีการการเรียนการสอน และการปรบัตวัการเป็นนกัศกึษา 

3.7 หลกัสูตรเตรียมความพรอ้มตอ้งมีการปรบัเพ่ือใหเ้ขา้กบันกัศกึษาแตล่ะกลุ่ม
ตามลักษณะเฉพาะของนักศึกษา เช่น นักศึกษาจีนจะมีทักษะในการท าขอ้สอบไดดี้ แต่ทักษะ
ภาษาดา้นการส่ือสาร และการเขียนนัน้จะต ่ากว่า 

4. รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีน ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เก่ียวกบั การจดัการหลกัสตูร จ านวน 6 ประเดน็ คือ 

4.1 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีคณุธรรมจริยธรรม มีความรู ้มีทกัษะ
ทางปัญญา มีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรบัผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  
การส่ือสารการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นพลเมืองโลก มีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการ  
ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการพฒันาชีวิต และเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวิชาชีพ 

4.2 เนือ้หารายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องหลักสูตร เน้นการ
ปฏิบตัมิากกวา่ทฤษฎี และมีการฝึกงานระหวา่งเรียน 

4.3 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน สงัคม และประเทศ 
4.4 อาจารยมี์คณุวฒุิ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และผลงานทางวิชาการตรง

ตามรายวิชาสอนและตามเง่ือนไขของหน่วยงานท่ีก ากับมาตรฐานการศึกษา หรือเชิญผูบ้ริหาร  
ผูท่ี้ท  างานอยูใ่นอตุสาหกรรมนัน้ๆ มาเป็นผูส้อน 

4.5 จัดท าแผนและติดตามผลการศึกษาเพ่ือท าให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษา 
ไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี 

4.6 การปรับปรุงหลักสูตรสามารถด าเนินการได้ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
หรือตามความเหมาะสมตามเง่ือนไขของหนว่ยงานท่ีก ากบัมาตรฐานการศกึษา 
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5. รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นักศึกษาจีน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับ การจัดการเรียนการสอน จ านวน  
8 ประเดน็ คือ 

5.1 มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคุณสมบตัิ ทักษะ ความรู ้ความสามารถ และมี
ประสบการณเ์หมาะสมกบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร  

5.2 อาจารยมี์คณุธรรมจริยธรรม มีความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน และมีเจตคติ 
ท่ีดีตอ่การปฏิบตั ิหนา้ท่ีการเรียนการสอน  

5.3 มีอุปกรณ์ ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนทีมี
ประสิทธิภาพ และ เพียงพอตอ่พฒันาการของผูเ้รียน             

5.4 มีอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในห้องเรียนทีมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมเพียงพอกบัรายวิชา และมีสภาพการใชง้านไดจ้รงิ 

5.5 มีการจัดการสอบภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการส าเรจ็การศกึษา 

5.6 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทั้งด้านทฤษฏี และด้านปฏิบัติ รวมทั้ง  
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูป้ฏิบตัจิรงิ เชน่ สหกิจศกึษา 

5.7 อาจารยผ์ู้สอนตอ้งค านึงถึงรูปแบบท่ีสามารถใช้ไดใ้นทุกประเทศส าหรับ 
การส่งงานแบบออนไลน์ของนักศึกษาต่างชาติท่ีพักอาศัยอยู่ต่างประเทศระหว่างการหยุด  
ภาคเรียน 

5.8 มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือรองรับภาวะวิกฤต เช่น  
โรคอบุตัใิหม ่การปิดเมืองเพ่ือคดักรองโรค 

6. รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีน ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เก่ียวกับ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 

8 ประเดน็ คือ 
6.1 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงทั้งภาควิชาการ และวิชาชีพ  

ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 
6.2 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีส่งเสริมการน าความรู ้และประสบการณ์ไปใช ้

ในการปฏิบตังิาน 
6.3 มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู ้รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใ์ช้ 

ในการปฏิบตังิาน และพฒันาอาชีพ 
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6.4 มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ และปฎิบัติตาม 
กฎระเบียบ มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สภาพแวดลอ้ม และแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

6.5 ผลลัพธ์ของการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรท าให้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ 
ในการปฏิบตังิาน  

6.6 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยส าหรับนักศึกษาจีนท่ีเรียนในหลักสูตร
นานาชาติจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพให้นักศึกษาต่างชาติ หลังจากส าเร็จ
การศกึษาในประเทศไทยมากขึน้ 

6.7 การสรา้งชมรมศิษยเ์ก่านกัศึกษาจีนจะช่วยสรา้งเครือข่ายส าหรบันกัศึกษา
ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

6.8 จดัใหอ้งคก์รภายนอกมีส่วนรว่มในการพฒันานกัศกึษาผ่านการท าโครงการ
ต่างๆ ซึ่งจะช่วยใหน้ักศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นการประสานงาน และการท างานในอนาคต
ส าหรบันกัศกึษา 

7. รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เก่ียวกับ การบริการและสวัสดิการ จ านวน  
8 ประเดน็ คือ 

7.1 มีบริการวิชาการใหก้ับผูเ้รึยนตลอดหลกัสูตร ตัง้แต่การเตรียมความพรอ้ม 
การพฒันา  ระหวา่งเรียน และสามารถส าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ าหนด  

7.2 มีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ภาษาจีนให้ค  าแนะน าด้านการเรียน  
และกิจกรรม พรอ้มก าหนดชว่งเวลาในการใหค้  าปรกึษาอยา่งเหมาะสม 

7.4 อาจารย์เอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้ซักถาม และรับฟัง  
ความคดิเห็นของผูเ้รียน  

7.5 มีนักศึกษาท าหน้าท่ีเสมือนเป็นพ่ีเลี ้ยง สามารถใช้ภาษาจีนส่ือสาร  
กบันกัศกึษาใหม ่คอยดแูลใหข้อ้แนะน าในดา้นการเรียน การใชชี้วิตทัง้ในและนอกสถาบนั 

7.6 มีแหล่งศึกษาค้นคว้า  เช่น ห้องสมุด ห้องสมุดออนไลน์  (E-Libery)  
ของหลกัสตูร หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

7.7 มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ห้องพยาบาล 
หอ้งอาหารหอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 
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7.8 จดัใหมี้การประกันใหแ้ก่นักศึกษาต่างชาติท่ีครอบคลุมทัง้ประกันอุบตัิเหต ุ
และประกันสุขภาพทุกปี เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความมั่ นใจในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ  
ของมหาวิทยาลยั 

8. รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เก่ียวกบั การวัดและประเมินผล จ านวน 6 ประเด็น 
คือ 

8.1 มีการทดสอบความรู ้ก่อน-หลงั (Pre test – Post test) การเรียนของผูเ้รียน
ในรายวิชาหลกัวา่มีความรูเ้พิ่มขึน้เพียงใด 

8.2 การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกับเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความ
เท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

8.3 วิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีมีความชัดเจนรอบด้าน และสอดคล้อง 
ตามหลกัเกณฑ ์และวตัถปุระสงคข์องรายวิชา   

8.4 อาจารย์ใช้วิ ธีการวัดผล และประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ของหลกัสตูรท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

8.5 อาจารยไ์ดน้  าผลการวดัและประเมินกระบวนการเรียนการสอนมาวิเคราะห ์
เพ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 

8.6 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน 
9. รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั

นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน เก่ียวกับ คุณภาพของบัณฑิต จ านวน 8 ประเด็น 
คือ 

9.1 มีความสามารถในการน าความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาตาม
หลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

9.2 มีความสามารถในการคิดสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์และวิจารณอ์ย่างมีเหตผุล 
บนพืน้ฐานของหลกัการทางวิชาการ 

9.3 มีความคิดเชิงนวตักรรม มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทักษะ 
ในการส่ือสารระหวา่งบคุคล 

9.4 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ี ดี  ตระหนักในความแตกต่าง สามารถท างานและ  
อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสนัต ิและมีความสขุ 
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9.5 มีความเขา้ใจในการใชชี้วิตท่ีพอเพียง และการแบง่ปัน มีความเสียสละ อทุิศ
เวลา และยดึถือประโยชนข์องสว่นรวมหรือองคก์ร มากกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

9.6 มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหน้าท่ีของพลเมืองไทย และพลเมืองโลก  
ทัง้ยงัสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีนัน้ไดค้รบถว้นเป็นอยา่งดี 

9.7 บณัฑิตในยคุปัจจบุนัควรมีทกัษะในการเรียนรูเ้พิ่มเติมดว้ยตนเอง เน่ืองจาก
ความรูใ้หม่ๆ  นัน้จะเกิดขึน้ตลอดเวลา 

9.8 สถาบนัการศกึษาควรผลกัดนัใหน้กัศกึษาจีนท างานในประเทศไทย หลงัจาก
ส าเร็จการศึกษาก่อนเดินทางกลับประเทศเพ่ือใหมี้ประสบการณ ์และทักษะต่างๆ ทีไดร้บัจาก 
การท างาน 

ไดรู้ปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีสมบรูณ ์

ข้ันตอนที่ 2.3 การศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติฯ  
น ารูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีน
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูความคิดเห็นของผูท้รงคณุวฒุิในการ
พิจารณายืนยันร่างรูปแบบมาสร้างเป็นแบบสอบถามการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารหลักสูตรนานาชาติฯ และน าแบบสอบถามการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ 
การบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่ งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เสนอแก่ผูบ้ริหารระดบัสงูจ านวน 3 คน ผูแ้ทนอาจารยท่ี์รบัผิดชอบ
ในการดแูลหลกัสูตรจ านวน 3 คน ผูแ้ทนบุคลากรท่ีรบัผิดชอบในการดแูลหลกัสูตรจ านวน 2 คน 
และนกัศึกษาจีนจ านวน 2 คน จาก 5 สถาบนัๆ ละ 10 คน รวมจ านวน 50 คน เพ่ือศกึษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ผลสรุป ดังแสดงในตาราง  
18 – 29 
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ตาราง 18 จ  านวนและคา่รอ้ยละของผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาท่ีใชใ้นการศกึษา 
ความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็
ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

 

กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน (คน) รอ้ยละ 
1.  เพศ   
     1.1  ชาย                                                                        
     1.2  หญิง 

17 
33 

34.00 
66.00 

                                  รวม 50 100.00 
2.  อาย ุ   
     2.1  ต  ่ากวา่ 20 ปี                         
     2.2  20-30 ปี                         
     2.3  31-40 ปี                               

0 
5 
11 

0.00 
10.00 
22.00 

     2.4  41-50 ปี                         20 40.00 
     2.5  ตัง้แต ่51ปีขึน้ไป  14 28.00 
                                  รวม 50 100.00 
3. สถานภาพ   
     3.1  ผูบ้รหิาร                                                                         
     3.2  อาจารยป์ระจ า 

15 
15 

30.00 
30.00 

     3.3  บคุลากรประจ าคณะ 10 20.00 
     3.4  นกัศกึษา 10 20.00 
                                  รวม 50 100.00 
4.  สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน   
     4.1  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
     4.2  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
     4.3  มหาวิทยาลยัรงัสิต                 

10 
10 
10 

20.00 
20.00 
20.00 

     4.4  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 10 20.00 
     4.5  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  10 20.00 
                                 รวม 50 100.00 
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จากตาราง 18 แสดงวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 66.00) มีอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี (รอ้ยละ 40.00) มีสถานภาพเป็นผูบ้รหิาร (รอ้ยละ 30.00) และอาจารยป์ระจ า 
(รอ้ยละ 30) 
 
ตาราง 19 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน ท่ีมีตอ่
องคป์ระกอบตา่งๆ ในการศกึษาความเหมาะสมของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบั
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด 
(3.51) เป็นรายองคป์ระกอบและโดยรวม 

 

องคป์ระกอบ
ที ่

 
องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรี 

 

ผู้บริหาร 
อาจารย ์

บุคลากร และ
นักศึกษาจีน  

(n = 50) 
X          S.D. 

t p 

1 การประชาสมัพนัธ ์  4.08       0.42    9.76  0.001 
2 การรบันกัศกึษา  4.53       0.44  16.49  0.001 
3 การเตรยีมความพรอ้ม  3.95       0.30  10.31  0.001 
4 การจดัการหลกัสตูร  3.94       0.40   7.52  0.001 
5 การจดัการเรยีนการสอน  4.17       0.44  10.55  0.001 
6 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา  4.25       0.30  17.39  0.001 
7 การบรกิารและสวสัดิการ  4.05       0.53   7.16  0.001 
8 การวดัและประเมินผล  4.07       0.87   4.58  0.001 
9 คณุภาพของบณัฑติ  4.06       0.83   4.68  0.001 
 รวม  4.12       0.25  17.41  0.001 

 

จากตาราง 19 แสดงว่าผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน มีความเห็นว่า 
รูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีน  
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมในแต่ละรายองคป์ระกอบ  
และโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ องคป์ระกอบท่ี 2 มีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 
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ตาราง 20 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน ท่ีมีตอ่
องคป์ระกอบตา่งๆ ในการศกึษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบั
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด     
(3.51) เป็นรายองคป์ระกอบและโดยรวม 

 

องคป์ระกอบ
ที ่

 
องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรี 

 

ผู้บริหาร 
อาจารย ์

บุคลากร และ
นักศึกษาจีน  

(n = 50) 
X          S.D. 

t p 

1 การประชาสมัพนัธ ์ 4.02      0.70     5.20 0.001 
2 การรบันกัศกึษา 4.47      0.45   14.92 0.001 
3 การเตรยีมความพรอ้ม 3.99      0.75     4.53 0.001 
4 การจดัการหลกัสตูร 3.90      0.34     8.11 0.001 
5 การจดัการเรยีนการสอน 4.06      0.70     5.57 0.001 
6 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 4.15      0.49     9.14 0.001 
7 การบรกิารและสวสัดิการ 4.00      0.68     5.10 0.001 
8 การวดัและประเมินผล 4.08      0.59     6.79 0.001 
9 คณุภาพของบณัฑติ 4.07      0.72     5.46 0.001 
 รวม 4.08       0.29   14.14 0.001 

 

จากตาราง 20 แสดงว่าผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน มีความเห็นว่า 
รูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีน  
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเป็นไปไดใ้นแต่ละรายองคป์ระกอบ  
และโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 21 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และ
นกัศกึษาจีน ท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้มีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันักศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชน กบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) เก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ ์เป็นรายขอ้ 

 

 
             การประชาสมัพนัธ ์

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

 1. หลกัสตูรท่ีเผยแพรมี่ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
      ของผูเ้รียน และนวตักรรมการเปล่ียนแปลง โดยมุ่งให ้ 
      ผูเ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการ 
      พฒันาชีวติและเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวชิาชีพ 

3.96 0.60 5.26 0.001 4.08 0.78 5.18 0.001 

  2. เนือ้หารายวชิาของหลกัสตูรท่ีเผยแพรเ่ป็นความรูท่ี้ 
      ทนัสมยัทนัตอ่สถานการณปั์จจุบนัสอดคลอ้งกบัการ  
      พฒันาดา้นวชิาชีพ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และ 
      ความตอ้งการของตลาด แรงงานในประเทศ 

4.02 0.51 7.01 0.001 4.10 0.79 5.29 0.001 

  3. มีการใหข้อ้มลูข่าวสารดา้นตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัสตูรแก่  
       นกัเรียน ผูป้กครอง ผูป้ระการการ และผูส้นใจทั่วไป 
       ซึง่มีวยัวฒุแิละคณุวฒุิท่ีแตกต่างกนั ขอ้มลูที่น  าเสนอ 
        จงึตอ้งจดัสรรเนือ้หาใหแ้ตกต่างกนัไป 

3.96 0.49 6.45 0.001 3.98 0.74 4.48 0.001 

  4. ภาษาที่น  ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบั 
      หลกัสตูรสามารถส่ือสารไดช้ดัเจน และมีความ 
      เหมาะสมกบับคุคลในแตล่ะพืน้ท่ี เช่น ภาษาไทย 
      ภาษาองักฤษ และภาษาจีน แตด่ว้ยความถนดัดา้น 
      ภาษาตา่งประเทศของชาวจีนยงัอยู่ในวงจ ากดัมาก 
      จงึตอ้งใชภ้าษาจีนในการประชาสมัพนัธ์ 

3.98 0.51 6.46 0.001 4.02 0.74 4.86 0.001 

  5. ช่องทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสาร 
      เก่ียวกบัหลกัสตูรมีหลากหลายช่องทางทัง้ภายใน    
      และภายนอกประเทศผ่านส่ือสงัคม ออนไลน ์สิ่งพิมพ ์
      หรือแบบเผชิญหนา้ (face to face) 

4.14 0.67 6.65 0.001 4.02 0.80 4.54 0.001 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

 
              การประชาสมัพนัธ ์

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

  6. การสรา้งความสมดลุระหวา่งการท าประชาสมัพนัธ ์ 
      แบบ Online และ Offline แมว้า่ Social media  
      จะเป็นช่องทางการส่ือสารที่เขา้ถงึผูค้นจ านวนมาก  
      แตก่ารประชาสมัพนัธแ์บบ Offline ก็ยงัมีความจ าเป็น 
      เพ่ือจะช่วยสรา้งความน่าเช่ือถือใหก้บัองคก์ร 

4.16 0.62 7.44 0.001 4.06 0.82 4.75 0.001 

 7. การประชาสมัพนัธต์อ้งมีตวัอย่างศษิยเ์ก่าท่ีประสบ 
     ความส าเรจ็เพ่ือบอกเล่าประสบการณซ์ึง่จะท าใหเ้หน็ 
     ภาพของกระบวนการการเรียนรูส้  าหรบัการประกอบ 
     วชิาชีพในอนาคต 

4.20 0.64 7.64 0.001 3.94 0.74 4.11 0.001 

 8.  ผูท่ี้รบัผิดชอบในการประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งเขา้ใจการ 
      ส่ือสาร และวฒันธรรม ในการรบัสารของคนจีน ดงันัน้ 
      ผูท้  าประชาสมัพนัธต์อ้งเป็นคนจีน ซึง่จะมีความเขา้ใน 
      การประชาสมัพนัธโ์ดยใชเ้นือ้หาท่ีตอบโจทยก์บั 
      กลุ่มเปา้หมายซึง่เป็นคนจีนดว้ยกนั 

4.10 0.71 5.90 0.001 4.02 0.77 4.69 0.001 

 9. สถาบนัการศกึษาตอ้งมีการจดักิจกรรมที่มีความ 
      เช่ือมโยงกบัวฒันธรรมของชาวจีน เพ่ือน าเนือ้หาไปใช้ 
      ในการประชาสมัพนัธ ์กบักลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นคนจีน 
      สรา้งความรูส้กึ สบายใจและความรูส้กึใกลช้ิด 
      วฒันธรรมระหวา่งไทยจีน เช่น กิจกรรมวนัตรุษจีน 
      เป็นตน้ 

4.16 0.68 6.75 0.001 4.02 0.74 4.86 0.001 

10.  การประชาสมัพนัธต์อ้งบอกถงึประโยชนท่ี์ผูเ้รียนจะ 
        ไดร้บัจากหลกัสตูร เพ่ือน าไปสู่การพฒันาตนเอง  
        สงัคม และประเทศชาติ 

4.16 0.77 6.00 0.001 4.00 0.78 4.43 0.001 

 
จากตาราง 21 แสดงว่า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน เห็นว่าองค ์

ประกอบของรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับ
นกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการประชาสมัพนัธร์ายขอ้และโดยรวมทุกขอ้  
มีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ พบว่า คา่คะแนนเฉล่ีย
ของความเหมาะสมทกุขอ้อยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือ
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พิจารณาเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธร์ายขอ้และโดยรวมทุกขอ้มีคา่คะแนนเฉล่ียของความเป็นไป
ไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  
 
ตาราง 22 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และ
นกัศกึษาจีน ท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้มีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบการ
บรหิาร หลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) เก่ียวกบัการรบันกัศกึษา เป็นรายขอ้ 

 

 
             การรบันักศึกษา 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

  1. การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
      ตา่งๆ ไดห้ลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์  
      ของสถาบนัการศกึษา ผ่านตวัแทนท่ีไดร้บัมอบหมายจาก 
      สถาบนัการศกึษา ผ่านจดหมายแนะน าตวั  (recommend  
       letter)หรือสมคัรตรงที่สถาบนัการศกึษา โดยใชม้าตรฐาน 
       และกระบวนการเดียวกนั 

4.44 0.54 12.16 0.001 4.44 0.50 13.11 0.001 

  2. มีหน่วยงานรบัสมคัรนกัศกึษาต่างชาตท่ีิท  างานไดร้วดเรว็ 
      ถกูตอ้ง สามารถตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพ  
      บคุลากรตอ้งมีความสามารถในการ แนะน านกัศกึษาได ้
      ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ หรือมีบคุลากรท่ีสามารถส่ือสารกบั  
      ผูส้มคัรท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นภาษาจีนท่ีไม่ไดส้มคัรผ่านตวัแทน  
      ทัง้ผ่านระบบออนไลน ์และออฟไลนเ์พ่ือเพิ่มศกัยภาพใน 
      การแข่งขนั 

4.58 0.50 15.18 0.001 4.40 0.49 12.72 0.001 

   3. มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็ 
       การศกึษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา        
       เช่น หนงัสือรบัรองทนุการศกึษาจากจีน เอกสารแสดง 
       ฐานะการเงิน เป็นตน้ 

4.56 0.50 14.81 0.001 4.48 0.50 13.59 0.001 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

 
 การรบันักศึกษา 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

  4. ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชา 
       ก าหนดในระเบียบการสมคัร และใชก้ารทดสอบออนไลน ์
       ในการวดัระดบัความรูพื้น้ฐาน 

4.52 0.61 11.63 0.001 4.54 0.50 14.47 0.001 

 5. จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบันวตักรรม 
      การเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของผูเ้รียน ตอ้งแนะน า 
      รายวชิาในหลกัสตูรซึง่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในรายวชิาท่ี 
      เรียนมากกวา่ช่ือของหลกัสตูร 

4.52 0.74 9.72 0.001 4.44 0.70 9.33 0.001 

 6. การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสูตรของคณะและสาขาท่ี  
      สงักดัไดถ้กูตอ้งตรงตามความประสงคข์องผูเ้รียน โดยจดั 
      อาจารยท่ี์ปรกึษาดแูลการลงทะเบียนเรียนในปีแรกของ  
      ผูเ้รียน 

4.42 0.64 10.03 0.001 4.38 0.64 9.68 0.001 

 7. มีขัน้ตอนการสมคัร และระยะเวลาด าเนินการในแตล่ะ 
      ขัน้ตอนท่ีชดัเจนเพราะการรอคอยจะท าใหน้กัศกึษา 
      ขาดความมั่นใจ และตดัสินใจสมคัรเรียนใน 
       สถาบนัการศกึษาอ่ืนหลายแห่งพรอ้มๆ กนั 

4.54 0.71 10.32 0.001 4.42 0.70 9.16 0.001 

  8. สถาบนัการศกึษาตอ้งมีการส่ือสารกบัส านกังานตรวจ 
       คนเขา้เมืองใหเ้ขา้ใจตรงกนัในเรื่องวีซา่ของนกัศกึษา  
       พรอ้มอธิบายใหน้กัเรียน และผูป้กครอง เขา้ใจอย่าง 
       ชดัเจน 

4.62 0.70 11.27 0.001 4.66 0.69 11.81 0.001 

  
 จากตาราง 22 แสดงว่า ผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน  เห็นว่า 

องคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เก่ียวกบัการรบันกัศกึษารายขอ้และโดยรวมทกุขอ้มีคา่
คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ยกเวน้ ขอ้ 1 ขอ้ 6 มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
ของความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือเทียบกบัเกณฑพ์บวา่ คา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสม
ทกุขอ้อยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือพิจารณาเก่ียวกับ
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การรบันกัศึกษารายขอ้และโดยรวมทุกขอ้ มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก 
ยกเวน้ ขอ้ 4 ขอ้ 8 มีคา่คะแนนเฉล่ียของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

 
ตาราง 23 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และ 
นกัศกึษาจีน ท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้มีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) เก่ียวกบัการเตรียมความพรอ้ม เป็นรายขอ้ 

 

 
              การเตรียมความพร้อม 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

 1. มีการสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคตขิอง 
      ผูเ้รียน แตล่ะคน เพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู  ้

3.88 0.56 4.69 0.001 4.10 0.81 5.12 0.001 

 2. มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐาน ความรูใ้นดา้น 
      ภาษาท่ีใชใ้นการเรียน และภาษาที่ใชใ้นชีวติประจ าวนั 

4.12 0.59 7.26 0.001 4.00 0.86 4.04 0.001 

 3. มีการบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถงึวถีิชีวติประเพณี 
      วฒันธรรม และพฤตกิรรมของผูค้นในพืน้ท่ี 

3.96 0.45 7.07 0.001 3.92 0.88 3.31 0.001 

 4. มีการบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถงึทกัษะการเรียนใน 
      ระดบัอดุมศกึษา เช่น การเรียนรูด้ว้ยตนเอง วธีิการท าวิจยั  
      เป็นตน้ 

3.90 0.61 4.49 0.001 3.96 0.81 3.94 0.001 

 5. มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พ่ือการ 
      พฒันาตนเองเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

3.86 0.45 5.47 0.001 4.06 0.89 4.37 0.001 

 6. มีการจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหม่ของคณะ สาขา 
     ท่ีสงักดัเพ่ือการส่ือสารความเขา้ใจในระบบ วธีิการการ 
      เรียนการสอน และการปรบัตวัในการเป็นนกัศกึษา 

3.94 0.65 4.66 0.001 3.98 0.87 3.83 0.001 

 7. หลกัสตูรเตรียมความพรอ้มตอ้งมีการปรบัเพ่ือใหเ้ขา้กบั 
      นกัศกึษาแตล่ะกลุ่ม ตามลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษา เช่น  
      นกัศกึษาจีนจะมีทกัษะในการท าขอ้สอบไดด้ี แตท่กัษะ 
      ภาษาดา้นการส่ือสาร และการเขียนนัน้จะต ่ากว่า 

4.02 0.71 5.05 0.001 3.92 0.83 3.50 0.001 

 
จากตาราง 23 แสดงว่า ผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน  เห็นว่า 

องคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
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นักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มรายขอ้และโดยรวม 
ทกุขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า ค่าคะแนน
เฉล่ียของความเหมาะสมทุกขอ้อยู่ในระดบัสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือพิจารณาเก่ียวกับการเตรียมความพรอ้มรายข้อและโดยรวมทุกข้อมีค่าคะแนนเฉล่ีย 
ของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  
 
ตาราง 24 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และ   
นกัศกึษาจีน ท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้มีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบการ
บรหิาร หลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) เก่ียวกบัการจดัการหลกัสตูร เป็นรายขอ้ 

 

 
              การจัดการหลักสูตร 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

   1. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุ่งใหผู้เ้รียนมีคณุธรรม 
       จรยิธรรม มีความรู ้มีทกัษะทางปัญญา มีมนษุย 
       สมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล มีความรบัผิดชอบ มีทกัษะ 
       การวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี 
       สารสนเทศ และการเป็นพลเมืองโลก มีความรอบรูใ้น 
       ดา้นวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการ พฒันาชีวติ และเอือ้ 
       ตอ่การน าไปประกอบวชิาชีพ 

3.74 0.69 2.34 0.001 4.00 0.53 6.48 0.001 

  2. เนือ้หารายวชิามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง 
       หลกัสตูร เนน้การปฏิบตัมิากกวา่ทฤษฎี และมีการ 
       ฝึกงานระหวา่งเรียน 

3.86 0.70 3.53 0.001 4.08 0.49 8.26 0.001 

  3. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
      ชมุชน สงัคม และประเทศ 

3.86 0.64 3.87 0.001 3.70 0.58 2.32 0.001 

4. อาจารยมี์คณุวฒุ ิทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และ 
     ผลงานทางวชิาการตรงตามรายวชิาท่ีสอนและตาม 
     เง่ือนไขของหน่วยงานท่ีก ากบัมาตรฐานการศกึษาหรือเชิญ 
     ผูบ้รหิารผูท่ี้ท  างานอยู่ในอตุสาหกรรมนัน้ๆ มาเป็น ผูส้อน 

4.06 0.51 7.60 0.001 3.98 0.47 7.02 0.001 

5. จดัท  าแผนและตดิตามผลการศกึษาเพ่ือท าใหผู้เ้รียน 
     ส  าเรจ็การศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี 

4.08 0.72 5.57 0.001 3.62 0.64 1.22 0.001 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

 
              การจัดการหลักสูตร 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

6. การปรบัปรุงหลกัสตูรสามารถด าเนินการไดก้่อน 
     ระยะเวลาท่ีก าหนดไวห้รือ ตามความเหมาะสมตาม 
     เง่ือนไขของหน่วยงานท่ีก ากบัมาตรฐานการศกึษา 

4.02 0.77 4.69 0.001 4.02 0.51 7.01 0.001 

  

จากตาราง 24 แสดงว่า ผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน  เห็นว่า 
องคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกบัการจดัการหลกัสูตรรายขอ้และโดยรวมทุกขอ้ 
มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า ค่าคะแนนเฉล่ีย
ของความเหมาะสมทกุขอ้อยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือ
พิจารณาเก่ียวกับการจดัการหลกัสูตรรายขอ้และโดยรวมทุกขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเป็น 
ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  
 

ตาราง 25 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และ  
นกัศกึษาจีน ท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้มีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน เป็นรายขอ้ 

 
              การจัดการเรียนการสอน 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

1. มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุสมบตั ิทกัษะ ความรู  ้
       ความสามารถ และมีประสบการณเ์หมาะสมกบัแตล่ะ 
       รายวชิาในหลกัสตูร 

4.44 0.54 12.16 0.001 4.12 0.90 4.82 0.001 

2. อาจารยมี์คณุธรรมจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบในงาน 
      ท่ีสอนและมีเจตคตท่ีิดีตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีการเรียน 
      การสอน 

4.26 0.49 10.89 0.001 3.94 0.91 3.33 0.001 
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ตาราง 25 (ตอ่)         

 
              การจัดการเรียนการสอน 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

3. มีอปุกรณ ์ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีประกอบการเรียน 
      การสอนทีมี ประสิทธิภาพ และเพียงพอตอ่พฒันาการ 
      ของผูเ้รียน 

4.32 0.65 8.77 0.001 3.98 0.84 3.93 0.001 

4. มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียน 
      ทีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอกบัรายวชิา และมี 
      สภาพการใชง้านไดจ้รงิ 

4.14 0.61 7.35 0.001 4.00 0.83 4.16 0.001 

5. มีการจดัการสอบภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ เพ่ือ 
    เป็นส่วนหนึ่งของการส าเรจ็การศกึษา 

4.02 0.65 5.51 0.001 4.34 0.69 8.53 0.001 

6. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทัง้ดา้นทฤษฏี และ 
     ดา้น ปฏิบตั ิรวมทัง้การ  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู  ้
     จากผูป้ฏิบตัจิรงิ เช่น สหกิจศกึษา 

3.84 0.87 2.70 0.001 4.28 0.67 8.11 0.001 

7. อาจารยผ์ูส้อนตอ้งค  านงึถงึรูปแบบท่ีสามารถใชไ้ดใ้น 
     ทกุประเทศส าหรบัการส่งงานแบบออนไลนข์อง 
     นกัศกึษาต่างชาตท่ีิพกัอาศยัอยู่ตา่งประเทศระหวา่ง 
     การหยดุภาค เรียน 

3.96 0.92 3.44 0.001 4.32 0.82 6.99 0.001 

8. มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลนเ์พ่ือรองรบั  
     ภาวะวกิฤต เช่น โรคอบุตัใิหม่ การปิดเมืองเพ่ือคดั   
     กรองโรค 

4.34 0.66 8.92 0.001 4.38 0.70 8.83 0.001 

 
จากตาราง 25 แสดงว่า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน เห็นว่า 

องคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนรายขอ้และโดยรวม 
ทกุขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า ค่าคะแนน
เฉล่ียของความเหมาะสมทุกขอ้อยู่ในระดบัสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือพิจารณาเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนรายขอ้และโดยรวมทุกขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
ของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 26 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และ  
นกัศกึษาจีน ท่ีเก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้มีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) เก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา เป็นรายขอ้ 

 

 
             การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

1. มีการส่งเสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาค 
    วชิาการ และวชิาชีพ ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

4.06 0.79 4.90 0.001 4.18 0.48 9.83 0.001 

2. มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีส่งเสรมิการน าความรู ้และ 
     ประสบการณไ์ปใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

4.46 0.65 10.41 0.001 4.28 0.70 7.77 0.001 

3. มีการส่งเสรมิใหผู้เ้รียนน าความรู ้รูปแบบเศรษฐกิจ 
     พอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้น  การปฏิบตังิาน และพฒันา   
     อาชีพ 

4.08 0.78 5.18 0.001 4.24 0.72 7.21 0.001 

4.. มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม มีความซื่อสตัย ์และ 
      ปฎิบตัติาม กฎระเบียบ มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  
      สภาพแวดลอ้ม และแนวคดิ เศรษฐกิจพอเพียง 

4.72 0.54 15.96 0.001 4.28 0.61 8.96 0.001 

 5. ผลลพัธข์องการท ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท าใหเ้กิด 
     ความคดิสรา้งสรรคใ์นการปฏิบตังิาน 

4.26 0.49 10.89 0.001 4.20 0.53 9.13 0.001 

 6. การพฒันาทกัษะทางภาษาไทยส าหรบันกัศกึษาจีนท่ี 
      เรียนในหลกัสตูรนานาชาตจิะช่วยส่งเสรมิโอกาสในการ 
      ประกอบอาชีพใหน้กัศกึษาตา่งชาต ิหลงัจากส าเรจ็ 
      การศกึษาในประเทศไทยมากขึน้ 

4.26 0.53 10.06 0.001 4.16 0.58 7.87 0.001 

 7. การสรา้งชมรมศษิยเ์ก่านกัศกึษาจีนจะช่วยสรา้ง 
      เครือข่าย ส าหรบันกัศกึษาในการประกอบอาชีพใน 
      อนาคต 

4.22 0.51 9.91 0.001 4.02 0.59 6.13 0.001 

  8. จดัใหอ้งคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการพฒันานกัศกึษา 
       ผ่านการท าโครงการตา่งๆ ซึง่จะช่วยใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันา 
       ทกัษะในดา้นการประสานงาน และการท างานในอนาคต 
       ส  าหรบันกัศกึษา 

3.94 0.68 4.46 0.001 3.80 0.76 2.71 0.001 
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 จากตาราง 26 แสดงว่า ผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน  เห็นว่า 
องคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษารายข้อ 
และโดยรวมทกุขอ้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ ขอ้ 4 มีความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ และเม่ือเทียบกบัเกณฑพ์บว่า คา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมทกุขอ้อยู่ในระดบัสูง
กวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  และเม่ือพิจารณาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันา
นกัศกึษารายขอ้และโดยรวมทกุขอ้มีคา่คะแนนเฉล่ียของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  
 
ตาราง 27 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และ  
นกัศกึษาจีน เก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้มีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) เก่ียวกบัการบรกิารและสวสัดิการ เป็นรายขอ้ 
 

 
             การบริการและสวัสดกิาร 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

1. มีบรกิารวชิาการใหก้บัผูเ้รยึนตลอดหลกัสตูร ตัง้แต่ 
     การเตรียมความพรอ้ม การพฒันาระหวา่งเรียน และ 
     สามารถส าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ าหนด 

3.90 0.97 2.83 0.001 3.88 0.80 3.27 0.001 

2. มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน า 
     ดา้นการเรียน และกิจกรรมพรอ้มก าหนดช่วงเวลาใน 
     การใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 

4.36 0.72 8.33 0.001 3.80 0.88 2.33 0.001 

3. อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 4.20 0.81 6.04 0.001 3.94 0.82 3.72 0.001 
4. อาจารยเ์อาใจใส่ ใหค้วามช่วยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม    
    และรบัฟังความ คดิเห็นของผูเ้รียน 

4.00 0.86 4.04 0.001 4.08 0.85 4.72 0.001 

5.  มีนกัศกึษาท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นพ่ีเลีย้ง สามารถใช้ 
       ภาษาจีนส่ือสารกบันกัศกึษาใหม่ คอยดแูลใหข้อ้  แนะน า 
       ในดา้นการเรียน การใชชี้วติทัง้ในและนอกสถาบนั 

4.08 0.78 5.18 0.001 4.00 0.81 4.29 0.001 

6. มีแหล่งศกึษาคน้ควา้ เช่น หอ้งสมดุ หอ้งสมดุออนไลน ์
      ( E-Libery) ของหลกัสตูร หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึง่เปิด 
      ใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

4.10 0.79 5.29 0.001 4.04 0.78 4.80 0.001 
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ตาราง 27 (ตอ่)         

 
             การบริการและสวัสดกิาร 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

7. มีการจดัสภาพแวดลอ้มที่อ  านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น  
      หอ้งพยาบาล  หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผ่อน และ 
      สนามกีฬาอย่างเหมาะสม 

3.74 0.83 1.96 0.001 4.04 0.81 4.64 0.001 

8. จดัใหมี้การประกนัใหแ้ก่นกัศกึษาตา่งชาติท่ีครอบคลมุ ทัง้ 
      ประกนัอบุตัเิหต ุและประกนัสขุภาพทกุปี เพ่ือใหผู้ป้กครอง 
      เกิดความมั่นใจในการดแูล  นกัศกึษาตา่งชาตขิอง 
      มหาวิทยาลยั 

3.98 0.91 3.63 0.001 4.24 0.77 6.70 0.001 

 
จากตาราง 27 แสดงว่า ผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน  เห็นว่า 

องคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน เก่ียวกบัการบริการและสวสัดิการรายขอ้และโดยรวม
ทกุขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า ค่าคะแนน
เฉล่ียของความเหมาะสมทุกขอ้อยู่ในระดบัสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือพิจารณาเก่ียวกับการบริการและสวัสดิการรายขอ้และโดยรวมทุกขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
ของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 28 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และ  
นกัศกึษาจีน เก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้มีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) เก่ียวกบัการวดัและประเมินผล เป็นรายขอ้ 

 

 
              การวัดและประเมินผล 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

   1. มีการทดสอบความรู ้ก่อน-หลงั (Pre test – Post test)  
        การเรียนของผูเ้รียนในรายวชิาหลกัวา่มีความรูเ้พิ่มขึน้ 
        เพียงใด 

4.08 0.94 4.27 0.001 4.00 0.49 7.00 0.001 

   2. การวดัผลแตล่ะรายวชิามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของ 
      วชิาท่ีเรียน มีความเที่ยงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

4.16 0.93 4.92 0.001 4.24 0.66 7.86 0.001 

   3. วธีิการวดัผลและประเมินผลที่มีความชดัเจนรอบดา้น  
       และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์และวตัถปุระสงคข์อง 
       รายวชิา 

4.04 0.90 4.15 0.001 4.08 0.70 5.80 0.001 

   4. อาจารยใ์ชว้ธีิการวดัผล และประเมินผลตามจดุประสงค  ์
      การเรียนรูข้องหลกัสตูรท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบั 
      เนือ้หาวชิา ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

4.04 0.90 4.15 0.001 3.92 0.72 4.00 0.001 

   5. อาจารยไ์ดน้  าผลการวดัและประเมินกระบวนการเรียน 
      การสอนมาวเิคราะห ์เพ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการ 
       เรียนการสอน 

4.04 0.88 4.26 0.001 3.96 0.73 4.38 0.001 

   6. ผูเ้รียนมีส่วนรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน 4.12 0.90 4.82 0.001 4.26 0.88 6.05 0.001 

  
 จากตาราง 28 แสดงว่า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน เห็นว่า

องคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เก่ียวกบัการวดัและประเมินผลเป็นรายขอ้และโดยรวม
ทกุขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า ค่าคะแนน
เฉล่ียของความเหมาะสมทุกขอ้อยู่ในระดบัสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และเม่ือพิจารณาเก่ียวกับการวัดและประเมินผลเป็นรายขอ้และโดยรวมทุกขอ้มีคะแนนเฉล่ีย 
ของความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 29 การเปรียบเทียบคา่คะแนนเฉล่ียของความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และ  
นกัศกึษาจีน เก่ียวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดท่ี้มีตอ่องคป์ระกอบของรูปแบบการ
บรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชนกบัเกณฑท่ี์ก าหนด (3.51) เก่ียวกบัคณุภาพของบณัฑิต เป็นรายขอ้ 

 

 
             คุณภาพของบัณฑติ 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน  
(n = 50) 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้
X  S.D. t p X  S.D. t p 

1. มีความสามารถในการน าความรู ้และประสบการณจ์าก 
     การศกึษาตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจใน 
     งานท่ีรบัผิดชอบอย่างมีเหตผุล 

4.10 0.86 4.83 0.001  4.00 0.81 4.29 0.001 

2. มีความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์วเิคราะห ์และ 
     วจิารณอ์ย่างมีเหตผุลบนพืน้ฐานของหลกัการทาง 
     วชิาการ 

4.08 0.88 4.60 0.001  4.10 0.84 4.97 0.001 

3. มีความคดิเชิงนวตักรรม มีความสามารถในการใช ้
     เทคโนโลยีและมีทกัษะในการส่ือสารระหวา่งบคุคล 

4.14 0.90 4.93 0.001  4.06 0.82 4.75 0.001 

4. มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี ตระหนกัในความแตกตา่ง สามารถ 
     ท  างานและอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างสนัต ิและมีความสขุ 

4.08 0.88 4.60 0.001  4.16 0.84 5.46 0.001 

5. มีความเขา้ใจในการใชชี้วติท่ีพอเพียง และการแบง่ปัน  
     มีความเสียสละ อทุศิเวลา และยดึถือประโยชนข์อง 
     ส่วนรวมหรือองคก์ร มากกว่าประโยชนส์่วนตน 

4.02 0.89 4.04 0.001  4.10 0.79 5.29 0.001 

6. มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีของพลเมืองไทย และ 
     พลเมืองโลก ทัง้ยงัสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีนัน้ไดค้รบถว้นเป็น 
      อย่างดี 

4.00 0.88 3.93 0.001  4.06 0.79 4.90 0.001 

7. บณัฑติในยคุปัจจบุนัควรมีทกัษะในการเรียนรูเ้พิ่มเตมิ 
       ดว้ยตนเอง เน่ืองจากความรูใ้หม่ๆ นัน้จะเกิดขึน้ 
       ตลอดเวลา 

4.10 0.89 4.71 0.001  4.12 0.80 5.40 0.001 

8.  สถาบนัการศกึษาควรผลกัดนัใหน้กัศกึษาจีนท างานใน 
       ประเทศไทย หลงัจากส าเรจ็การศกึษาก่อนเดนิทางกลบั 
       ประเทศเพ่ือใหมี้ประสบการณ ์และทกัษะตา่งๆ ท่ีไดร้บั 
       จากการท างาน 

3.98 0.91 3.63 0.001  3.94 0.68 4.46 0.001 
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 จากตาราง 29 แสดงว่า ผู้บริหาร  อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน  เห็นว่า 
องคป์ระกอบของรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เก่ียวกบัคณุภาพของบณัฑิตรายขอ้และโดยรวมทกุขอ้ 
มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า ค่าคะแนนเฉล่ีย
ของความเหมาะสมทกุขอ้อยูใ่นระดบัสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และเม่ือ
พิจารณาเก่ียวกับคณุภาพของบณัฑิตรายขอ้และโดยรวมทุกขอ้มีค่าคะแนนเฉล่ียของความเป็น 
ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมาก  

 

ระยะที่ 3 การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ขอ้มูลจากระยะท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 2.3 เก่ียวกับรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติ
ระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน น ามาสรา้ง
เป็นแบบพิจารณาใหข้อ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติ
ระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีผู้วิจัยใช้ศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน และผู้บริหาร
ระดบัสงูของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ านวน 5 คน รวมจ านวน 7 คน รว่มพิจารณาใหข้อ้คิดเห็น
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส า เร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยแบ่งการพิจารณา 
และสังเคราะหข์้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แบ่งออกเป็น  3 ระดับ ไดแ้ก่ 1) ระดับตน้สังกัด 
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 2) ระดบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 3) ระดบัหลกัสตูร 

น าขอ้มูลจากเอกสารแบบพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนน ามาวิเคราะห์ โดยใช้การ
พิจารณาค่าความถ่ี จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) พบว่า 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ผลสรุป ดังแสดงในตาราง  
30 – 31 
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ตาราง 30 การเปรียบเทียบจ านวนกลไกการขบัเคล่ือนของขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การบริหารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชน ก่อนการพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายกบัหลงัการ
พิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จ านวนกลไก
การขับเคล่ือน 
ก่อนการให้

ข้อคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะ 

จ านวนกลไก
การขับเคล่ือน 
หลังการให้

ข้อคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะ 

1 ระดบัตน้สงักดัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
ดา้นนโยบาย 

7 12 

2 ระดบัตน้สงักดัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
ดา้นการบริหารงาน 

6 9 

3 ระดบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดา้นนโยบาย 7 11 
4 ระดบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดา้นการ

บรหิารงาน 
7 8 

5 ระดบัหลกัสตูร ดา้นนโยบาย 6 9 
6 ระดบัหลกัสตูร ดา้นการบรหิารงาน 5 7 
 รวม 38 56 

 
   จากตาราง 30 แสดงว่า จ  านวนกลไกการขบัเคล่ือนของขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

ก่อนการพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายมี 3 ระดบั จ านวน 38 กลไกการ
ขับเคล่ือน เม่ือผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พิจารณาให้
ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายแลว้ พบว่า จ  านวนกลไกการขบัเคล่ือนของขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ
ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนมี จ านวน 56 กลไกการขบัเคล่ือน 
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ตาราง 31 ผลการวิเคราะหข์อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบั  
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จากการพิจารณา
ใหข้อ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะเชิง นโยบายของผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 2 คนและผูบ้ริหารระดบัสงู
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ านวน 5 คน  รวมจ านวน 7 คน 

 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ความถี ่

(เหน็ด้วย) 
ร้อยละ 

ข้อเสนอแนะ 
(มีกลไกการขับ  
เคล่ือนทีเ่พิม่ขึน้) 

1 ระดบัตน้สงักดัของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชน ดา้นนโยบาย 

7 100 5 กลไก 

2 ระดบัตน้สงักดัของสถาบนั 
อดุมศกึษาเอกชน ดา้นการ
บรหิารงาน 

7 100 3 กลไก 

3 ระดบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
ดา้นนโยบาย 

7 100 4 กลไก 

4 ระดบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
ดา้นการบริหารงาน 

7 100 1 กลไก 

5 ระดบัหลกัสตูร ดา้นนโยบาย  7 100 3 กลไก 
6 ระดบัหลกัสตูร ดา้นการบรหิารงาน  7 100 2 กลไก 

 
จากตาราง 31  แสดงวา่ ผูท้รงคณุวฒุิและผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ทั้ง 7 คน เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
ทกุระดบัและทกุกลไกการขบัเคล่ือน โดยคิดเป็นรอ้ยละ 100 นอกจากนีย้งัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
จ านวน 18 กลไกการขบัเคล่ือน 
    

สรุปผลการใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะแนะเชิงนโยบายของผูท้รงคณุวฒุิและผูบ้ริหาร
ระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงัตอ่ไปนี ้
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1.ข้อเสนอแนะแนะเชิงนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส า เร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ระดับต้นสังกัดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านนโยบาย จ านวน 12กลไกการขับเคล่ือน คือ 

1.1 จัดให้มีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบหลักเก่ียวกับหลักสูตรนานาชาติ 
เพ่ือก าหนด ทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ ตัวชีว้ัดและประเมินติดตามการพัฒนาผูเ้รียนหลักสูตร
นานาชาตใิหเ้กิดผลลพัธต์ามมาตรฐานการอดุมศกึษา 

1.2 จดัตัง้คณะกรรมการว่าดว้ยการก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั
เพ่ือประเมินติดตามการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรนานาชาติให้เ กิดผลลัพธ์ตามมาตรฐาน  
การอดุมศกึษา 

1.3 จัดท าแผนกลยุทธ์กระบวนการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรนานาชาติให้เกิด  
ผลลัพธ์ท่ี  คาดหวังตามมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยยดึเปา้หมายของการพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

1.4 วิเคราะหส์ภาวการณแ์ละบริบทท่ีส่งผลกระทบตอ่การจดัหลกัสตูรนานาชาติ
ระดบัอุดมศึกษาทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวโดยพิจารณาจาก 3 ประเด็น คือ 1) สถานการณ ์
และความทา้ทาย 2) เปา้หมายการพฒันาท่ียั่งยืน และ3) การก าหนดแผนและนโยบายการศกึษา
ระดบัอดุมศกึษา 

1.5 ก าหนดนโยบายการพฒันาเก่ียวกบัหลกัสูตรนานาชาตเิพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิ 
1.6 ถ่ายทอดนโยบายเก่ียวกับหลักสูตรนานาชาติสู่การปฏิบัติจริงในสถาบัน 

อดุมศกึษาเพ่ือใหเ้กิดการสรา้งความรว่มมือจากทกุภาคสว่น 
1.7 ประสานความรว่มมือจากชมุชน องคก์รภายนอก องคก์รทอ้งถ่ินทกุภาคส่วน

ในการ สนับสนุนและให้ ความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติให้กับสถาบัน 
อดุมศกึษาในทกุดา้น 

1.8 ประเทศไทยและประเทศจีนมีนโยบายส่งเสริมการศึกษานานาชาติให้ไป 
ในทิศทางเดียวกัน จึงควรมีความร่วมมือกันในลกัษณะท่ีเอือ้ประโยชนก์ันทัง้ 2 ฝ่าย (Win-win 
Approach) 

1.9 มีนโยบายท่ียอมรับการโอนหน่วยกิตท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์ยืดหยุ่น 
และเอือ้ตอ่ความแตกตา่งกนัในบริบทของการศกึษา 
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1.10 หากมีผู้ เ ช่ี ยวชาญในสายงานซึ่ ง เ ป็นผู้ใช้งานบัณฑิต  ร่วมอยู่ ใน
คณะกรรมการผูว้างนโยบายจะช่วยใหก้ารก าหนดทิศทาง กลยทุธ ์และตวัชีว้ดั ตรงตามมาตรฐาน 
เป็นรูปธรรม และตอบโจทยค์วามตอ้งการของสายงานผูใ้ชบ้ณัฑิตจรงิ 

1.11 ควรเปิดให้มีเวทีอภิปราย พูดคุยหารือเชิงนโยบายระหว่าง ส านักงาน  
ตรวจคนเขา้เมือง สกอ และสถาบนัการศกึษา เพ่ือหารือแนวทาง รูปแบบการอ านวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาสัญชาติ จีนเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกัน ปัญหาด้านเอกสารและปัญหาด้าน  
การเขา้เมืองใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเอือ้อ านวยใหน้กัศกึษาและ สถาบนัการศกึษาไดส้ามารถท างาน
ในส่วนท่ีรับผิดชอบให้ถูกต้องตามกฎหมายการเข้าเมือง และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
ทกุสถาบนั 

1.12 เพิ่มโครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุนโอกาสให้นักศึกษานานาชาติไดมี้โอกาส 
รว่มกิจกรรมทัง้สว่นงานของภาครฐัและเอกชน 

2.  ข้อ เสนอแนะแนะเชิ งนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ค ว ามส า เ ร็ จ ส า ห รับนักศึ กษา จีนของสถาบันอุดมศึกษา เอกชน  ระดั บต้น สั ง กัด 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการบริหารงาน จ านวน 9 กลไกการขับเคล่ือน คือ 

2.1 ก า หนดม าตรฐานกา รประ เมิ นผลสัม ฤท ธ์ิ ขอ งกา ร ด า เ นิ นกา ร 
ดา้นกระบวนการพฒันผูเ้รียนหลกัสตูรนานาชาตใิหเ้กิดผลลพัธท่ี์คาดหวงัตาม 

2.2 ประเมินสถานการณเ์ก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาติระดบัอดุมศกึษาเพ่ือน ามา
ก าหนดแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา และสถานการณม์าตรฐานการอดุมศกึษา 

2.3 วิเคราะหผ์ลลพัธ์การประเมินเก่ียวกับหลกัสูตรนานาชาติระดบัอุดมศึกษา
เพ่ือหาแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ ์

2.4 สนบัสนนุ สง่เสรมิใหมี้โครงการแลกเปล่ียนอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูรนานาชาติ 
เพ่ือใหอ้าจารยข์องสถาบนัอุดมศึกษามีโอกาสไดเ้รียนรูก้ับอาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญการสอน   
และมีประสบการณท่ี์ดี 

2.5 สนบัสนนุ ส่งเสริมใหส้ถาบนัอดุมศึกษาท่ีมีความพรอ้ม และมีแนวปฏิบตัิท่ีดี
เป็นแหลง่เรียนรูด้า้นนวตักรรม และการเรียนรูแ้บบใหม ่

2.6 สนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาอาจารย ์ 
ดา้นการศกึษา การอบรมพฒันาความรู ้ดา้นการคดิคน้นวตักรรม การเรียนรูแ้บบใหม่ และสามารถ
ออกไปเรียนรูป้ระสบการณจ์รงิจากหนว่ยงานตา่งๆ ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง 
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2.7 สร้างเวที (Platform)  ส าหรับการส่ือสารข้อมูลของหลักสูตรในระดับ
นานาชาตเิพ่ือใหมี้การเขา้ถึง (Access) ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและเป็นท่ียอมรบั                

2.8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (International 
Organization) เพ่ือการอบรบ ฝึกงาน และการไดง้านท าของบณัฑิต 

2.9 มีหน่วยงานระดบัชาติท่ีด  าเนินการดา้นการให้ทุนสนับสนุนผู้สอน ผู้ เรียน 
นกัวิจยั การผลิตส่ือการสอนท่ีทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 

3.  ข้อ เสนอแนะแนะเชิ งนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารระดับสูง 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ด้านนโยบาย จ านวน 11 กลไกการขับเคล่ือน คือ 

3.1 ก าหนดวิสยัทศัน ์แนวทาง แผนงาน กลยทุธ ์และงบประมาณเพ่ือขบัเคล่ือน
สถาบนั 

3.2 ก าหนดนโยบายการรบัสมคัรโดยผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร
ต่างๆ ได้หลากหลายช่องทางเช่น ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านตัวแทน ผ่านจดหมายแนะน าตัว 
หรือสมคัรตรงท่ีสถาบนัการศกึษาโดยใชม้าตรฐาน และกระบวนการเดียวกนั 

3.3 จัดโครงการอบรม พัฒนาความรู ้ทักษะดา้นการเรียนการสอน และทักษะ
ดา้นนวตักรรม เพ่ือพฒันาอาจารยผ์ูส้อนไดค้ิดคน้แนวทางการสอน การจดัท าผลงานนวตักรรม 
ไปพฒันาการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

3.4 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศเพ่ือเปิดโอกาสในการเรียนรู ้

3.5 มีการส่ือสารกับส านักงานตรวจคนเขา้เมืองใหเ้ขา้ใจตรงกันในเรื่องวีซ่า  
ของนกัศกึษา พรอ้มอธิบายใหน้กัเรียน และผูป้กครอง เขา้ใจอยา่งชดัเจน 

3.6 มีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์และ
ปฎิบตัติามกฎระเบียบ มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สภาพแวดลอ้ม และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
                           3.7 จดัใหมี้การประกนัใหแ้ก่นกัศกึษาตา่งชาติท่ีครอบคลมุทัง้ประกนัอุบตัิเหต ุ
และประกนัสขุภาพทกุปี เพ่ือใหผู้ป้กครองเกิดความมั่นใจในการดแูลนกัศกึษาตา่งชาติของสถาบนั 
                           3.8 สถาบันการศึกษาเอกชนก าหนดการศึกษานานาชาติไว้ในแผนกลยุทธ์ 
ท่ีสามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิเป็นจรงิได ้
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3.9 สถาบันอุดมศึกษาต้องเพิ่มบทบาทในการก าหนดนโยบายในการรับ
นกัศกึษา สญัชาติจีนเขา้มาศกึษาโดยเนน้การเตรียมความพรอ้มของนกัศกึษาในทกุกระบวนการ 
มีนโยบายในการเรียนรูภ้าษาและวฒันธรรมก่อนการเขา้เรียน ออกแบบหลกัสตูรใหเ้นน้การใชชี้วิต
ในตา่งประเทศ เนน้สรา้งเครือขา่ยสรา้งวฒันธรรมรว่ม และเนน้การก าหนดเนือ้หา เอือ้ใหน้กัศกึษา
ไดท้  าโครงการรว่มกนั 

3.10 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรจัดตัง้หน่วยงานท่ีให้ค  าปรึกษาและดูแล  
ดา้นสขุภาพจิตของนกัศกึษาตา่งชาติโดยเฉพาะ 

3.11 จดัใหมี้หน่วยท่ีคอยใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบักฎหมายและการประกอบอาชีพ
ในราชอาณาจกัรไทยหลกัจาท่ีนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาแลว้ 

4. ข้อเสนอแนะแนะเชิงนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน ระดับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ด้านการบริหารงาน จ านวน 8 กลไกการขับเคล่ือน คือ 

4.1 จัดใหมี้หน่วยงานรบัสมัครนักศึกษาต่างชาติท่ีท างานไดร้วดเร็ว  ถูกตอ้ง 
สามารถตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพ บุคลากร ตอ้งมีความสามารถในการแนะน านกัศึกษา 
ไดต้รงตามขอ้เท็จจรงิ หรือมีบคุลากรท่ีสามารถส่ือสารกบัผูส้มคัรท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นภาษาจีนท่ีไม่ได้
สมัครผ่านตัวแทน ทั้งผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์เ พ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  
                          4.2 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยเนน้กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
ในการพัฒนาและขับเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศึกษาในทุกโอกาสท่ีเก่ียวขอ้ง  และเป็นท่ี
ยอมรบัขอหนว่ยงานทัง้ภาครฐั เอกชน ทัง้ระดบัชาต ิและระดบันานาชาตอิยา่งตอ่เน่ือง 

4.3 สง่เสรมิสนบัสนนุใหมี้การจดัหลกัสตูรนานาชาต ิกระบวนการเรียนท่ีสามารถ
น าไปสูก่ารบรกิารวิชาการและวิชาชีพสูช่มุชนอยา่งตอ่เน่ือง 

4.4 วางแผนการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน 
ใหมี้ความทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน สงัคม และประเทศ 

4.5 พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ และบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุน 
ทนุพฒันาวิชาการและวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

4.6 ส่งเสริม สนับสนุนใหน้ักศึกษาใหร้่วมท ากิจกรรมพัฒนาดา้นวิชาการและ
วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การเขา้รว่มกิจกรรมกบัชมุชนุเพ่ือใหน้กัศกึษาไดมี้โอกาสสมัผสักิจกรรม
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ร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดหรือได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์  วิชาการและวิชาชีพในสถาน
ประกอบการตา่งๆ เพ่ือเปิดประสบการณก์ารเรียนรูน้อกชัน้เรียน 

4.7 จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนใหน้ักศึกษาไดร้บัทุนการศึกษา และหาแหล่งทุน
สนับสนุนใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาศกัยภาพในเวทีระดบัชาติ และระดบันานาชาติตามศกัยภาพของ
นกัศกึษา 

4.8 สถาบันการศึกษา มีหน่วยงานภายในท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานด้าน
การศึกษานานาชาติท่ีครอบคลุมทุกมิติเพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการศึกษาแก่นักศึกษา
และการท างานของบุคลากรชาวต่างชาติ เช่น ควรมีหน่วยงานท่ีดูแล อ านวยความสะดวกหรือ
หน่วยงานท่ีมีช่องทางใหน้ักศึกษาสัญชาติจีน สามารถเขา้มาปรึกษา และเป็นท่ีพักพิงเม่ือเกิด
ปัญหาได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันตอ้งมีความพร้อมในดา้นภาษาท่ีใช้ส่ือสารเป็นอย่างดี   
มีบคุลากรท่ีมีศกัยภาพในการดแูล แก้ไขปัญหา มีความสามารถ เป็นท่ีไวว้างใจแก่นกัศึกษา และ
พรอ้มสนบัสนนุใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาศกัยภาพ 

5. ข้อเสนอแนะแนะเชิงนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ระดับหลักสูตร ด้านนโยบาย 
จ านวน 9 กลไกการขับเคล่ือน คือ 

5.1 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน สงัคม และประเทศ 
5.2 จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยเนน้ดา้นปฏิบตัิมากกว่าดา้นทฤษฏี 

รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูป้ฏิบตัจิรงิ เชน่ สหกิจศกึษา 
5.3 จดัใหอ้งคก์รภายนอกมีส่วนรว่มในการพฒันานกัศกึษาผ่านการท าโครงการ

ต่างๆ ซึ่งจะช่วยใหน้ักศึกษาไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นการประสานงาน และการท างานในอนาคต
ส าหรบันกัศกึษา 

5.4 มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลนเ์พ่ือรองรบัภาวะ วิกฤต เช่น โรค
อบุตัิใหม่ การปิดเมืองเพ่ือคดักรองโรค เป็นตน้ และอาจารยผ์ูส้อนตอ้งค านึงถึงรูปแบบท่ีสามารถ
ใช้ได้ในทุกประเทศส าหรับการส่งงานแบบออนไลน์ของนักศึกษาต่างชาติ ท่ีพักอาศัยอยู่
ตา่งประเทศระหวา่งการหยดุภาคเรียน 

5.5 มีอาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และ
กิจกรรมพรอ้มก าหนดชว่งเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 
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5.6 การปรับปรุงหลักสูตรสามารถด าเนินการได้ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ 
หรือตามความเหมาะสมตามเง่ือนไขของหนว่ยงานท่ีก ากบัมาตรฐานการศกึษา 

5.7 หลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการ  
ของผู้เรียน  และสังคม ดว้ยการจัดเป็นหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) เพ่ือสอนในหัวข้อ 
ท่ีตอ้งการและน าผลการเรียนไปเทียบโอนเป็นหน่วยกิตของวิชาในหลกัสตูรได ้

5.8 หลกัสตูรของนกัศึกษาสญัชาติจีน ควรเนน้หลกัสตูรท่ีเปิดกวา้งใหน้กัศึกษา
สามารถเรียนรูแ้บบบูรณาการ เนน้ทักษะการใชชี้วิต ทักษะเชิงความคิดแบบเป็นระบบ เขา้ใจ  
ในหลกัการใชชี้วิตในยคุท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และเนน้การฝึกทกัษะเรียนรู้เชิงวฒันธรรม
และเศรษฐกิจควบคู่กัน และสถาบันอุดมศึกษาควรเนน้ย า้การท าให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจ  
ในอาชีพของตนเองในอนาคตได ้และน าไปใชไ้ดจ้รงิ                            

5.9 การปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยัจะเป็นประโยชนม์าก เน่ืองจากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้มากมายตลอดเวลา 

6. ข้อเสนอแนะแนะเชิงนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ระดับหลักสูตร ด้านนโยบาย 
จ านวน 7 กลไกการขบัเคล่ือน คือ 

6.1 มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุสมบตัิ ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และมี
ประสบการณเ์หมาะสมกบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร 

6.2 มีบริการวิชาการใหก้ับผูเ้รียนตลอดหลักสูตร ตัง้แต่การเตรียมความพรอ้ม 
การพฒันาระหวา่งเรียน และสามารถส าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ าหนด 

6.3 มีแหล่งศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุด ห้องสมุดออนไลน์ (E-Libery)  
ของหลกัสตูร หอ้งอินเทอรเ์น็ตซึ่งเปิดใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

6.4 การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกับเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความ      
เท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้                          

6.5 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดเชิงนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี มีทกัษะในการส่ือสารระหว่างบุคคล สามารถน าความรู ้ประสบการณจ์ากการศึกษา
ตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 
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 6.6 ผูบ้ริหารหลกัสตูรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีความคิด (Mindset) ท่ีเปิด
และสามารถยอมรบัความแตกตา่งของกระบวนการคิด ความเช่ือและการแสดงออกของนกัศกึษา 
และบคุลากรชาวตา่งชาตไิด ้

6.7 สถาบันอุดมศึกษาควรเน้นการบริหารหลักสูตรท่ีสามารถบูรณาการได ้ 
มีเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งไมซ่  า้ซอ้น และกลมกลืนไปกบัพหุวฒันธรรมสามารถน าไปใชต้อ่ยอดในอาชีพ
ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และท่ีส าคัญนักศึกษาสามารถสร้างแรงบันดาลใจ มีแผนท่ีชีวิต  
และคิดวิเคราะหอ์นาคตของตนเองใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชาท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นอนาคตของ
ตนเองได ้ 

จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้วิจัยได้สรุปเป็นโมเดล  
ดงัภาพประกอบ 3  

 

 

  

ภาพประกอบ 3 โมเดลรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปรญิญาตรท่ีีมุ่งสู่             
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

การวิจยัเรื่องรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ
ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน มีความมุง่หมาย ดงันี ้

1. เพ่ือประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

2. เ พ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีไ้ดแ้บง่วิธีการในการด าเนินการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้  
 ระยะท่ี 1 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) ของสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนใช้การประเมินหลักสูตรแบบซิปป์ (CIPPIEST Model) ทั้ง 8 ด้าน ไดแ้ก่  
1)ดา้นบริบท  2)ดา้นปัจจัยน าเขา้ 3) ดา้นกระบวนการผลิต 4) ดา้นผลผลิต  5) ดา้นผลกระทบ   
6) ด้านประสิทธิผล  7)  ด้านความยั่ งยืน  และ8) ด้านการถ่ายโยงความรู้  เ พ่ือสอบถาม 
ความคดิเห็นของผูบ้รหิาร อาจารย ์และบคุลากร นกัศกึษาจีนท่ีศกึษาอยูใ่นคณะบริหารธุรกิจระดบั
ปริญญาตรีชัน้ปีท่ี1-4 ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 ศิษยเ์ก่าจีน และผูใ้ช้
บณัฑิตจีน จ านวน 569 คน ใช้แบบสอบถาม 4 ฉบับ ประกอบดว้ย 1) ผู้บริหาร อาจารย ์
และบุคลากร 2) นักศึกษาจีน 3) ศิษยเ์ก่าจีน และ 4) ผู้ใชบ้ัณฑิตจีน ในการประเมินหลักสูตร 
แบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบัของลิเคิรท์ โดยมีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบบัเท่ากับ .902 .945 
.923 และ.919 ตามล าดบั และน าผลการประเมินหลกัสูตรมาจดัท าเป็นร่างรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน 
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 ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่ง
สู่ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน น าผลการศึกษา จากระยะท่ี 1  
มาปรบัใหอ้ยูใ่นรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรซึ่งประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1)  การประชาสัมพันธ์ 2)  การรับนักศึกษา  3)  การเตรียมความพร้อม  
4) การจัดการหลักสูตร 5) การจัดการเรียนการสอน 6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
7) การบริการและสวัสดิการ 8) การวัดและประเมินผล และ9) คุณภาพบัณฑิต เพ่ือใช้จัดท า 
เป็นแบบสมัภาษณเ์ชิงลึก โดยขอความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุิ จ  านวน  5 คน 
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแบบพิจารณายืนยันร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติฯ  
และก าหนดเป็นประเด็นในการพิจารณายืนยนัรา่งรูปแบบของผูท้รงคณุวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั 
จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยจ านวน 5 คน รวมจ านวน 7 คน น าผล 
การวิเคราะหข์อ้มูลการพิจารณายืนยันร่างรูปแบบของผูท้รงคุณวุฒิมาสรา้งเป็นแบบสอบถาม 
เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติฯ โดยสอบถามความ
เหมาะสมและความเป็นไปได ้จากผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวน 3 คน ผูแ้ทนอาจารยท่ี์รบัผิดชอบ 
ในการดแูลหลกัสูตรจ านวน 3 คน ผูแ้ทนบุคลากรท่ีรบัผิดชอบในการดแูลหลกัสูตรจ านวน 2 คน 
และนักศึกษาจีนจ านวน 2 คน จาก 5 สถาบันๆ ละ 10 คน รวมจ านวน 50 คน และน าข้อ 
ท่ีมีคา่คะแนนเฉล่ียของความเหมาะสมสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 3.51 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
จากการทดสอบน ามาสรุปเป็นรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ระยะท่ี 3 การพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
โดยน าขอ้มลูจากระยะท่ี 2 ในประเด็นความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติฯ 
มาสรา้งเป็นแบบพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการบริหารหลกัสตูร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
เพ่ือใช้ในการพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
โดยผูท้รงคณุวฒุิ 2 คน และผูบ้ริหารระดบัสงูของมหาวิทยาลยั จ านวน 5 คน รวมจ านวน 7 คน  
น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้การพิจารณาค่าความถ่ี จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) สรุปเรียบเรียงเป็นลายลกัษณอ์กัษร และตรวจสอบความถูกตอ้ง เพ่ือจดัท า
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เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี ้
1. ผลการประเมินหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอดุมศึกษา

เอกชนตามความคดิเห็นของผูบ้รหิาร อาจารยแ์ละบคุลากร คณะบริหารธุรกิจ นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 
ซึ่งก าลงัศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต ศิษยเ์ก่าจีน และผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน โดยรวมทกุดา้น
พบวา่ ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบคุลากร คณะบริหารธุรกิจ นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศกึษาอยู่ใน
หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต ศิษยเ์ก่าจีน และผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน มีความเห็นว่าหลกัสตูรบริหารธุรกิจ
บณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการผลิต  
ดา้นผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่ งยืน และด้านการถ่ายโยงความรู ้  
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จากการปรบัรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรตามแบบซิปป์(CIPPIEST Model) ทั้ง 8 ด้าน มาเป็นรูปแบบการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ คือ 1) การประชาสมัพนัธ ์ 2) การรบันกัศึกษา  3) การเตรียม
ความพรอ้ม 4) การจัดการหลักสูตร  5) การจัดการเรียนการสอน  6) การจัดกิจกรรมพัฒนา
นกัศึกษา  7) การบริการและสวัสดิการ  8) การวดัและประเมินผล และ9) คุณภาพของบณัฑิต 
 รวมเป็นจ านวน 52 ประเด็นพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิเห็นดว้ยในทุกประเด็นของทุกองคป์ระกอบ  
และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละองค์ประกอบ รวมจ านวน 69 ประเด็น และน าข้อมูล 
มาวิเคราะหจ์ัดท าเป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรูปแบบ 
การบรหิารหลกัสตูรนานาชาตฯิ ผลจากความคดิเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษา
จีนพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน  เห็นว่ารูปแบบรายองค์ประกอบ 
และโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากและเ ม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่า รูปแบบ 
รายองคป์ระกอบและโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑ ์3.51 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีรายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบ ดังนี ้1) การประชาสัมพันธ ์
ประกอบดว้ยรูปแบบจ านวน 10 ประเด็น  2) การรับนักศึกษาประกอบด้วยรูปแบบจ านวน  
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8 ประเด็น 3) การเตรียมความพรอ้มประกอบดว้ยรูปแบบจ านวน 7 ประเด็น 4) การจัดการ
หลกัสตูรประกอบดว้ยรูปแบบจ านวน 6 ประเด็น 5) การจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ยรูปแบบ
จ านวน 8 ประเด็น 6) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประกอบดว้ยรูปแบบจ านวน 8 ประเด็น  
7) การบริการและสวัสดิการประกอบดว้ยรูปแบบจ านวน 8 ประเด็น 8) การวัดและประเมินผล
ประกอบดว้ยรูปแบบจ านวน 6 ประเด็น และ9) คณุภาพของบณัฑิตประกอบดว้ยรูปแบบจ านวน  
8 ประเดน็    

3. ผลการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
พบว่าแบง่เป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ 1) ระดบัตน้สงักดัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนประกอบดว้ย 2 ดา้น 
21 กลไกการขับเคล่ือน 2) ระดบัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประกอบดว้ย 2 ดา้น 19 กลไกการ
ขับเคล่ือน และ 3) ระดบัหลักสูตรประกอบดว้ย 2 ดา้น 16 กลไกการขับเคล่ือน  รวมทัง้สิน้  
56 กลไกการขบัเคล่ือน 
 

อภปิรายผล 
ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลจากขอ้คน้พบของการวิจยั ดงันี ้

1.จากการส ารวจความคิดเห็นของความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร อาจารย ์และบคุลากร
คณะบริหารธุรกิจ นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑิต ศิษยเ์ก่า
จีน และผู้ใช้บัณฑิตจีน ท่ี มีต่อการประเมินหลักสูตรบริหารธุร กิจบัณฑิต (นานาชาติ )  
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยสอบถาม 8 ดา้น สามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงันี ้

1.1 ด้านบริบท ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบุคลากร นกัศกึษาจีน 
และศิษยเ์ก่าจีน เห็นว่าหลกัสูตรในดา้นบริบทมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยทุกกลุ่มเห็นว่า 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ 
หลกัสตูรมีการวางจดุมุ่งหมายไวอ้ย่างชดัเจน มีการใหข้อ้มลูข่าวสารดา้นตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัสตูร
แก่นักเรียน ในหลากหลายช่องทางดว้ยภาษาจีน โดยเฉพาะเนือ้หาสาระ ความทันสมัยของ
หลักสูตร และโอกาสในการประกอบอาชีพ ท าให้ผูเ้รียนไดร้ับข้อมูลท่ีครบถ้วน รวมทั้ง ยังเป็น
แนวทางให้ผู้ปกครองได้รับ รู ้  และใช้เ ป็นข้อมูล ในการตัดสิน ใจร่วมกับผู้ เ รี ยน  ดัง ท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการ (2563) ไดป้ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ท่ีระบุว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมุ่งใหก้ารผลิตบณัฑิตมีความสัมพันธ์
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของชาติ  ปรชัญาของการอดุมศกึษา ปรชัญา
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ของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล ให้การผลิตบัณฑิต
ระดบัอดุมศกึษาอยูบ่นฐานความเช่ือวา่ก าลงัคนท่ีมีคณุภาพตอ้งเป็นบคุคลท่ีมีจิตส านึก ของความ
เป็นพลเมืองดีท่ีสรา้งสรรคป์ระโยชนต์่อสังคม  และมีศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิ
ปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาท่ียั่ งยืน 
และทัดเทียมมาตรฐานสากล ทัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือก ากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิต  
ท่ีเนน้การพฒันาผูเ้รียน ใหมี้ลกัษณะของความเป็นมนษุยท่ี์สมบรูณ ์ สามารถด ารงตนอยู่ในสงัคม
พหวุฒันธรรมภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์ ท่ีมีการส่ือสารแบบไรพ้รมแดน  มีศกัยภาพในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบตัิงานได ้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณท่ีก าหนด  
สามารถสร้างสรรคง์านท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม  ทั้งในระดับท้องถ่ินและสากล  
อีกทัง้ ปริน้ท ์(Prin, 1999) ไดก้ล่าวว่า จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรท่ีดีควรมีจุดมุ่งหมายท่ีมีความ
สอดคลอ้งความตอ้งการของผูเ้รียน สงัคม และประเทศชาติ ตอ้งเนน้โอกาสท่ีท าใหผู้เ้รียนไดร้บั
ประโยชนอ์ย่างครบถว้น สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ณัฐินี นวลสกุล (2548, น.82) ไดศ้ึกษา  
การประเมินหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยใช้รูปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) การเปรียบเทียบโครงสรา้งของหลกัสตูรกบัเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาพบว่าหลกัสตูรมีจ านวนหน่วยกิต 
เนือ้หาวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรขอ้ 1 มีความรู ้ความเขา้ใจและประสบการณ์
พืน้ฐานในวิชาชีพเป็นอย่างดี และขอ้ 2 สามารถน าความรูใ้นดา้นต่างๆ มาประยุกตร์ว่มกันได ้
นอกจากนี ้อาจารย ์นักศึกษาและบัณฑิต มีความคิดเห็นว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก  

1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร 
นักศึกษาจีน และศิษยเ์ก่าจีน เห็นว่าหลักสูตรดา้นปัจจัยน าเข้ามีความเหมาะสมในระดับมาก  
โดยทุกกลุ่มเห็นว่า หลักสูตรมีการรับสมัคร ผู้เรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ  
ไดห้ลากหลายช่องทาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะหลกัสตูรมีความหลากหลายของช่องทางการสมคัรเขา้
ศกึษาต่อ เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ผ่านตวัแทน หรือสมคัรตรงท่ีสถาบนัการศึกษา หลกัสูตร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท่ีพ านักอยู่ในต่างประเทศสามารถสมัครเข้า ศึกษาต่อในสาขาวิชา 
และสถาบนัการศึกษาท่ีตนเองสนใจ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางมายังสถาบนัการศึกษาแห่งนัน้  
ซึ่งเป็นการประหยดัทัง้เวลา ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และค่าท่ีพกั ดงัท่ี แดเนียล แอล 
สตฟัเฟิลบีม(Daniel L. Stufflebeam) (Stufflebeam, 2008; Stufflebeam & Coryn, 2014; 
Stufflebeam & Shinkfield, 2007) ไดก้ล่าวว่า การด าเนินการประเมินหลกัสูตร สิ่งส าคญั 
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คือการเลือกใชส้ารสนเทศท่ีหลากหลายเพ่ือน ามาก าหนดวิธีการใชท้รพัยากรตา่งๆ ท่ีจะท าใหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ต้องมีความเหมาะสมและมีประโยชน์ในการตัดสินใจ ระบบ
โครงสรา้งต่าง ๆ ของหลักสูตร รวมทั้ง วิธีการและระบบการบริหารของหลักสูตรตอ้งมีความ
เหมาะสม ครอบคลุมได้หลายอย่าง เช่น ตัวแปรท่ีเ ก่ียวกับสิ่ ง ท่ีน าเข้าสู่ ระบบการศึกษา  
คือ คุณลักษณะ คุณวุฒิ  คุณสมบตัิ ประสบการณข์องผูบ้ริหารและผูส้อน คุณภาพของผูเ้รียน  
พืน้ฐานความรู้ ผู้เรียน วิธีการจัดการศึกษา การสนับสนุนส่งเสริมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ปัจจัยท่ีเอือ้ต่อการจัดการศึกษา เช่น ส่ือวัสดุอุปกรณ ์หนังสือต ารา เอกสารหลักสูตร 
เก่ียวกับงบประมาณ อาคารสถานท่ี เป็นตน้ ซึ่ง การประเมินปัจจัยน า เขา้จะช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มูล 
มาประกอบการตดัสินใจในการท่ีจะด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย สมชาย ธัญธนกุล (2563) ท่ีศึกษาการประเมินหลักสูตร
การศกึษาบณัฑิต คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวรพบว่า การประเมินหลักสตูรดา้นปัจจยั
น าเขา้มีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยหลักสูตรตอ้งค านึงถึงในดา้นความพรอ้มของอาจารย ์
ผูเ้รียน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้สิ่งอ านวยความสะดวก  
และบรรยากาศทางวิชาการ และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสรลั เลาหพันธ์ (2552, น.65-66)  
ท่ีศึกษาการประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พบว่า การประเมินหลกัสูตรดา้นปัจจยัน าเขา้ ระบบการรบัสมคัรนกัศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน การใชส่ื้อการเรียน การสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยเอกสารประกอบการเรียน
การสอนมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจดุประสงคร์ายวิชา ส่ืออปุกรณก์ารเรียนการสอน มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัเนือ้หารายวิชา อปุกรณก์ารเรียนการสอนมีความทนัสมยั อปุกรณก์ารเรียน
การสอนมีจ านวนเพียงพอตอ่ผูเ้รียน 

1.3 ด้านกระบวนการผลิต ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารยแ์ละบุคลากร 
นกัศกึษาจีน และศิษยเ์ก่าจีน เห็นว่า หลกัสูตรในดา้นกระบวนการผลิตมีความเหมาะสมในระดบั
มาก โดยทุกกลุ่มเห็นว่า มีกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีส่งเสริมการน าความรู ้และประสบการณไ์ปใช้
ในการปฏิบตัิงาน  มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด
ความรูค้วามช านาญในดา้นวิชาการ และวิชาชีพอย่างกวา้งขวาง เกิดพฒันาการทางสติปัญญา 
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์และคณุธรรมจริยธรรม ไดร้บัประสบการณต์รงท่ีหลากหลายจากการ 
ร่วมท างานกับผูอ่ื้น สามารถคน้พบตนเองรวมทัง้ช่องทางในการสรา้งงาน และอาชีพในอนาคต  
ท่ีเหมาะสมตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถพิเศษเฉพาะตวั ดงัท่ีวีรเทพ สุดแดน  
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ภูมิพงศ ์จอมหงษพ์ิพฒัน ์และปทุมทิพย ์ม่านโคกสงู (2556, น.27-32) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นไปเพ่ือต้องการแสวงหาประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ 
 ไปปรบัปรุงการท างาน และพัฒนาประสิทธิภาพของตนเอง อีกทัง้ รุจิร ์ ภู่สาระ (2551, น.9) 
ไดก้ล่าวว่า หลักสูตรเป็นกระบวนการ แผนการเรียน เป้าหมาย ท่ีจะตอ้งมีการประเมินผลลัพธ์ 
การเรียนรู ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของณัฐินี นวลสกุล (2548, น.82) ไดศ้ึกษา การประเมิน
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต เกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยใชรู้ปแบบการประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP Model) การเปรียบเทียบโครงสรา้งของ หลกัสูตรกับเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า  อาจารย ์นักศึกษา และบณัฑิต 
เห็นดว้ยกบัการประเมินหลกัสตูรดา้นกระบวนการผลิตในระดบัมาก โดยการจดัการเรียนการสอน 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการและสวัสดิการ การใหค้  าปรึกษา การวดัประเมินผล และการ
บรหิารหลกัสตูรเป็นกระบวนการส าคญัในการด าเนินงานเพ่ือพฒันาหลกัสตูรใหมี้คณุภาพ 

1.4 ด้านผลผลิต ผลการวิจัยพบว่า ศิษย์เก่าจีนและผู้ใช้บัณฑิต เห็นว่า 
หลกัสตูรในดา้นผลผลิตมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยทัง้สองกลุ่มเห็นว่า การมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการส่ือสาร มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้  
มีความเสียสละ อทุิศเวลาและยึดถือประโยชนข์องส่วนรวมหรือองคก์รมากกว่าประโยชนส์่วนตน 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การท างานในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอ้งอาศยัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
มีทกัษะในการส่ือสารจงึจะท าใหไ้ดร้บัความเช่ือมั่นจากองคก์ร และเกิดความกา้วหนา้ ความมั่นคง
ในหนา้ท่ีการงาน ในขณะเดียวกนัตอ้งใหค้วามส าคญัตอ่การคงอยู่หรือการอยู่รอดขององคก์รเป็น
อนัดบัแรก บคุลากรในหนว่ยงานตา่งๆ ขององคก์ร ควรมีน า้หนึ่งใจเดียวกนั ท าเพ่ือส่วนรวม ดงันัน้ 
ในการบริหารจัดการจึงเนน้เป้าหมายไปท่ีความสามารถ และความมุ่งมั่นของบุคลากรท่ีมีต่อ
องคก์ร ดงัท่ีอิทธิพัทธ ์สุวทนัพรกูล (2562) ไดก้ล่าวถึง การประเมินหลักสูตรท าใหท้ราบคณุภาพ
ของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่ามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูรหรือไม่ ผูเ้รียนมีความรูค้วามสามารถเพียงใด ผูส้  าเร็จการศกึษาน าความรูไ้ป ใชไ้ดม้ากนอ้ย
เพียงใด คุ้มค่าหรือไม่ ควรจะปรับปรุงและพัฒนาส่วนใดเพ่ือเป็นการลดโอกาสการสูญเปล่า 
อีกทางหนึ่ง เป็นแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขระบบบริหารหลกัสตูร การนิเทศก ากบัดแูลใหมี้ประสิทธิภาพ
มากขึน้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มานนูณย ์สตีุคา และคณะ (2562, น. 21) ท่ีศกึษาผลลพัธ์
ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษา: การศึกษาผ่านมุมมองของบัณฑิตพบว่า ในด้านทักษะ  
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นทักษะการจัด  
การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลท่ีดีของหลักสูตร บัณฑิตมีความรู้
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ความสามารถและมีความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานสถานศึกษาและตลาดแรงงาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นคณุธรรมจรยิธรรมท่ีบณัฑิตประเมินตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

1.5 ด้านผลกระทบ ผลการวิจัยพบว่า ศิษย์เก่าจีนและผู้ใช้บัณฑิตเห็นว่า 
หลักสูตรในดา้นผลกระทบมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยทัง้สองกลุ่มเห็นว่า สามารถน า
ความรูท่ี้ไดร้บัจากหลกัสูตรไปใชใ้นการปฏิบตัิงานจริง และน าไปสรา้งนวตักรรมหรือองคค์วามรู้
ใหม่เพ่ือใช้ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ การเปล่ียนแปลงวิถีการท างานของ
หน่วยงานท่ีมีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นหน่วยงานมากขึน้ เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีถกูตอ้ง รวดเร็ว ตรง
ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ท าใหป้ระหยดัทัง้เวลาและคา่ใช้จ่าย ดงันัน้ หากหลกัสตูรมีการ
ประเมิน ปรบัปรุง พัฒนาอย่างสม ่าเสมอ มีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมัย หรือน านวตักรรมใหม่ๆ  
มาใชใ้นการเรียนการสอน จะท าใหผู้เ้รียนไดร้บัความรู ้ประสบการณ ์เกิดทกัษะในการใชเ้ครื่องมือ 
เม่ือผู้เรียนออกไปปฏิบัติงานจึงสามารถน าความรูแ้ละทักษะท่ีมีไปประยุกตใ์ช้ได้ทันที  ดังท่ี  
ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุลและคณะ (2560, น.211) ได้กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร  
เป็นกระบวนการในการจดัเตรียมสารสนเทศส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสินใจเก่ียวกับการพฒันา 
ปรบัปรุง และบรหิารหลกัสตูร เพ่ือพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรใหมี้ประสิทธิภาพ อีกทัง้พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 
(2558, น.27) ไดก้ล่าวว่าการประเมินหลกัสตูรเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศเก่ียวกบั
หลักสูตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ
เก่ียวกบัหลกัสตูร ทัง้ก่อนเริ่มพฒันาหลกัสตูร ก่อนการใชห้ลกัสตูรโดยจดัปัจจยัหรือทรพัยากรใหมี้
ความพรอ้มหรือความพอเพียง ระหว่างการใชห้ลักสูตรโดยปรบัปรุงและพฒันากระบวนบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ และหลงัการใชห้ลกัสตูรครบวงจร
แล้วการประเมินจะช่วยให้ไดส้ารสนเทศเก่ียวกับสัมฤทธิผลของหลักสูตร จุดเด่น จุดดอ้ยของ
หลกัสตูรซึ่งจะช่วยใหผู้บ้ริหาร ครูผูส้อนและผูเ้ก่ียวขอ้งตดัสินใจปรบัปรุง พฒันาหรือเปล่ียนแปลง
หลักสูตรอย่างมีเหตุผลดว้ยความรอบคอบซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อผูเ้รียน ผูป้กครองและสังคม 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเนาวลกัษณ ์กลิ่นหอม (2547, น.95) ท่ีศกึษาการประเมินหลกัสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า อาจารยผ์ูส้อนมหาบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
และผูบ้งัคบับญัชาเห็นดว้ยระดบัมากถึงมากท่ีสดุ โดยการบริหารหลกัสตูรตอ้งค านึงถึงการไดง้าน
ท าของผูส้  าเรจ็การศกึษา และผลกระทบของคณุลกัษณะของมหาบณัฑิตตอ้งเป็นไปตามความมุ่ง
หมายของหลกัสตูร 

1.6 ด้านประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว่า ศิษยเ์ก่าจีนและผู้ใชบ้ัณฑิต เห็นว่า 
หลกัสตูรในดา้นประสิทธิผลมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยทัง้สองกลุม่เห็นวา่ ผลจากการเรียน
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ในหลักสูตรท าให้เกิดความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งความรู้ด้านวิชาการท่ีได้รับจาก
สถาบนัการศึกษาท าใหเ้กิดความเช่ียวชาญในดา้นทฤษฏี ส่วนการเรียนภาคปฏิบตัิการในสถาน
ประกอบการท าให้มีทักษะในการท างานสูงขึน้ และการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรท าให้เกิด
ความคิดสรา้งสรรคใ์นการปฏิบตัิงาน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ หลกัสตูรมีการจดัแนวทางปฏิบตัิในการ
ให้การศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู ้และประสบการณ์ตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้
หลกัสตูรจงึเป็นเสมือนแผนท่ีก าหนดทิศทางในการพฒันานกัศกึษาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู ้มีการ
วดัและประเมินผลการเรียนรู ้เพ่ือใหท้ราบความกา้วหนา้ของนกัศกึษาในการพฒันาไปสู่มาตรฐาน
ท่ีก าหนด ผู้ท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะไดร้บัประสบการณจ์ริงจากการลงมือปฏิบัติ  
ในหลากหลายมิตซิึ่งแตกตา่งจากการเรียนดา้นวิชาการในหอ้งเรียนหรือหอ้งปฏิบตัิการ จึงมีโอกาส
ไดเ้รียนรู ้ฝึกฝนตนเองจากผูค้น สงัคม และสิ่งแวดลอ้มท่ีแตกต่างกันไป ท าใหไ้ดม้มุมอง แนวคิด 
วิธีการใช้ชีวิตท่ีเต็มไปด้วยข้อคิด บนหลักการและเหตุผล ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่ท่ีผ่านการ  
ท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมักจะประสบความส าเร็จในการท างานและการด าเนิน ชีวิต  ดังท่ี 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, น.95) ได้กล่าวว่า หลักสูตรเป็นมวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ 
ท่ีก าหนดไวใ้นรายวิชา กลุ่มวิชา เนือ้หาสาระ รวมทัง้กิจกรรมต่างๆ ท่ีไดด้  าเนินการจดัการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารหลักสูตร (Curriculum Administration)  
ท่ีมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมหลายมิติ เ ก่ียวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย และต้องอาศัย
องคป์ระกอบปัจจยัเกือ้หนุนต่าง ๆ มากมายเปรียบเสมือนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดท่ี เก่ียวขอ้ง
กบัการปรบัปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพสูงสดุ สอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของดวงใจ เขมวิรตัน ์และคณะ (2555, น.33) ท าการศึกษาการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการศึกษา  
สรุปได้ว่า มีระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการประเมินด้านวัตถุประสงค์ 
ของหลกัสตูร ดา้นองคป์ระกอบของหลกัสตูร ดา้นโครงสรา้งของหลกัสตูร ดา้นผลลพัธอ์ยู่ในระดบั
มาก และหลกัสตูรควรสะทอ้นมมุมองความมีคณุภาพ  

1.7 ด้านความย่ังยืน ผลการวิจัยพบว่า ศิษยเ์ก่าจีนและผู้ใช้บัณฑิต เห็นว่า 
หลกัสตูรในดา้นความยั่งยืนมีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยทัง้สองกลุ่มเห็นว่า นกัศกึษาท่ีผ่าน
การเรียนในหลักสูตรมีความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา  
ตามหลกัสูตรไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบอย่างมีเหตผุล ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ 
ในการท างานประสบการณ์ท่ีได้รับส่วนใหญ่มาจากการได้ร่วมท ากิจกรรมต่ างๆ ท่ีจัดขึน้ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร หากหลักสูตรไดร้บัการปรบัปรุง พัฒนาอยู่อย่างสม ่าเสมอ มีความ
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ทันสมัยทั้งอาจารย์ บุคลากร เทคโนโลยี และนวัตกรรมย่อมท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณท่ี์ดี สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานอย่างมั่นใจ ท าใหก้ลา้ตดัสินใจท่ีจะแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยา่งมีเหตผุล โดยเฉพาะคนท่ีมีการพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความช านาญในงาน
ท่ีปฏิบัติ และความรูอ่ื้นๆ อยู่ตลอดเวลา จะมีศักยภาพเป็นท่ีต้องการของเพ่ือนร่วมงาน  ดังท่ี 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2558, น.13) ไดก้ล่าวถึง การประเมินหลกัสตูรเป็นกระบวนการท่ีจดัท าขึน้อย่าง
เป็นระบบ เพ่ือใหไ้ด้สารสนเทศท่ีเช่ือถือไดแ้ละเป็นประโยชนต์่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร หรือ
ผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตร เป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการพฒันาหลกัสตูร ปรบัปรุงการบริหารหลกัสตูร การเปล่ียนแปลงหลกัสตูรใหเ้หมาะสม
กบัสภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และสงัคม และจดุเนน้ท่ีส าคญัของการประเมิน
หลักสูตรอยู่ท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการใช้
หลักสูตรในการจัดเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดความยั่งยืน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (2557) ไดด้  าเนินการวิจัยสถาบนัเรื่อง ภาวการณมี์งานท า
ของบณัฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 พบว่า ดา้นหลักสูตรและสาขาวิชา 
ท่ี เรียน ควรพัฒนาหลักสูตรและสาขาวิชาให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน ทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะการท างาน เทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมถึงทกัษะทางดา้น
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาองักฤษเพ่ือสรา้งความโดดเด่นและความยั่งยืนใหก้ับบณัฑิต
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และเพิ่มโอกาสในการไดง้านท า  

1.8 ด้านการถ่ายโยงความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ศิษยเ์ก่าจีนและผูใ้ชบ้ัณฑิต  
เห็นว่า หลกัสูตรในดา้นการถ่ายโยงความรูมี้ความเหมาะสมในระดบัมาก โดยทัง้สองกลุ่มเห็นว่า 
การได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านการบริหาร การจัดการและวางแผนงานของหน่วยงานต่างๆ  
ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ บคุลากรของหน่วยงานท่ีไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรจะท า
ใหเ้ป็นท่ียอมรบัของบคุคลภายนอกและภายในองคก์ร ส่งผลใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนวิถีการท างาน 
การแลกเปล่ียนเรียนรูด้า้นขอ้มลูข่าวสาร ดา้นการส่ือสาร และเทคโนโลยี มีการน านวตักรรม และ
องคค์วามรูใ้หม่ๆ  มาประยกุตใ์ช ้สามารถย่นระยะเวลาในการท างาน ท าใหผ้ลลพัธข์องการท างาน
ดีขึน้ ส่งผลดีต่อหน่วยงานท่ีสังกัด ทั้งยังช่วยให้องคก์รอ่ืนๆ ได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ 
ของบคุลากรท่ีไดร้บัเชิญพฒันาขึน้ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านีจ้ะสะทอ้นถึงความส าเร็จของหลกัสตูร 
การบริหารหลักสูตร และการประเมินหลักสูตรของสถาบันการศึกษาซึ่งบุคลากรท่ีไดร้ับเชิญ 
เป็นวิทยากรไดส้  าเร็จการศกึษามาโดยตรง  ดงัท่ี พชัรี ศรีสงัข ์(2552, น.91)  ไดก้ล่าวถึง หลกัสตูร
จะต้อง มีการวางแผนล่วงหน้า  มีแผนปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  ผู้ เ รี ยน 
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ตอ้งไดร้บัการพฒันาทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ สติปัญญา และสงัคมโดยค านึงถึงบริบทรอบตวัผูเ้รียน 
และการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นแผนต้องอาศัยผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
กวา้งขวางตลอดจนไดร้บัความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหห้ลกัสูตรสามารถถ่ายโยงถึง 
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างทั่วถึง สอดคลอ้งกับงานวิจยัของปัญญา เลิศไกร  นิลรตัน ์นวกิจไพฑรูย ์
ลญัจกรนิลกาญจน ์และกฤตพร แซ่แง่ สายจนัทร ์(2562, น.3755) ท่ีศกึษาการจดัการนวตักรรม
การพฒันาองคก์รพบว่า ความทา้ทายของการจดัการนวตักรรมองคก์รในศตวรรษท่ี 21 เป็นความ
ต้องการของคนท่ี เป ล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีทิศทางใหม่ๆ  ท่ี เ ป็นทิศทางระดับโลก  
ท่ีองคก์รตอ้งมีการปรบัตวัตาม มีการสรา้งความเช่ือมั่น และความศรทัธาภายในองคก์ร การสรา้ง
นวตักรรมเพ่ือสง่เสรมิศกัยภาพขององคก์รตลอดจนการใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาศกัยภาพคน
เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะส่งผลดีต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมุ่งสู่การสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ เพ่ือขบัเคล่ือนใหเ้กิด
นวตักรรมทั่วทัง้องคก์ร 

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยปรับรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรตามแบบซิปป์ (CIPPIEST Model) ทั้ง 8 ดา้น มาเป็นรูปแบบการบริหารหลักสูตร 
ซึ่งประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ คือ 1) การประชาสมัพนัธ ์ 2) การรบันักศึกษา 3) การเตรียม
ความพรอ้ม 4) การจัดการหลักสูตร  5) การจัดการเรียนการสอน  6) การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 7) การบริการและสวัสดิการ 8) การวัดและประเมินผล และ 9) คุณภาพของบณัฑิต 
ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ จ านวน 69 ประเด็น โดยรูปแบบรายองคป์ระกอบและโดยรวม  
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัสงูกวา่เกณฑ ์3.51  สามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงันี ้ 

2.1  จากผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร และนักศึกษาจีน  
มีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความเหมาะสมในแต่ละรายองค์ประกอบ  
และโดยรวมของทุกองคป์ระกอบ อยู่ในระดบัมาก เม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า ทุกองคป์ระกอบ 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผูบ้ริหาร 
อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน เห็นวา่องคป์ระกอบท่ีพฒันาขึน้สามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคณุภาพ และประเมินคุณภาพหลักสูตร เพ่ือสะทอ้นการด าเนินงาน 
ไดช้ดัเจนมากขึน้ ดงัท่ี เซเลอร,์ อเล็กซานเดอร ์และเลวิส (Saylor, Alexander, and Lewis,1981, 
p.10), ไดก้ล่าวว่า หลกัสูตรเป็นแผนการจดัโอกาสในการเรียนรูส้  าหรบับุคคลท่ีไดร้บัการศึกษา เพ่ือให้
บรรลจุดุหมายทางการศกึษาแบบกวา้ง และจดุหมายเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากรท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้ 
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วัชราวลี  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา (2552)  ได้กล่าวว่า  การบริหารหลักสูตร เป็นการจัดการ 
และการด าเนินการ การควบคุมดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมต่างๆ  ใน
สถาบันการศึกษาตอบสนองต่อวัตถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยใช้ทรัพยากร  
การบริหารท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในสถาบนัการศึกษานัน้ใหเ้กิดประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชฎาวลัย ์รุณเลิศ (2552, น.7) ไดว้ิจยัเรื่อง การประเมินผลหลกัสตูรวิชา
การศึกษาทั่วไปของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษกพบว่า 
องคป์ระกอบของการบริหารหลกัสูตรสามารถแบ่งออกได ้ดงันี ้ 1) จุดมุ่งหมายและจุดประสงค ์
ของหลักสูตรควรมีหลายระดบั ในแต่ละระดบัจะประกอบดว้ยรายวิชาต่างๆ โดยท่ีจุดประสงค์
รายวิชาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัจดุประสงคใ์หญ่ 2) โครงสรา้งและเนือ้หาสาระของหลกัสตูร ท่ีควรมี
หลายระดับ ในแต่ละระดับจะประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ โดยท่ีจุดประสงคร์ายวิชาจะต้อง
สอดคล้องกับจุดประสงคใ์หญ่ 3) การน าหลักสูตรไปใชเ้ป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การบรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรโดยมีครูเป็นกุญแจดอกท่ีส าคญัท่ีสุด และ4) การประเมินผล ซึ่งเป็น
กระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  แก้ไข ปรับปรุง  
หรือยกเลิกการใชห้ลกัสตูร 

2.2 การประชาสัมพันธ์ ผลการศึกษพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร และ
นักศึกษาจีน มีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับ 
การประชาสัมพันธ์ มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะประเด็น 
ขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับ การประชาสมัพนัธต์อ้งมีตวัอย่างศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จ
เพ่ือบอกเล่าประสบการณซ์ึ่งจะท าใหเ้ห็นภาพของกระบวนการการเรียนรูส้  าหรบัการประกอบ
วิชาชีพในอนาคต ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน  เห็นว่า 
การไดร้บัทราบขอ้มูลท่ีประจกัษ์แจง้ มีตวัอย่างศิษยเ์ก่าท่ีประสบความส าเร็จใหศ้ึกษาไดช้ดัเจน 
มายืนยันข้อมูลย่อมมีความน่าเช่ือถือมากกว่าการพูดหรือการโฆษณาท่ีไม่มีข้อมูลยืนยัน 
โดยเฉพาะในสังคมชาวจีนท าให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ดังนั้น การวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
อย่างเป็นระบบจึงมีความส าคัญท่ีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเน้น และคัดเลือกศิษย์เก่า  
ท่ีประสบความส าเร็จทั้งในการใช้ชีวิตและการท างานมาให้ข้อมูลเพ่ือสรา้งแรงบันดาลใจท่ีดี 
แก่ผูส้นใจเขา้ศกึษาตอ่ ดงัท่ี กระทรวงศกึษาธิการ (2558) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบดา้นการก ากบั
มาตรฐานและองคป์ระกอบดา้นบัณฑิตเก่ียวขอ้งกับคณุภาพบณัฑิต องคป์ระกอบดา้นนกัศึกษา
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เก่ียวขอ้งกับการประชาสมัพนัธ ์การรบันกัศึกษา การเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน และการจัด
กิจกรรมพฒันานกัศกึษา  องคป์ระกอบดา้นอาจารย ์องคป์ระกอบดา้นหลกัสตูร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน เก่ียวข้องกับการจัดการหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการวัด  
และประเมินผล เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการหลักสูตร สอดคล้อง  
กบังานวิจยัของธนัยากร ชว่ยทกุขเ์พ่ือน (2558) ไดศ้กึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียน  
ในระดับอุดมศึกษาจ าแนกตามเพศ คณะท่ีสังกัด ก่อนและหลังเข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑิตยพ์บว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดบัอุดมศึกษา จ าแนกตามเพศ ก่อนเขา้เรียน
และหลงัเขา้เรียนมีความคดิเห็นของปัจจยัไมส่อดคลอ้งกนั แตเ่ม่ือจ าแนกตามคณะท่ีสงักดัมีความ
คิดเห็นของปัจจัยสอดคลอ้งกันเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจัยดา้นการประชาสัมพันธ์ ดา้นหลักสูตร 
และปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน  เป็นปัจจัย ท่ี มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา 
ท่ีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2.3 การรับนักศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาจีน มีความเห็นว่า รูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกับการ  
รับสมัครมี ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่า  มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัสงูกวา่เกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเฉพาะประเด็นขององคป์ระกอบ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับสถาบนัการศึกษาตอ้งมีการส่ือสารกับส านกังานตรวจคนเขา้เมืองใหเ้ขา้ใจตรงกัน  
ในเรื่องวีซ่าของนกัศกึษาพรอ้มอธิบายใหน้กัเรียน และผูป้กครอง เขา้ใจอย่างชดัเจน ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะ ผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน เห็นว่า ปัญหาของนกัศกึษาตา่งชาติท่ีเข้ามา
ศึกษาต่อในประเทศไทยโดยเฉพาะนกัศึกษาจีน คือ การด าเนินการในเรื่องวีซ่า เพราะมีขัน้ตอน  
ท่ีซับซอ้นมากมาย ท่ีเกิดจากความจ าเป็นในการคดักรองคนต่างชาติท่ีพยายามลักลอบเขา้มา
พ านักอาศัย หางานท าในประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยหาช่องว่างจากการถือวีซ่านักเรียน
นกัศกึษาแตไ่ม่ไดเ้ขา้มาเรียนจริง จึงเกิดผลกระทบกบันกัเรียนท่ีตอ้งการเขา้มาศกึษาตอ่เป็นอย่าง
มาก ดงันัน้ หากสถาบนัการศึกษาสามารถหาวิธีการป้องกันร่วมกับส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 
วางระบบการควบคุม คัดกรอง ดูแล และตรวจสอบอย่างเป็นระบบจะท าให้นักศึกษาและ
ผูป้กครอง เข้าใจ และคลายความคับข้องใจมากขึน้ ดังท่ี วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554, น.61-62)  
ไดก้ล่าวว่า การบริหารหลักสูตรเป็นการวางแผน การควบคุมดูแล ก ากับติดตาม การจัดระบบ
ขอ้มลูตัง้แตก่ารรบัสมคัรผูเ้รียน การจดัการเรียนการสอน การวดัประเมินผล ควรจดัขึน้เพ่ือส่งเสริม
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การใชห้ลกัสตูรและการสอนโดยสอดคลอ้งกบัการพฒันาผูเ้รียน ตามลกัษณะธรรมชาติการเรียนรู้
และตอบสนองเจตนารมณข์องหลกัสตูร และหลกัการบริหารหลกัสตูรเป็นปัจจยัส าคญัของการใช้
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ส  านกังานตรวจคนเขา้เมือง ส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
(2563) ได้กล่าวว่า กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ ข้อมูลของคนต่างชาติท่ีประสงคเ์ข้ามา  
ในประเทศ ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองไดมี้มาตรการในการตรวจสอบขอ้มูลคนตา่งชาติ เพ่ือมิให้
เกิดปัญหาในการเดินทาง คนต่างชาติท่ีจะขอวีซ่าเพ่ือเดินทางเขา้ประเทศไทยควรจะท าความ
เขา้ใจเก่ียวกับอายุของวีซ่า (Visa Validity) และระยะเวลาพ านกั (Period of Stay) สอดคลอ้ง 
กับงานวิจัยของธารินี พัชรเจริญพงศ ์(2554) ไดศ้ึกษาปัจจัยท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกศึกษา 
ต่อระดบัอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติของนักศึกษาชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจด้านส่วนประสมทางการตลาดนักศึกษาชาวต่างชาติ  
ใหค้วามส าคญักบัการท่ีสามารถโอนหนว่ยกิตไปยงัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศได ้บณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึน้ในมหาวิทยาลยัชัน้น าในต่างประเทศ ค่าใชจ้่าย  
มีความเหมาะสมกบัหลกัสตูร มีเว็บไซตแ์จง้ข่าวสารการรบัสมคัร การตรวจสอบหลกัฐานการเรียน 
การขอวีซ่า หลกัสตูรท่ีเปิดสอน ค่าใชจ้่าย มีระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีดี มีการหยิบยกประเด็น
ในการสอนท่ีทันสมัยทันเหตุการณ์มาอภิปรายในชั้นเรียน และมีโครงการศึกษาดูงาน  
ในตา่งประเทศ  

2.4 การเตรียมความพร้อม ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร 
และนักศึกษาจีน มีความเห็นว่ารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับ  
การเตรียมความพรอ้ม มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะประเด็น 
ขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับ มีกระบวนการบ่มเพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐาน ความรูใ้นดา้นภาษา 
ท่ีใชใ้นการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร 
และนกัศกึษาจีน เห็นว่า ในการศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ นกัศกึษาจ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวัปรบัใจ
ใหคุ้น้ชินกับผูค้น สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม ภาษาและประเพณีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน นกัศึกษา
ตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มเบือ้งตน้ก่อนการเดินทาง ซึ่งจะท าใหน้กัศกึษาเกิดความมั่นใจ ดงันัน้ 
สถาบนัการศึกษาตอ้งจดัใหมี้กระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรูใ้นดา้นภาษาท่ีใชใ้น
การเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากขึน้ จึงจะท าใหน้กัศกึษาใหม่สามารถปรบัตวัได ้
มีความสขุในการใชชี้วิตทัง้ในและนอกหอ้งเรียน ดงัท่ี กระทรวงศกึษาธิการ (2558) ไดก้ าหนดให้
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องคป์ระกอบท่ีส าคัญของการบริหารหลักสูตรมีด้านการก ากับมาตรฐานและองคป์ระกอบ  
ดา้นบณัฑิตเก่ียวขอ้งกับคณุภาพบณัฑิต   ดา้นนกัศึกษาเก่ียวขอ้งกับการประชาสมัพนัธ ์การรบั
นกัศึกษา การเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน และการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ดา้นอาจารย ์
ดา้นหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เก่ียวขอ้งกับการจัดการหลักสูตร  การจัด  
การเรียนการสอน  และการวดัและประเมินผล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรเทพ เมืองแมน (2546)  
ไดว้ิจยัเรื่องการพฒันาตวับ่งชีคุ้ณภาพการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโทพบว่า การก าหนดดชันี
บ่งชีค้ณุภาพการจดัการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ไดด้ชันีบ่งชีค้ณุภาพ  
ท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากและมากท่ีสุด จ านวน 82 ดัชนี  และองคป์ระกอบท่ีเก่ียวข้อง 
กับการบริหารหลักสูตร ดา้นนิสิตนกัศึกษา  โดยมีดชันีท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชาสมัพนัธ์ การรบั
สมคัร การเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน ดา้นหลักสูตรมีดชันีท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดการหลกัสูตร 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนมีดัชนีท่ีเก่ียวข้องการจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล องคป์ระกอบดา้นทรพัยากรสนับสนุนทางวิชาการมีดชันีท่ีเก่ียวขอ้งการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และการบริการและสวัสดิการ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมีดัชนี 
ท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการหลกัสูตร และดา้นการประกันคณุภาพการศึกษามีดชันีท่ีเก่ียวขอ้ง
คณุภาพบณัฑิต 

2.5 การจัดการหลักสูตร ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร และ
นักศึกษาจีน มีความเห็นว่า  รูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรบันักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกับการ
จดัการหลกัสตูร มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเทียบกบัเกณฑพ์บว่า มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัสงูกวา่เกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเฉพาะประเด็นขององคป์ระกอบ
ท่ีเก่ียวขอ้งกับ จัดท าแผนและติดตามผลการศึกษาเพ่ือท าใหผู้เ้รียนส าเร็จการศึกษาไดภ้ายใน
ระยะเวลา 4 ปี ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ  ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจีน เห็นว่า 
การท่ีสถาบนัอดุมศกึษามีการจดัท าแผนและตดิตามผลการศกึษาเพ่ือท าใหผู้เ้รียนส าเร็จการศกึษา
ไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไวจ้ะท าใหผู้้ปกครองของนักศึกษาสามารถ 
วางแผนการในอนาคตของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณในดา้นต่า งๆ  
เป็นอย่างมาก ดังนั้น  การวางระบบการติดตามผลการศึกษาของผู้เรียน เป็นสิ่ งส าคัญ  
ท่ีจะตอ้งอาศยัความรว่มมือจากหลายส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ผูบ้ริหาร อาจารย ์ผูป้กครอง ผูเ้รียน โดย
วางระบบการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือให้การจัดการหลักสูตรมีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด ดังท่ี 
 ใจทิพย์  เชื ้อรัตน์พงษ์ (2539 , น.195) ได้กล่าวว่า การบริหารหลักสูตรควรเปิดโอกาส 
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ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้สะท้อนมุมมองความคิดเห็นของหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึน้  
เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารหลักสูตรให้ไดม้าตรฐานตามความคาดหวังของหลักสูตร อีกทั้ง  
รุจิร ์ ภู่สาระ (2551, น.16)กล่าวไว้ว่า องคป์ระกอบของการบริหารหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียน 
มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตรก าหนด คือ ควรพิจารณาทุกส่วนท่ีอยู่ภายในและประกอบกัน  
เขา้เป็นหลักสูตร เป็นส่วนส าคญัท่ีจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  
และการปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูร สอดคลอ้งกบั ประอร สนุนทรวิภาต (2543) ไดศ้กึษาการพฒันา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเหล่าพบว่า ยุทธวิธีเก่ียวกับการพัฒนาระบบ 
การประกนัคณุภาพของโรงเรียนเหลา่ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการหลกัสตูรใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ ์
การแต่งตั้งกรรมการทรงคุณวุฒิ การจัดตั้งส านักงาน การก าหนดองค์ประกอบและเกณฑ ์  
การจัดท าคู่มือเผยแพร่ การควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน และการจัดท ารายงานผล 
การประเมิน  

2.6 การจัดการเรียนการสอน ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร 
และนกัศกึษาจีน เห็นวา่ รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรี ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ
ส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียน 
การสอน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่า  มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัสงูกวา่เกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเฉพาะประเด็นขององคป์ระกอบ
ท่ีเก่ียวข้องกับ  มีการจัดอาจารย์ผู้สอนท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์เหมาะสมกับแต่ละรายวิชาในหลักสูตร  ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ  ผู้บริหาร อาจารย ์
บุคลากร และนกัศึกษาจีน เห็นว่า หลกัสูตรมีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุสมบตัิ ทกัษะ ความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณเ์หมาะสมกบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร ดงันัน้ การจดัการเรียน
การสอนใหมี้คณุภาพไดม้าตรฐานจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ้งวางแผนการจดัอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
อาจารยผ์ู้สอนท่ีมีความรู้ ความสามารถ ได้มาตรฐานตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังท่ี 
กระทรวงศกึษาธิการ (2548) ไดก้ลา่วถึง การบรหิารหลกัสตูรจะมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ดา้น
การบริหารหลกัสูตรเก่ียวขอ้งกับการจัดการหลกัสูตร  ดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน
เก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการสนบัสนนุและการใหค้  าแนะน านกัศกึษาเก่ียวขอ้ง
กับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดา้นการบริการและสวัสดิการ และดา้นความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน สงัคม หรือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตเก่ียวขอ้งกับการวดัและประเมินผล และ
คณุภาพบณัฑิต สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุง่ฤดี กลา้หาญ (2554, น.84) ไดศ้กึษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัดา้นตา่ง ๆ กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบตั ิและสรา้งสมการพยากรณปั์จจยัท่ี
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ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคปฏิบตัิของนิสิตพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ รฒ  ภ า ค ก า ร ศึ ก ษ า ท่ี  1 ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2554 พ บ ว่ า  
ผลการศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนภาคปฏิบัติของนิสิตพยาบาล 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ความรูพื้น้ฐานเดิม แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียน ความรบัผิดชอบ 
ความขยันหมั่ นเพียร ภาวะสุขภาพ เจตคติต่อวิชาชีพ สัมพันธภาพ ระหว่างเพ่ือน ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองการเอาใจใส่ในการเรียนของผู้ปกครอง และสภาพแวดล้อม 
มีผลคา่เฉล่ียในระดบัมาก   

2.7 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์
บคุลากร และนกัศกึษาจีน เห็นว่า รูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับ 
การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา มีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเทียบกบัเกณฑ์
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเฉพาะประเด็น
ขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์และปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบ มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สภาพแวดลอ้ม และแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง  ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร อาจารย ์บุคลากร และนักศึกษาจีน เห็นว่าคนดี คนเก่ง ตอ้งเป็นคน 
ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์และปฏิบตัิตามกฎระเบียบ มีความรบัผิดชอบต่อสังคม  
จึงจะเป็นคนท่ีได้รับการยอมรับจากสังคม ดังนั้น การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตอ้งค านึง  
ถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดกับผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรมุ่งเนน้กิจกรรม  
ดา้นคณุธรรมจริยธรรม และความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือเสริมสรา้งพัฒนานกัศึกษาใหส้ามารถ
น าไปปรบัใชใ้นอนาคตได ้ดงัท่ี แผนการจดักิจกรรมพัฒนานกัศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั (2563) ไดก้ล่าวว่า การจดักิจกรรมนกัศึกษา 
ท่ีด  าเนินการโดยองคก์รนักศึกษาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ทั้งนี ้ เพ่ือให้นักศึกษา 
ไดพ้ฒันาร่างกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญา ตลอดจนคณุลกัษณะของบณัฑิตพึงประสงค ์ไดแ้ก่
คุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบรวมทั้งทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ  
และเพ่ือให้สามารถประเมินตัวบ่งชี ้ความส าเร็จตามวัตถุประสงคต์ามการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2557 ตวับง่ชีท่ี้ 1.5 กิจกรรมนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
เกณฑม์าตรฐานขอ้ 4 และขอ้ 5 ไดช้ดัเจน จึงจดัท าแผนด าเนินงานโดยจดักลุ่มโครงการ/กิจกรรม
ตามประเภทกิจกรรมท่ีก าหนด ดา้นท่ี 1 กิจกรรมดา้นวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิต 
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ท่ีพึงประสงค ์ดา้นท่ี 2 กิจกรรมดา้นกีฬา หรือการส่งเสริมสขุภาพนนัทนาการ ดา้นท่ี  3 กิจกรรม
ดา้นบ าเพ็ญประโยชน ์หรือรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ดา้นท่ี 5 กิจกรรมดา้นส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม 
ซึ่ งสอดรับกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเ ชียงใหม่  (2557)  ได้ด  า เนินการวิจัยสถาบัน 
เรื่องภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ไดพ้บ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียนการจดัการเรียนการสอน และกิจกรรมพฒันา
นักศึกษา จากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา สรุปได้ดังนี ้ ด้านหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน  
ควรพฒันาหลกัสูตรและสาขาวิชาใหมี้ความทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
ทัง้ดา้นความรู ้ทักษะการท างาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือสรา้งความโดดเด่นใหก้ับบณัฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพิ่ม
โอกาสในการไดง้านท า ดา้นการเรียนการสอน ควรจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้การมีส่วน
ร่วมของผูเ้รียน บูรณาการทัง้ภาคทฤษฎีและการปฏิบตัิ การศึกษาดูงานการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กบัสถาบนัการศึกษา องคก์รหรือหน่วยงานวิชาชีพทัง้ในและต่างประเทศ ดา้นกิจกรรมนกัศึกษา 
ควรเพิ่มกิจกรรมดา้นวิชาการเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการเรียน การท างาน และทักษะการใช้ชีวิต 
ในสงัคม 

2.8 การบริการและสวัสดิการ ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร 
และนักศึกษาจีน เห็นว่า รูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษา เอกชน ในองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับ 
การบริการและสวสัดิการมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเทียบกบัเกณฑพ์บว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะประเด็น  
ขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบั มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน 
และกิจกรรม พรอ้มก าหนดช่วงเวลาในการให้ค  าปรึกษาอย่างเหมาะสม  ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะ 
ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน เห็นว่า อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวน
ผู้เรียน มีแหล่งศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องสมุด ห้องสมุดออนไลน์ (E-Liberty) ของหลักสูตร  
ห้องอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดให้บริการ และอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ดังนั้น การบริหาร
หลักสูตรต้องค านึงถึงความพร้อมในการให้บริการและสวัสดิการแก่ผู้เรียนทั้งในด้านการให้
ค  าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เน่ืองจากนักศึกษามาจากต่างพืน้ท่ี เม่ือมีปัญหาคว รได้รับ 
การดูแลเอาใจใส่อย่างชัดเจน ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2558) ได้กล่าวถึง หลักสูตรจะมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริหารหลักสูตร 6 ดา้น คือ  องคป์ระกอบดา้นการก ากับมาตรฐาน
และองคป์ระกอบดา้นบณัฑิตเก่ียวขอ้งกับคณุภาพบณัฑิต  องคป์ระกอบดา้นนกัศกึษาเก่ียวขอ้ง
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กับการประชาสัมพันธ์ การรบันักศึกษา การเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียน และการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  องค์ประกอบด้านอาจารย์ องค์ประกอบด้านหลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน เก่ียวข้องกับการจัดการหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และการวัด 
และประเมินผล ส่วนองคป์ระกอบดา้นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูเ้ก่ียวขอ้งกับการประเมินความพึง
พอใจของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและผูเ้รียนเก่ียวกับการบริการและสวสัดิการ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด 
หนังสือ ต ารา ส่งพิมพ ์วารสาร ฐานขอ้มูลหรือทรพัยากรท่ีเอือ้ต่อการเรียนการสอน สอดคลอ้ง  
กับงานวิจัยของ  พร เทพ  เ มืองแมน (2546)  ได้วิ จัย เ รื่ องการพัฒนาตัวบ่ง ชี ้คุณภาพ 
การจัดการศึกษาระดบัปริญญาโทพบว่า การก าหนดดชันีบ่งชีคุ้ณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดัชนีบ่งชีคุ้ณภาพท่ีมีความเหมาะสมในระดับมาก  
และมากท่ีสุด จ านวน 82 ดัชนี  โดยองคป์ระกอบด้านทรัพยากรสนับสนุนทางวิชาการมีดัชนี 
ท่ีเ ก่ียวข้องการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการบริการและสวัสดิการ องค์ประกอบ 
ดา้นการบริหารจดัการมีดชันีท่ีเก่ียวขอ้งการบริหารจดัการหลกัสตูร และดา้นการประกันคณุภาพ
การศกึษามีดชันีท่ีเก่ียวขอ้งคณุภาพบณัฑิต 

2.9 การวัดและประเมินผล ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร 
และนกัศกึษาจีนเห็นวา่ รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ
ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล 
มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเทียบกับเกณฑพ์บว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับสูงกว่าเกณฑอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะประเด็นขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง  
กับ การวัดผลแต่ละรายวิชามีความสอดคลอ้งกับเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความเท่ียงตรง และ
สามารถตรวจสอบได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร และนักศึกษาจีน เห็นว่า 
การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความเท่ียงตรง และสามารถ
ตรวจสอบได้ มีการทดสอบความรู้ ก่อน -หลัง (Pre test – Post test) การเรียนของผู้เรียนใน
รายวิชาหลักว่ามีความรู้เพิ่มขึน้เพียงใด ดังนั้น หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวัดและ
ประเมินผลทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรายวิชา และวางกระบวนการวัดผลอย่าง
ชดัเจนเพ่ือเห็นพฒันาการของผูเ้รียน ดงัท่ีธ ารง บวัศรี (2542, น.8-9) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบ 
ท่ีส  าคญัและความจ าเป็นของการบริหารหลกัสตูร มีเปา้ประสงค์และนโยบายการศกึษา จดุหมาย
ของหลกัสูตร  รูปแบบและโครงสรา้งหลกัสตูร  จดุประสงคข์องวิชา  เนือ้หา  จุดประสงคข์องการ
เรียนรู ้การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล และวสัด ุและส่ือการเรียนการสอน อีกทัง้  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542 , น.39) ได้กล่าวถึง หลักสูตรท่ีดีควรเน้นด้านผู้สอน  
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และผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตร และควรก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน สอดคล้อง  
กับงานวิจยัของ กรมยุทธศึกษาทหาร (2551, น.18) ท่ีศึกษา ผลการวิเคราะหผ์ลการประเมิน
คุณภาพของกองทัพบกพบว่า สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
รายบคุคล และน าขอ้มลูมาพฒันาใหเ้กิดผลลพัธต์ามความคาดหวงัของผูเ้รียน 

2.10 คุณภาพของบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า  ผู้บริหาร อาจารย ์บุคลากร  
และนักศึกษาจีน เห็นว่า  รูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัคณุภาพ
บณัฑิต มีความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเทียบกบัเกณฑพ์บว่า มีความเหมาะสม
อยูใ่นระดบัสงูกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิโดยเฉพาะประเดน็ขององคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั มีความคดิเชิงนวตักรรม มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและมีทกัษะในการส่ือสารระหว่าง
บคุคล ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษาจีน เห็นว่า การมีความคิดเชิง
นวตักรรม มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและมีทกัษะในการส่ือสารระหว่างบคุคล มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับหน้าท่ีของพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าท่ีนั้น  
ไดค้รบถ้วนเป็นอย่างดี มีความสามารถในการน าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาตาม
หลกัสูตรไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบอย่างมีเหตผุล ดงันัน้ การวางแนวทาง
ดา้นนวตักรรม การออกแบบแนวทางการพฒันาทกัษะการส่ือสาร สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั
หน้า ท่ีพลเมือง  ให้ผู้ เ รี ยนเ กิดการ เรียน รู้เ พ่ื อน า ไปแก้ไข ปัญหาอย่าง เ ป็นระบบ ดัง ท่ี 
กระทรวงศึกษาธิการ (2556) ไดก้ล่าวว่า การบริหารหลกัสูตรจะมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
การบริหารหลักสูตรซึ่งเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อม  
ของผูเ้รียน การจดัการหลกัสตูร และคณุภาพบณัฑิต   ดา้นการบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน  
ดา้นการบริหารคณาจารย ์ และดา้นการบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนเก่ียวขอ้ง  
กบัการจดัการเรียนการสอน ดา้นการสนบัสนนุและการใหค้  าแนะน านกัศกึษาเก่ียวขอ้งกบัการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การบริการและสวัสดิการ และดา้นความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
สังคม หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเก่ียวขอ้งกับคุณภาพบัณฑิต สอดคลอ้งกับงานวิจัย 
ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2559)  ไดศ้ึกษา การพัฒนาระบบการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีนในประเทศระดับอุดมศึกษาพบว่า องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการพัฒนาระบบ 
การเรียนการสอนท่ีสถาบนัการศึกษาให้ความส าคญั ประกอบดว้ย ดา้นนโยบายการส่งเสริม 
การสอน ด้านผู้สอน ด้านผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
และดา้นคณุภาพของหลกัสตูร 
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3. จากการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยแบ่งการพิจารณา 
และสงัเคราะหข์อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย แบง่ออกเป็น  3 ระดบั สามารถน ามาอภิปรายผลได ้ดงันี ้

3.1 ระดับหน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผูบ้ริหารระดบัสูง เห็นว่า การก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ ์และการสรา้งเครือข่าย มีความ
เหมาะสมในการก าหนดเ ป็นข้อ เสนอแนะเชิ งนโยบายในระดับหน่วยงานต้นสังกัด  
ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง นี ้อาจ เ ป็นเพราะ การก าหนดนโยบาย จัดท าแผนกลยุทธ ์
กระบวนการพฒันาผูเ้รียนหลกัสูตรนานาชาติใหเ้กิดผลลพัธต์ามมาตรฐานการอดุมศึกษา หากมี
ผูเ้ช่ียวชาญในสายงานซึ่งเป็นผูใ้ชง้านบณัฑิตร่วมอยู่ในคณะกรรมการผูว้างนโยบายจะช่วยให้ 
การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ และตวัชีว้ัด ตรงตามมาตรฐาน เป็นรูปธรรม และตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของสายงานผูใ้ชบ้ณัฑิตจริง มีนโยบายส่งเสริมการศึกษานานาชาติทัง้ประเทศไทยและ
ประเทศจีนใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั และมีความรว่มมือกนัในลกัษณะท่ีเอือ้ประโยชนก์นัทัง้ 2 ฝ่าย 
(Win-win Approach) มีนโยบายท่ียอมรบัการโอนหน่วยกิตท่ีเหมาะสมกับสถานการณ ์ยืดหยุ่น
และเอือ้ตอ่ความแตกตา่งกนัในบริบทของการศกึษา หารือเชิงนโยบายระหว่างส านกังานตรวจคน
เขา้เมือง หน่วยงานตน้สังกัดของสถาบันอุดมศึกษา และสถาบนัการศึกษา ใหส้ามารถท างาน 
ในส่วนท่ีรับผิดชอบได้ถูกต้องตามกฎหมายการเข้าเมือง และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
ทุกสถาบัน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (International 
Organization) เพ่ือการอบรบ ฝึกงาน และการได้งานท าของบัณฑิต และการบริหารงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา ต้องสอดคล้องเ อือ้อ านวยให้สถาบันการศึกษา 
ในการด าเนินงานหลกัสตูรนานาชาติท่ีมีความทนัสมยั ยืดหยุ่น คล่องตวั และมีการประสานงานท่ี
ดีกับเครือข่ายต่างๆ สามารถเปล่ียนแปลง ไดท้ันต่อเหตุการณ ์ทันต่อเวลา และมีความพรอ้ม  
ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งดี ดงัท่ี สมคดิ พรมจุย้ (2550) ไดก้ล่าวว่า การก าหนดนโยบาย 
เพ่ือใหไ้ดน้โยบายท่ีดีมีเกณฑส์ าคญั คือ นโยบายจะตอ้งแสดงทิศทางในการปฏิบตัิท่ีชดัเจนว่าให้
ท าอะไร อย่างไร มีกลยุทธ์ ตัวชีว้ัดท่ีชัดเจน แสดงจุดเน้นและกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบัติ เข้าใจง่าย  
ไมซ่บัซอ้น  มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตั ิทัง้ทางกายภาพ ทางเทคนิค และสามารถบริหารงานได ้
มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ 
ในการพัฒนาอย่างแทจ้ริง สอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของประพันธ์ศิริ สุเสารชั (2561) ท่ีศึกษา 
บทเรียนการจัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ท่ีคาดหวังตามมาตรฐานการศึกษา 
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ของชาติพบว่า หน่วยงานตน้สงักัดควรจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติว่าดว้ยการก าหนดทิศทาง 
แนวทาง กลยุทธ์ และตวัชีว้ัดเพ่ือประเมิน ติดตามการพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานการศกึษา  

3.2 ระดับสถาบันอุดมศึกษาพบว่า ผูท้รงคณุวฒุิและผูบ้ริหารระดบัสูงเห็นว่า
การก าหนดการศึกษานานาชาติไวใ้นแผนกลยุทธ์ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบตัิท่ีเป็นจริง และมี
หนว่ยงานภายในท่ีรบัผิดชอบการด าเนินงานดา้นการศกึษานานาชาติท่ีครอบคลมุทกุมิติ  มีความ
เหมาะสมในการก าหนดเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในระดบัสถาบนัอุดมศึกษา ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะสถาบนัการศึกษาเอกชนก าหนดการศึกษานานาชาติไวใ้นแผนกลยุทธ์ท่ีสามารถน าไปสู่  
การปฏิบตัิท่ีเป็นจริงได ้มีการวางแผนการพฒันาหลกัสตูร ปรบัปรุงหลกัสตูร จดัการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพของอาจารย ์ให้มีความทันสมัย มีการก าหนดนโยบายในการรบันักศึกษา
สญัชาตจีินเขา้มาศกึษาโดยเนน้การเตรียมความพรอ้มของนกัศกึษาในทกุกระบวนการ มีนโยบาย
ในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมก่อนการเข้าเรียน ออกแบบหลักสูตรให้เน้นการใช้ชีวิต  
ในต่างประเทศ เน้นสร้างเครือข่าย สร้างวัฒนธรรมร่วม และเน้นการก าหนดเนื ้อหาท่ีเ อื ้อ 
ใหน้กัศึกษาไดท้  าโครงการร่วมกัน และสถาบนัการศึกษาเอกชนมีหน่วยงานภายในท่ีรบัผิดชอบ
การด าเนินงานด้านการศึกษานานาชาติท่ีครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื ้อ  
ต่อการศึกษาแก่นักศึกษาและการท างานของบุคลากรชาวต่างชาติ  เช่น มีหน่วยงานท่ีคอยดูแล 
อ านวยความสะดวกหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีใหน้กัศึกษาสญัชาติจีนสามารถเขา้มาปรึกษาและ
เป็นท่ีปรึกษาเม่ือเกิดปัญหาได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันต้องมีบุคลากรท่ีมีความพรอ้มใน  
ด้านภาษาท่ีใช้ส่ือสารเป็นอย่างดี  มีศักยภาพในการดูแลแก้ไขปัญหา มีความสามารถ 
เป็นท่ีไวว้างใจแก่นักศึกษา และพรอ้มสนบัสนุนใหน้กัศึกษาได้พฒันาศกัยภาพของตนเอง ดงัท่ี  
จงรัก พลาศัย (2557) ไดก้ล่าวว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร:์ จากอดีต 
ถึงปัจจุบนั มหาวิทยาลัยไดมี้การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  มีการก าหนดแผนกลยุทธ ์
ท่ีชดัเจน การก าหนดโครงสรา้งการบริหารท่ีครอบคลุมการบริหารจดัการตามพนัธกิจ 5 ดา้น 
ประกอบดว้ย การผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ ผลิตผลงานวิชาการ งานสรา้งสรรคแ์ละงานวิจยั บริการ
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือพฒันาศกัยภาพทกุภาคสว่น ท านบุ  ารุงศลิปวฒันธรรม และการบริหารและ
การจัดการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาแก่สังคม และก้าวสู่ความเป็นสากลในภูมิภาค 
เนน้สู่อาเซียน ภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม สอดคลอ้งกับผลการวิจยัของศภุลกัษณ ์ เศษธะพานิช 
(2550, น.55) ท่ีศึกษาการพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศของสถานศกึษาเอกชน
พบว่า การบริหารจัดการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตอ้งมีการก าหนดแผนกลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตร  
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การทันสมัย จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ วางระบบการบริหารจัดการท่ีชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจ การสรา้งวัฒนธรรมองคก์ร การสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการท างาน การส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการท างานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจท่ีท าให้
บคุลากรท างานในสถานศกึษาดว้ยความสขุและพอใจในการท างาน 

3.3 ระดับหลักสูตรพบว่า ผูท้รงคณุวฒุิและผูบ้ริหารระดบัสูง เห็นว่า หลกัสูตร 
มีความยืดหยุ่นสามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียนและสงัคม ผูบ้ริหารหลกัสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวิ ธีคิด ท่ี เ ปิดกว้าง  และสามารถยอมรับคว ามแตกต่าง 
ของกระบวนการคิด ความเช่ือและการแสดงออกของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติได ้ 
มีความเหมาะสมในการก าหนดเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในระดบัหลักสูตร   ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะ หลกัสตูรตอ้งมีความยืดหยุน่สามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียนและสงัคม 
ดว้ยการจดัเป็นหลกัสตูรระยะสัน้ (Short Course) เพ่ือสอนในหวัขอ้ท่ีตอ้งการและน าผลการเรียน
ไปเทียบโอนเป็นหน่วยกิตของวิชาในหลกัสตูรได้ ควรเนน้หลกัสตูรท่ีเปิดกวา้งใหน้กัศกึษาสามารถ
เรียนรูแ้บบบูรณาการ เนน้ทกัษะการใชชี้วิต ทกัษะเชิงความคิดแบบเป็นระบบ เขา้ใจในหลกัการ  
ใช้ชีวิตในยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และเน้นการฝึกทักษะเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจควบคู่กัน นอกจากนี้สถาบนัอุดมศึกษาควรเนน้ย า้การท าใหน้กัศึกษามีแรงบนัดาลใจ 
ในอาชีพของตนเองในอนาคต สามารถน าไปใช้ไดจ้ริง หลักสูตรควรยึดท่ีผลลัพธ์ (Outcome) 
มากกว่าระยะเวลา เ พ่ือให้โอกาสนักศึกษาท่ีสามารถเรียนจบได้ในเวลาท่ีเหมาะสม  
กบัความสามารถในการเรียนของตนได้ เนน้การบริหารหลกัสูตรท่ีสามารถบูรณาการได ้มีเนือ้หา
ไม่ซ  า้ซ้อน แต่กลมกลืนไปกับพหุวัฒนธรรม สามารถน าไปใช้ต่อยอดในอาชีพได้เป็นอย่างดี  
ท าให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ และคิดวิ เคราะห์เ ก่ียวกับอนาคตของตนเองได้ ดัง ท่ี 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2549, 
น.45-51) ไดร้ะบวุา่ การพฒันา กระบวนการเรียนรู ้ตอ้งมุง่เนน้การพฒันาหลกัสตูรทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาวใหมี้ความทนัสมัย ยืดหยุ่น สนองตอบความตอ้งการของผูเ้รียนทุกช่วงวยั ด  าเนินงาน
พฒันาปรบัปรุงหลกัสตูรเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนเกิดผลลพัธท่ี์มีคณุภาพ และมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ยงยุทธ์ ทรัพยเ์จริญ (2555, น.49) ท่ีศึกษาการพัฒนารูปแบบ 
การบริหารแบบมุ่ง ผลสัมฤทธ์ิในส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษา พบว่า เ ป็นการบริหาร 
ท่ีใหค้วามส าคญัต่อผลการด าเนินงาน และการตรวจวดัผลส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์าร 
ทัง้ระบบ ทั้งในดา้นหลักสูตร การพัฒนาอาจารย ์การพัฒนาผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียน  
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การสอน และผลลัพธ์การเรียนรูข้องผูเ้รียน ทัง้ในแง่ของปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลลพัธ ์
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้
จากผลการวิจัยดงักล่าวขา้งตน้สามารถน ารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติ

ระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารหน่วยงานตน้สงักดัของสถาบนัอดุมศกึษา การบริหารสถาบนัอดุมศกึษา 
และการบรหิารหลกัสตูร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. จากผลการศึกษาการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)  
ของสถาบนัอดุมศกึษา พบวา่ มีปัญหาและขอ้เสนอแนะในดา้นตา่งๆ ดงันี ้ 

1.1 ด้านบริบท จากการศกึษาพบว่า เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์วิชาชีพ มีผลการประเมินน้อยกว่าข้อค าถาม 
ดา้นอ่ืนๆ ดงันัน้   สถาบนัการศึกษาจึงควรเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกภาคส่วนไดแ้สดง
ความคิดเห็น และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือน าขอ้มูลมาใชป้ระกอบการพิจารณาปรบัปรุงหลกัสตูร 
และควรวางแนวทางพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกเพ่ือวางแผนในการปรับปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทนัสมยั ทนัตอ่เทคโนโลยี สอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั และตรงกบัความตอ้งการของชมุชน
และสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 

1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า  จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอรใ์นหอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอรอ์ย่างเพียงพอ มีผลการประเมินนอ้ยกว่าขอ้ค าถาม 
ดา้นอ่ืนๆ ดงันัน้  สถาบนัการศกึษาจึงควรปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิคอมพิวเตอร ์ใหมี้เครื่องคอมพิวเตอร์
เพียงพอตอ่ผูเ้รียน รวมทัง้ จดัอปุกรณ ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์
เพ่ือเอือ้ตอ่การเรียนรูอ้ยา่งสรา้งสรรคม์ากยิ่งขึน้ 

1.3 ด้านกระบวนการผลิต จากการศึกษาพบว่า โครงการและกิจกรรม 
เสรมิหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชาท่ีเรียน มีผลการประเมินนอ้ยกว่าขอ้ค าถามดา้นอ่ืนๆ 
ดงันัน้  สถาบนัการศกึษาจึงควรส่งเสริมการจดัโครงการและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรทัง้ในและนอก
ห้องเรียนเพราะเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีจะท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงทั้งทางด้านวิชาการ  
ด้านวิชาชีพ สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
และการประกอบอาชีพในอนาคต แต่ในการจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรมีการ
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พิจารณาด าเนินการอยา่งรอบคอบและเหมาะสม สอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชาท่ีเรียน มีการสอดแทรก
คณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง  

1.4 ด้านผลผลิต จากการศกึษาพบว่า มีความซ่ือสตัยส์จุริต และรบัผิดชอบ
ตอ่หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย มีผลการประเมินนอ้ยกว่าขอ้ค าถามดา้นอ่ืนๆ ดงันัน้ สถาบนัการศกึษา
จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนไดเ้ข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์และกิจกรรมปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมเพ่ือสรา้งภูมิคุม้กนัท าใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงคณุค่า
ของชีวิต ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในความส าคญัจ าเป็นของบคุคลท่ีตอ้งมีความซ่ือสตัยส์จุริต และ
รูร้บัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายซึ่งเป็นท่ีตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย และเป็นการเตรียม
ความพรอ้มเพ่ือการออกไปใชชี้วิตในสงัคม 

1.5 ด้านผลกระทบ จากการศึกษาพบว่า องคก์ร หน่วยงานหรือชุมชน 
เกิดความเช่ือมั่นหรือมอบใบประกาศนียบตัรท่ีแสดงถึงความเป็นมาตรฐานท่ีดี มีผลการประเมิน
น้อยกว่าข้อค าถามด้านอ่ืนๆ ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงควร ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส  าเร็จ
การศึกษาสามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัจากหลกัสูตรไปใชใ้นการปฏิบตัิงานจริงทัง้ยงัสามารถน าไป
สรา้งนวตักรรมหรือองคค์วามรูใ้หม่เพ่ือใชใ้นการประกอบวิชาชีพ และเกือ้กลูตอ่องคก์ร หน่วยงาน
ทัง้ภายในและภายนอกจนเป็นท่ียอมรบัของสงัคม 

1.6 ด้านประสิทธิผล จากการศึกษาพบว่า ความรูด้า้นการบริหารธุรกิจ
ส่งผลใหท้่านมีความมั่นใจในการบริหารจดัการและการวางแผนงาน มีผลการประเมินนอ้ยกว่า 
ข้อค าถามด้านอ่ืนๆ ดังนั้น   สถาบันการศึกษาจึงควรสนับสนุนให้ผู้ เ รี ยนในหลักสูตร 
ดา้นการบริหารธุรกิจเกิดความมั่นใจในความรูด้้านวิชาการและวิชาชีพ โดยไดร้ับการฝึกฝน 
จนเ กิดความเ ช่ียวชาญในด้านทฤษฏีจากสถาบัน  และการ เรียน รู้ภาคปฏิบัติการใน 
สถานประกอบการ ท าให้เกิดทักษะในการการบริหารจัดการและการวางแผนงานมากยิ่งขึน้ 
หลกัสตูรควรไดร้บัการปรบัปรุงพฒันาใหมี้ความทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา มีการพฒันาอาจารยผ์ูส้อน
ใหมี้ทกัษะความรู ้ความสามารถในการสอน รวมทัง้ส่งเสริมการเขา้ร่วมท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความคดิสรา้งสรรคใ์นการปฏิบตังิาน  

1.7 ด้านความย่ังยืน จากการศึกษาพบว่า  การน าความรู้ท่ี ได้รับ 
จากสถาบันการศึกษามาใช้พัฒนางานท่ีรับผิดชอบให้กับหน่วยงานได้เป็นอย่างดี มีผล 
การประเมินน้อยกว่าข้อค าถามด้านอ่ืนๆ ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงควรส่งเสริมให้ผู้ส  าเร็จ
การศึกษาน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศึกษาตามหลกัสูตรไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจ 
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ในงานท่ีรบัผิดชอบอย่างมีเหตผุล สามารถประยกุตอ์งคค์วามรูจ้ากการเรียนในสถาบนัอดุมศกึษา
ไปสูง่านในวิชาชีพเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหส้งูขึน้ 

1.8 ด้านการถ่ายโยงความรู้ จากการศึกษาพบว่า การน านวัตกรรมและ
องคค์วามรู้ใหม่ๆ ไปประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาให้กับองค์กร/หน่วยงานภายนอกได้ มีผล 
การประเมินน้อยกว่าข้อค าถามดา้นอ่ืนๆ ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงควรจัดให้มีโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆท่ีเน้นเก่ียวกับนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารยผ์ูส้อน บุคลากร และนักศึกษาให้เกิด 
การเรียนรู ้และเขา้ใจนวตักรรม อาจารยผ์ูส้อนน านวตักรรมมาใชใ้นการเรียนการสอน บุคลากร 
น านวัตกรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน นักศึกษาได้ฝึกฝนเก่ียวกับการน านวัตกรรม  
มาประยกุตใ์ช ้ท าใหท้กุคนมีทกัษะจนสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ ไดต้ลอดเวลา ทัง้ยงัสามารถ
น าไปใชแ้กปั้ญหาในการท างานท่ีตอ้งรบัผิดชอบไดใ้นอนาคต 

ขอ้เสนอแนะโดยทั่วไปจากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารหลกัสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
ทัง้ 8 ดา้น ท่ีผูบ้รหิาร อาจารย ์และบคุลากร คณะบริหารธุรกิจ นกัศกึษาจีนปีท่ี 1-4 ซึ่งก าลงัศกึษา
อยู่ในหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต ศิษยเ์ก่าจีน และ ผูใ้ชบ้ณัฑิตจีน เห็นว่า การประเมินหลกัสตูร
บริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน มีความเหมาะสมในแต่ละดา้น 
และโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะน าผลการวิจัยไปใช้ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และวางแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ควรท าการบูรณาการขอ้ค าถามการประเมินหลักสูตรทัง้ 8 ดา้น 82 ขอ้
ค าถามใหมอี่กครัง้ โดยการจดักลุม่ ปรบัจ านวนขอ้ค าถามใหเ้หมาะสม และครอบคลมุการประเมิน
หลักสูตรนานาชาติของสถาบัน ทั้งนีจ้ะท าให้สะท้อนผลการด าเนินงานได้อย่างชัดเจนและ 
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. จากผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับ
ปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ผู้วิจัย 
มีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

2.1 การประชาสัมพันธ์ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ การใหข้อ้มูลข่าวสารดา้น
ต่างๆ เก่ียวกับหลักสูตรแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่ วไปซึ่งมีวัยวุฒิ 
และคุณวุฒิท่ีแตกต่างกัน ข้อมูลท่ีน าเสนอจึงตอ้งจัดสรรเนือ้หาใหแ้ตกต่างกันไป และประเด็น
หลกัสตูรท่ีเผยแพร่มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และนวตักรรมการเปล่ียนแปลง 
โดยมุ่งใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการพฒันาชีวิตและเอือ้ต่อการน าไป
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ประกอบวิชาชีพพบวา่ มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยกว่าเกณฑอ่ื์นๆ เน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์
หลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาจะมีการน าเสนอขอ้มูลหลักสูตรท่ีเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปใหแ้ก่
นักศึกษา ผูป้กครอง และผูท่ี้สนใจ เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน แต่การใหข้อ้มูล  
กับผู้สนใจในบางประเทศ เช่นประเทศจีนซึ่งผู้ปกครองมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ ตัดสินใจ 
ส่งลูกหลานท่ีจะเป็นนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ดงันัน้ สถาบนัการศกึษาจึงควรใหข้อ้มูลข่าวสารดา้นตา่งๆ เก่ียวกับหลกัสตูรท่ีเป็นภาษาจีน และ
เหมาะกับบุคคลท่ีมีวยัวุฒิและคณุวุฒิแตกต่างกัน โดยหลกัสูตรท่ีเผยแพร่ตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กับความตอ้งการของผู้เรียน เพ่ือเป็นการสรา้งโอกาสให้แก่สถาบันการศึกษาในการถูกเลือก 
เขา้ศกึษาตอ่ของนกัเรียน และผูส้นใจเพิ่มมากขึน้  

2.2 การรับนักศึกษา ในประเด็นท่ีเ ก่ียวกับ การลงทะเบียนรายวิชา 
ในหลกัสตูรของคณะและสาขาท่ีสงักดัไดถ้กูตอ้งตรงตามความประสงคข์องผูเ้รียน โดยจดัอาจารย์
ท่ีปรึกษาดแูลการลงทะเบียนเรียนในปีแรกของผูเ้รียนพบว่า มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยกว่า
เกณฑอ่ื์นๆ เน่ืองจากการมีจ านวนนกัศึกษาต่างชาติท่ีเขา้มาเรียนในหลกัสูตรต่างๆ เพิ่มมากขึน้  
จึงอาจท าใหเ้กิดข้อผิดพลาด และปัญหาในการท างานสูงขึน้ ดังนัน้  สถาบันการศึกษาตอ้งจัด 
ใหมี้หน่วยงานท่ีสามารถท างานไดร้วดเร็ว ถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ คอยแนะน า ดแูลใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติ  โดยเฉพาะบุคลากรของหน่วยงานต้องมีความสามารถ 
ในการส่ือสารกับนักศึกษาต่างชาติท่ีมีข้อจ ากัดด้านภาษาหรือเป็นนักศึกษาใหม่ เน่ืองจาก
นกัศกึษายงัไม่คุน้เคยกับผูค้น สถานท่ี สิ่งแวดลอ้ม และวิถีการใชชี้วิตท่ีแตกต่างออกไป และจาก
การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารหลักสูครนานาชาติระดับปริญญาตรี  พบว่า 
องค์ประกอบเก่ียวกับการรับนักศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าองค์ประกอบอ่ืนๆ ดังนั้น
สถาบนัการศึกษาตอ้งใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการรบับุคคลเขา้ศึกษา การตรวจสอบ
เอกสารส าเร็จการศึกษาและเอกสารส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการคัดเลือก การขึน้ทะเบียน
นักศึกษา และการลงทะเบียนรายวิชา เพราะการรับนักศึกษาถือเป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีส่งผล  
ตอ่การบรหิารจดัการสถาบนัการศกึษาใหป้ระสบความส าเรจ็ โดยเฉพาะสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

2.3 การเตรียมความพร้อม ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียน
เกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พ่ือการพัฒนาตนเองเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองพบว่า มีความเหมาะสม  
ในระดับน้อยกว่าเกณฑ์อ่ืนๆ เน่ืองจากหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรท่ีมีนักศึกษาจาก 
หลายประเทศเข้ามาอยู่รวมกัน โดยมีพื ้นฐานทางความคิด ความเช่ือ ภาษา วัฒนธรรม  
ท่ีหลากหลาย และมีความพร้อมในการเรียนรูท่ี้แตกต่างกัน ดังนั้น  สถาบันการศึกษาจึงควร
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จัดเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่นักศึกษา เช่น ภาษาท่ีใช้ในการเรียน  ภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวัน  
วิธีการศึกษาดว้ยตนเอง เป็นตน้ รวมทัง้การจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม ใหน้ักศึกษาเกิด
ความตระหนักรู ้เพ่ือการพัฒนาตนเองเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความรู ้
ทักษะ ประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ จนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีหลกัสตูรก าหนด และมีความพรอ้มในการประกอบอาชีพ  

2.4 การจัดการหลักสูตร ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
มุ่งใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู ้มีทักษะทางปัญญา มีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
มีความรบัผิดชอบ มีทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การเป็นพลเมืองโลก มีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการ พัฒนาชีวิต และเอือ้ต่อ 
การน าไปประกอบวิชาชีพพบว่า มีความเหมาะสมในระดับน้อยกว่าเกณฑ์อ่ืนๆ เน่ืองจาก
ภาระหนา้ท่ีของสถาบนัการศึกษามีหลายดา้น สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งมีจุดเนน้ในภารกิจ 
แต่ละดา้นแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามภารกิจในดา้นการผลิตบณัฑิตถือเป็นภารกิจส าคญัยิ่ง  
ของสถาบนัการศกึษา ดงันัน้ สถาบนัการศกึษาตอ้งก าหนดเป็นนโยบายหลกัของสถาบนัท่ีทกุคณะ
วิชาตอ้งน าไปสู่การปฏิบัติ จะท าให้เกิดประโยชนโ์ดยตรงต่อนักศึกษาและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 
เพราะคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 เพ่ือใหเ้ป็นมาตรฐานการศกึษาท่ีสถาบนัอดุมศกึษาตอ้ง
ปฏิบัติตาม รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานดา้นต่างๆ ให้การจัดการศึกษามุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ท่ีคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนดและตอ้งครอบคลมุอย่างนอ้ย 5 ดา้น คือ 1) ดา้นคณุธรรม
จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ซึ่งน าไปสู่การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท์ั้งในฐานะประชากรของสังคม และ
ประชากรโลก 

2.5 การจัดการเรียนการสอน ในประเด็นท่ีเก่ียวกบั มีการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ทัง้ดา้นทฤษฏี และดา้นปฏิบตัิ รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูป้ฏิบตัิจริง 
เชน่ สหกิจศกึษาพบว่า มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยกว่าเกณฑอ่ื์นๆ เน่ืองจากการเรียนการสอน
ท่ีเนน้การปฏิบตัิจ  าเป็นตอ้งไดร้บัความร่วมมือจากสถานประกอบการทัง้ของภาครฐัและเอกชน  
ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านั้นอาจมองว่าเป็นภาระหรือได้รับประโยชน์น้อยจากการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ดังนั้นสถาบันการศึกษาต้องสร้างเครือข่าย สร้างความเข้าใจ  
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เพ่ือประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้
ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาปรบัปรุงวางแผน และประเมินผลหลักสูตรร่วมกัน เป็นการเปิด
โอกาสให้นักศึกษามีช่องทางการเรียนรู้มากขึ ้น ได้ฝึกปฏิบัติกับผู้เ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
ท่ีมีประสบการณจ์รงิ สามารถน าไปตอ่ยอดหรือประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพตอ่ไปในอนาคต 

2.6 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ จัดใหอ้งคก์ร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาผ่านการท าโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษา  
ไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นการประสานงาน และการท างานในอนาคตส าหรบันกัศกึษาพบว่า มีความ
เหมาะสมในระดบันอ้ยกว่าเกณฑอ่ื์นๆ เน่ืองจากสถาบนัการศึกษาไดร้บัความร่วมมือจากองคก์ร
หรือหน่วยงานภายนอกอยู่ในวงจ ากัด  ดงันัน้สถาบนัการศึกษาจึงควรมีการสรา้งเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ ชุมชน ท่ี มีประสิทธิภาพ ทั้งในประเทศ 
และระหว่างประเทศให้มากขึ ้น  เ พ่ือให้เ กิดข้อเสนอแนะ การได้รับมุมมอง ท่ีแตกต่าง  
มีการแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นการท ากิจกรรมทั้งในดา้นวิชาการและดา้นวิชาชีพ เกิดความร่วมมือ 
ในการจดัท าโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ ระหว่างองคก์ร อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษา ซึ่งจะท า
ให้นักศึกษาเกิดความคิดสรา้งสรรค์ท่ีน าไปสู่การพัฒนาทักษะในดา้นต่างๆ ไดร้ับความรู ้และ
ประสบการณท่ี์สามารถน าไปปรบัใชใ้นการปฏิบตัิงาน เป็นการสรา้งโอกาสในการประกอบอาชีพ
ใหก้บันกัศกึษา 

2.7 การบริการและสวัสดิการ ในประเด็นท่ีเ ก่ียวกับ มีการจัดสภาพ 
แวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น หอ้งพยาบาล  หอ้งอาหาร ห้องสุขา มุมพักผ่อน และ
สนามกีฬาอย่างเหมาะสมพบว่า มีความเหมาะสมในระดับน้อยกว่าเกณฑ์อ่ืนๆ  เน่ืองจาก
สถาบนัการศึกษาจะใหค้วามส าคญักับงานดา้นวิชาการมากกว่างานดา้นอ่ืนๆ เพราะถือว่างาน
วิชาการเป็นภารกิจหลักจึงตอ้งให้ความสนใจในเรื่องการเรียนการสอนเป็นอันดับตน้ๆ แต่ใน
ปัจจุบนัระบบการเรียนรูมี้การเปล่ียนแปลง นักศึกษาสามารถเรียนรูจ้ากแหล่งขอ้มูลในท่ีต่างๆ  
ไดม้ากมาย ทัง้ภายในและภายนอกสถาบนั ดงันัน้ สถาบนัการศึกษาควรเปล่ียนแนวคิด และให้
ความส าคญักับการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจะท าใหน้กัศึกษาไดมี้สถาน 
ท่ีส  าหรบัใชใ้นการเรียนรูเ้พิ่มมากขึน้ 

2.8 การวัดและประเมินผล  ในประ เด็น ท่ี เ ก่ียวกับ  วิ ธีการวัดผล 
และประเมินผลท่ีมีความชดัเจนรอบดา้น สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์และวตัถปุระสงคข์องรายวิชา 
และประเด็นท่ีอาจารย์ใช้วิธีการวัดผล ประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร  
ท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิพบว่า มีความเหมาะสม



 185 
 
ในระดบันอ้ยกว่าเกณฑอ่ื์นๆ เน่ืองจากแนวความคิดในการวัดและประเมินผลเปล่ียนไป ดงันัน้ 
อาจารย์ผู้สอนจึงไม่จ  าเป็นต้องวัดและประเมินผลเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น อาจารยผ์ู้สอน
สามารถวดัและประเมินผลไดห้ลากหลายวิธีการ รอบดา้น ทกุท่ี และตลอดเวลา แตอ่ย่างไรก็ตาม
การวดัผลและประเมินผลท่ีดีและเหมาะสม ควรมีความชดัเจนรอบดา้น สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์
และวตัถปุระสงคข์องรายวิชาเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

2.9 คุณภาพของบัณฑิต ในประเด็นท่ีเก่ียวกบั สถาบนัการศึกษาควรผลกั 
ดนัใหน้กัศกึษาจีนท างานในประเทศไทย หลงัจากส าเรจ็การศกึษาก่อนเดนิทางกลบัประเทศเพ่ือให้
มีประสบการณ ์และทกัษะตา่งๆ ท่ีไดร้บัจากการท างานพบว่า มีความเหมาะสมในระดบันอ้ยกว่า
เกณฑอ่ื์นๆ เน่ืองจากสถาบนัการศกึษาตอ้งใหค้วามส าคญัตอ่นกัศกึษาทกุคนอย่างเท่าเทียมกนัทัง้
ในดา้นการเรียน การใชชี้วิตในสถาบนัการศกึษา แตอ่ย่างไรก็ตามเม่ือสถาบนัการศกึษาไดเ้ปิดรบั
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในหลักสูตรจึงควรมีนโยบาย มี การวางแผนท่ีจะส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหน้กัศึกษาตา่งชาติไดมี้โอกาสฝึกงานหรือท างานในระยะสัน้ๆ ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 
เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู ้และไดร้บัประสบการณต์รงก่อนเดนิทางกลบัประเทศ 

ข้อเสนอแนะโดยทั่วไปจากผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
ทัง้ 9 องคป์ระกอบ ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร และ นกัศกึษาจีน เห็นว่า มีความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ในแต่ละรายองคป์ระกอบ และโดยรวมของทุกองคป์ระกอบอยู่ในระดับมาก 
โดยเฉพาะองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกับการรับนักศึกษาจะมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาคือ  
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนั้น หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะน าผลการวิจัยไปใช้ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  และวางแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 
ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ ควรท าการบูรณาการขอ้ค าถามเก่ียวกับรูปแบบการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  
ทัง้ 9 องคป์ระกอบ 69 ประเด็นใหม่อีกครัง้ โดยการจัดกลุ่ม ปรบัจ านวนประเด็นค าถามให้
เหมาะสม และครอบคลุมรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ท่ีมุ่งสู่
ความส า เ ร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ทั้ง นี ้จะท าให้สะท้อน 
ผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3. จากผลการใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการบริหารหลกัสตูรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ผูว้ิจัยมี
ขอ้เสนอแนะ ดงันี ้
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3.1 ระดบัตน้สงักดัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
เ พ่ือให้การด าเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรนานาชาติเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ควรด าเนินการดงันี ้

3.1.1 ก าหนดนโยบาย จดัท าแผนกลยทุธ ์กระบวนการพฒันาผูเ้รียน
หลกัสูตรนานาชาติใหเ้กิดผลลพัธต์ามมาตรฐานการอดุมศึกษา เช่น มีนโยบายส่งเสริมการศกึษา
นานาชาติทั้งประเทศไทยและประเทศจีนให้ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความร่วมมือกัน  
ในลักษณะท่ีเอือ้ประโยชนก์ันทัง้ 2 ฝ่าย หารือเชิงนโยบายระหว่างส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
หนว่ยงานตน้สงักดัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน และสถาบนัการศกึษา ใหส้ามารถท างานในส่วน
ท่ีรับผิดชอบไดถู้กตอ้งตามกฎหมายการเข้าเมือง และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบัน  
หากมีผูเ้ช่ียวชาญในสายงานซึ่งเป็นผูใ้ชง้านบณัฑิตร่วมอยู่ในคณะกรรมการผูว้างนโยบายจะช่วย
ใหก้ารก าหนดทิศทาง กลยุทธ ์และตวัชีว้ดั ตรงตามมาตรฐาน เป็นรูปธรรม และตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของสายงานผูใ้ชบ้ณัฑิตจรงิ 

3.1.2 การบริหารงานของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตอ้งสอดคลอ้งเอือ้อ านวยใหส้ถาบนัการศกึษาในเพ่ือท าใหก้ารด าเนินงานของหลกัสตูรนานาชาต ิ
มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว และมีการประสานงานท่ีดีกับเครือข่ายต่างๆ  สามารถ
เปล่ียนแปลง ไดท้ันต่อเหตุการณ์ ทันต่อเวลา และมีความพรอ้มในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
ไดอ้ย่างดี มีการก าหนดแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้งกับปัญหา และสถานการณ ์ ส่งเสริม สนบัสนุน
งบประมาณแก่สถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันาอาจารย ์สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับองคก์ร
ระหวา่งประเทศ เพ่ือการอบรบ ฝึกงาน และการไดง้านท าของบณัฑิต 

3.2 ระดบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
การด าเนินงานของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาติ 

ควรด าเนินการดงันี ้
3.2.1 ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์แนวทาง แผนงาน กลยุทธ์ และ

งบประมาณเพ่ือขับเคล่ือนสถาบนั มีการก าหนดนโยบายในการรบันักศึกษาสัญชาติจีนเขา้มา
ศึกษาโดยเน้นการเตรียมความพรอ้มของนักศึกษาในการเรียนรูภ้าษาและวัฒนธรรมก่อนการ  
เข้าเรียน มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน มีนโยบายสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสตัย ์และปฏิบตัิ
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ตามกฎระเบียบ มีการส่ือสารกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้เข้าใจตรงกันในเรื่องวีซ่า  
ของนกัศกึษา พรอ้มอธิบายใหน้กัเรียน และผูป้กครอง เขา้ใจอยา่งชดัเจน 

3.2.2 การบริหารงาน มีหน่วยงานภายในท่ีรบัผิดชอบการด าเนินงาน
ด้านการศึกษานานาชาติท่ีครอบคลุมทุกมิติ เ พ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื ้อต่อการศึกษา  
แก่นกัศึกษา และการท างานของบุคลากรชาวต่างชาติ ส่งเสริม และสนบัสนนุใหน้กัศกึษารว่มท า
กิจกรรมพฒันาทัง้ดา้นวิชาการ และวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การเขา้รว่มกิจกรรมกบัชมุชนเพ่ือให้
นกัศกึษาไดมี้โอกาสสมัผสักิจกรรมรว่มกบัชมุชนอยา่งใกลช้ิด 

3.3 ระดบัหลกัสตูร 
การด าเนินงานของคณะและสาขาวิชาของหลักสูตรนานาชาติ  ควร

ด าเนินการ ดงันี ้
3.3.1 สรา้งเครือข่ายโดยเปิดโอกาสใหอ้งคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการ

พัฒนานักศึกษาผ่านการท าโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาไดพ้ัฒนาทักษะในดา้นการ
ประสานงาน และการท างานในอนาคต จดัหลกัสูตรระยะสัน้เพ่ือสอนในหวัขอ้ท่ีตอ้งการ และน า
ผลการเรียนไปเทียบโอนเป็นหน่วยกิต ของวิชาในหลักสูตรได้ มีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้
ภาษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และกิจกรรม มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์
เพ่ือรองรบัภาวะวิกฤต เชน่ โรคอบุตัใิหม ่การปิดเมืองเพ่ือคดักรองโรค เป็นตน้  

3.3.2 การบริหารหลกัสูตร ผูบ้ริหารและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีวิธีคิด 
ท่ีเปิดกวา้ง และสามารถยอมรบัความแตกต่างของกระบวนการคิด ความเช่ือและการแสดงออก
ของนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติได้ ควรยึดท่ีผลลัพธ์มากกว่าระยะเวลาเพ่ือให้โอกาส 
ให้นักศึกษาสามารถเรียนจบไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนของตนเอง 
อาจารยผ์ูส้อนมีคณุสมบตัิ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ ์มีการบริการวิชาการ
ใหก้ับผูเ้รียนตลอดหลกัสูตร มีแหล่งศึกษาคน้ควา้ เช่น หอ้งสมุด หอ้งสมุดออนไลน ์(E-Liberty) 
ของหลักสูตร หอ้งอินเทอรเ์น็ต ท่ีอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ จดัโครงการหรือมอบหมาย
งานท่ีส่งเสริมใหเ้กิดความคิดเชิงนวัตกรรม มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี มีทักษะในการ
ส่ือสารระหวา่งบคุคล ท าใหน้กัศกึษาสามารถน าความรู ้ประสบการณจ์ากการศกึษาตามหลกัสตูร
ไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษารูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ
ส าหรบันกัศึกษาของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยใชรู้ปแบบการประเมินหลกัสตูรแบบอ่ืนๆ เพ่ือ
น าผลท่ีไดไ้ปเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพหลกัสตูรใหมี้ความชดัเจนมากขึน้ 

2. ควรศึกษารูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ
ส าหรบันกัศกึษาชาติอ่ืนๆ ของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง และ
พฒันาคณุภาพของหลกัสตูรแตล่ะดา้นใหค้รอบคลมุภารกิจของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่
ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาของรฐักบัสถาบนัอดุมศกึษาของเอกชน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพของหลกัสตูรแตล่ะดา้นใหค้ลอบคลมุภารกิจของ
สถาบนัอดุมศกึษา 
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*** แบบสอบถาม*** 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือเพือ่การวิจัยจ านวน 5 ท่าน 

(การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา และพจิารณาความสอดคล้องของข้อค าถาม) 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 

 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 
การวิจัยเร่ือง    รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สู่ 

                          ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

Title                Administrative Model for Successful International Undergraduate   

                          Curriculum for Chinese Students of Private Universities  

 

อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์
                         ผศ.ดร.จกัรกฤษณ ์โปณะทอง     อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกั   
                         ผศ.ดร.จตพุล ยงศร                    อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม 

ผู้วิจัย     นายชชัวาล หงัสพฤกษ ์             

  นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
    1.  รองศาสตราจารย ์ดร.มารุต พฒัผล 

       รองศาสตราจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั  

                              บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

    2.  รองศาสตราจารย ์ดร.เมธินี วงศว์านิช รมัภกาภรณ ์

                              รองศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาอาชีวศกึษา 

                              คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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                         3.  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กิตตชิยั สธุาสิโนบล 

                              ผูช้ว่ยศาสตราจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ 

                              คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

   4.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สิรนิธร สินจินดาวงศ ์ 

                        ผูอ้  านวยการศนูยส์นบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน   

                             ศนูยส์นบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

    5.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศศปิระภา พนัธนาเสวี  

                              รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 
ค าชีแ้จง 

เป็นแบบสอบถามส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คนเป็นผูต้อบ สร้างขึน้จาก 

การสังเคราะหแ์นวคิด เอกสาร ต ารา งานวิจัย เก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูรหลกัสตูร
บรหิารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาต)ิ ระดบัปรญิญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยการน าขอ้มลู
ตา่งๆ ท่ีไดส้งัเคราะหม์าสรา้งเป็นแบบสอบถามฯ ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาตอบ ซึ่งมีเกณฑใ์นการ
พิจารณาคะแนน ดงันี ้

 
 

ให้คะแนน +1 หมายถึง  ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยกบัเนือ้หาของขอ้ค าถามซึง่ตรงกับนิยามเชิงปฏิบตัิการ  
ให้คะแนน 0   หมายถงึ  ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่เนือ้หาของขอ้ค าถามซึง่ตรงกับนิยามเชิงปฏิบตัิการ 
ให้คะแนน -1  หมายถึง  ผูเ้ช่ียวชาญเห็นดว้ยวา่เนือ้หาของขอ้ค าถามไม่ตรงกับนิยามเชิงปฏิบตักิาร * 
   ในกรณีให้คะแนน -1  (ไม่เห็นด้วย) ขอความอนุเคราะหใ์ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในขอ้น้ัน* 
              **โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งว่างทีต่รงตามระดับความคดิเห็นของท่าน ** 
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ตอนที ่1  การประเมินหลักสูตรด้านบริบท  
 

การประเมินหลักสูตรด้านบริบท 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
1. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความ  
    ตอ้งการของผูเ้รียน  

    

2. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจ 
    ในดา้นวิชาชีพ 

    

3. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความส านกึใน 
     หนา้ท่ี และงานท่ีตอ้งรบัผิดชอบ 

    

4. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้น 
    วิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการพฒันาชีวิต  และเอือ้ตอ่การ  
    น าไปประกอบวิชาชีพ 

    

5. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรเหมาะสมกบัสถานการณ ์
    ปัจจบุนั และเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

    

6. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน  
    และสงัคม 

    

7. หลกัสตูรมุง่ผลิตบคุลากรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ   
    สถานประกอบการ และประเทศชาติ 

    

8. การก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็ 
    การศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี 

    

9. ระยะเวลาการศกึษา 4 ปี มีความสอดคลอ้งกบัการเรียน 
    ภาควิชาการ ภาคปฏิบตั ิและหลกัสตูรเสรมิ 

    

10. จ  านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรมีความเหมาะสมกบั  
     การศกึษาวิชาชีพ 

    

11. เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง 
      หลกัสตูร 

    

12. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีความรู ้ 
      ความเขา้ใจ และประสบการณว์ิชาชีพ 
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การประเมินหลักสูตรด้านบริบท 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
13. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ผูเ้รียนสามารถ 
      น าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ 

    

14. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ทนัสมยั และทนั  
      ตอ่สถานการณปั์จจบุนั 

    

15. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้น 
      วิชาชีพ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

    

16. มีการใหข้อ้มลูข่าวสารดา้นตา่งๆเก่ียวกบัหลกัสตูรแก่ 
      นกัเรียน ผูป้กครอง และผูส้นใจทั่วไป 

    

17. ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบั 
      หลกัสตูรมีความเหมาะสม 

    

18. ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร 
      เก่ียวกบัหลกัสตูรมีหลากหลายชอ่งทาง 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่2  การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า  
 

การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
1. การรบัสมคัร ผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
    ตา่งๆ ไดห้ลากหลายช่องทาง เชน่ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์  
    ผา่นตวัแทน หรือสมคัรตรงท่ีสถาบนัการศกึษา 

    

2. มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็ 
    การศกึษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

    

3. การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสตูรของคณะและสาขาท่ี 
    สงักดัไดถ้กูตอ้งตรงตามความประสงคข์องผูเ้รียน  

    

4.การสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคตขิองผูเ้รียน 
    แตล่ะคนเพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้ 

    

5. มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐาน ความรูใ้นดา้น  
    ภาษาท่ีใชใ้นการเรียนและภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

    

6. การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี  
   วฒันธรรม และธรรมชาตขิองผูค้นในพืน้ท่ี 

    

7. การจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ และสาขาท่ี 
    สงักดั 

    

8. อาจารยมี์คณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถตรงตามรายวิชา 
    ท่ีสอน 

    

9. อาจารยมี์การเตรียมการสอน และมีเทคนิควิธีการสอนท่ี 
    เหมาะสมกบัรายวิชาภาคทฤษฎี 

    

10. อาจารยมี์คณุธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ     
11. อาจารยมี์ความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน และมีเจตคติท่ีดี  
      ตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี 

    

12. ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชา 
      ก าหนด 

    

13. มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต  
      ซึ่งเปิดใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ 
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การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
14. มีวารสาร นิตยสาร หนงัสือและต าราเก่ียวกบัวิชาชีพใน  
      หอสมดุท่ีทนัสมยั และเพียงพอ 

    

15. มีอปุกรณ ์ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 
      อยา่งเพียงพอ               

    

16. มีระบบเครือขา่ย Internet ท่ีทนัสมยัและรวดเรว็     
17. มีจ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นหอ้งปฏิบตัิการ 
      คอมพิวเตอรอ์ยา่งเพียงพอ 

    

18. มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนท่ี 
      เหมาะสมเพียงพอกบัรายวิชา และมีการใชง้านจรงิ 

    

19. มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน่  
      หอ้งพยาบาล หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ 
      สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

    

 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่3  การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 

การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
1. โครงการและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบั 
    เนือ้หาวิชาท่ีเรียน 

    

2. มีกระบวนการสอนท่ีสง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาคน้ควา้   
    คดิวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรคแ์ละท างานรว่มกนั 

    

3. มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรูแ้ละ 
    ประสบการณไ์ปใชใ้นการปฏิบตังิาน 

    

4. มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่   
    สงัคมและแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

    

5. มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้     
6. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ 
    ปฏิบตังิานและพฒันาอาชีพ 

    

7. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ 
    และวิชาชีพ ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

    

8. มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรูค้วามสามารถเหมาะสม 
    กบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร 

    

9. อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน     
10. อาจารยเ์อาใจใส ่ใหค้วามชว่ยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
      และรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 

    

11. มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้น 
      การเรียนและกิจกรรมพรอ้มก าหนดชว่งเวลาในการให ้
      ค  าปรกึษาอยา่งเหมาะสม 

    

12. มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของ   
      การส าเรจ็การศกึษา 

    

13. การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของ 
      วิชาท่ีเรียน มีความเท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้
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การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
14. มีวิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีมีความชดัเจนสอดคลอ้ง 
      ตามหลกัเกณฑ ์

    

15. ผูเ้รียนมีส่วนรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน     
16. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตามจดุประสงค ์
      การเรียนรูข้องหลกัสตูรท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบั 
      เนือ้หาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

    

17. อาจารยไ์ดน้  าผลการวดัและประเมินกระบวนการเรียน 
      การสอนมาวิเคราะหเ์พ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพ 
      การเรียนการสอน 

    

18. อาจารยมี์วิธีการวดัและประเมินผลตามความเป็นจริง   
      และน าผลการประเมินไปพฒันาการเรียนการสอนได ้
      อยา่งเหมาะสม 

    

 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่4 การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต 

การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
  ท่านเหน็ด้วยกับคุณลักษณะและคุณสมบัตขิอง
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับใด 
1. มีความรูแ้ละทกัษะในดา้นวิชาชีพท่ีถกูตอ้ง  

    

2. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบริหารทั่วไป และการ  
   บริหารงานดา้นวิชาชีพ 

    

3. มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห ์และวิจารณอ์ย่างมี  
   เหตผุล 

    

4. มีความคดิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งนวตักรรม และ 
    องคค์วามรูใ้นวิชาชีพ 

    

5. มีความซ่ือสตัยส์จุรติ และรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีท่ีไดร้บั 
    มอบหมาย 

    

6. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ     
7. มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีและสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้     
8. มีความเสียสละ อทุิศเวลาและยดึถือประโยชนข์อง 
    สว่นรวมหรือองคก์รมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

    

9. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะใน 
    การส่ือสาร 

    

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่5 การประเมินหลักสูตรด้านผลกระทบ 

การประเมินหลักสูตรด้านผลกระทบ 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
1. ไดร้บัการแตง่ตัง้หรือมอบหมายใหเ้ป็นหวัหนา้งาน/ 
    โครงการหรือผูร้ว่มโครงงานตา่งๆ ของหนว่ยงาน 

    

2. สามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัจากหลกัสตูรไปใชใ้นการ   
    ปฏิบตังิานจรงิ 

    

3. น าความรูท่ี้ไดร้บัจากหลกัสตูรไปสรา้งนวตักรรมหรือองค  ์
    ความรูใ้หมเ่พ่ือใชใ้นการประกอบวิชาชีพ 

    

4. ไดร้บัค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน     
5. องคก์ร/หนว่ยงานหรือชมุชนเกิดความช่ืนชมหรือมอบใบ 
    ประกาศนียบตัรให ้

    

6. มหาวิทยาลยัท่ีส าเรจ็การศกึษาเป็นสถาบนัอดุมศกึษา     
    เอกชนท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรบัของสงัคม 

    

 

 

 

 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่6 การประเมินหลักสูตรด้านประสิทธิผล 

การประเมินหลักสูตรด้านประสิทธิผล 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
1. ผลจากการเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาท าใหเ้กิดความมั่นใจ 
    ในการประกอบวิชาชีพ 

    

2. ความรูด้า้นวิชาการท่ีไดร้บัจากสถาบนัอดุมศกึษาท าให ้
    เกิดความเช่ียวชาญในดา้นทฤษฏี 

    

3. ผลจากการเรียนภาคปฏิบตักิารในสถานประกอบการท าให ้
    มีทกัษะในการท างานสงูขึน้ 

    

4. ความรูด้า้นการบรหิารธุรกิจสง่ผลใหท้า่นมีความมั่นใจใน 
    การบริหารจดัการและการวางแผนงาน 

    

5. ประสบการณจ์ากการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท าให ้
    สามารถสรา้งเครือขา่ยกบัผูค้นหรือองคก์รตา่งๆ 

    

6. ผลจากการท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคิด 
    สรา้งสรรคใ์นการปฏิบตังิาน 

    

 

 

 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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ตอนที ่7 การประเมินหลักสูตรด้านความย่ังยนื 

การประเมินหลักสูตรด้านความย่ังยนื 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 

1. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบริหารทั่วไป และการบริหาร  
    งานดา้นวิชาชีพอย่างยั่งยืน 

    

2. น าความรูท่ี้ไดร้บัจากสถาบนัอดุมศกึษามาใชพ้ฒันางานท่ี    
    รบัผิดชอบใหก้บัหนว่ยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

    

3. มีการประยกุตอ์งคค์วามรูจ้ากการเรียนในสถาบนั   
    อดุมศกึษาไปสูง่านในวิชาชีพเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การท างานใหส้งูขึน้ 

    

4. มีความสามารถในการน าความรูแ้ละประสบการณจ์าก  
    การศกึษาตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหาและ ตดัสินใจใน 
    งานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

    

5. มีการพฒันาตนเองในดา้นตา่งๆ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการ 
    ปฏิบตังิานใหส้งูขึน้ 

    

 

 

 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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ตอนที ่8 การประเมินหลักสูตรด้านการถ่ายโยงความรู้ 

การประเมินหลักสูตรด้านการถ่ายโยงความรู้ 
ระดับความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ

เพิม่เตมิ -1 0 +1 
1. น าแนวคดิและทฤษฎีจากการเรียนในสถาบนัอดุมศกึษา    
    มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบังานในวิชาชีพของตน 

    

2. น านวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ไปประยกุตใ์ชใ้น 
     การแกปั้ญหาใหก้บัองคก์ร/หนว่ยงานภายนอกได ้

    

3. มีการถ่ายโยงความรู ้ใหค้  าปรกึษาดา้นการบรหิาร  
    การจดัการ และวางแผนงานแก่หน่วยงานหรือบคุคล 
    ทัง้ภายในและภายนอก 

    

4. ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรดา้นการบรหิาร การจดัการและ 
     วางแผนงานของหนว่ยงานตา่งๆ ทั้งภายในและภายนอก 

    

5. มีระบบการปฏิบตังิานท่ีมุ่งสูค่วามเป็นเลิศผา่น 
    กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูภ้ายในหนว่ยงาน 

    

 

 
*** ขอขอบพระคุณทีก่รุณาเสนอแนะเพือ่ให้ได้แบบสอบถามทีส่มบูรณ ์*** 

 

 

 

 

  

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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*** สรุปผลการวิเคราะหข้์อมูลแบบสอบถาม*** 
ของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพเคร่ืองมือเพือ่การวิจัยจ านวน 5 ท่าน 

(การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาและพจิารณาความสอดคล้องของข้อค าถาม) 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) 
(1 = เหน็ด้วย, 0 = ไม่แน่ใจ, -1 = ไม่เหน็ด้วย) 

 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง   รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ 

                         ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

Title               Administrative Model for Successful International Undergraduate    

                         Curriculum for Chinese Students of Private Universities  

อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์
                         ผศ.ดร.จกัรกฤษณ ์โปณะทอง     อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกั   

                         ผศ.ดร.จตพุล ยงศร                    อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม 

ผู้วิจัย     นายชชัวาล หงัสพฤกษ ์             

  นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
    1.  รองศาสตราจารย ์ดร.มารุต พฒัผล 

       รองศาสตราจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั  

                              บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

    2.  รองศาสตราจารย ์ดร.เมธินี วงศว์านิช รมัภกาภรณ ์

                              รองศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาอาชีวศกึษา 

                              คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
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                        3.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตตชิยั สธุาสิโนบล 

                              ผูช้ว่ยศาสตราจารยป์ระจ าคณะศกึษาศาสตร ์ 

                              คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

   4.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สิรนิธร สินจินดาวงศ ์ 

                        ผูอ้  านวยการศนูยส์นบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน   

                             ศนูยส์นบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

    5.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศศปิระภา พนัธนาเสวี  

                              รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

การวิเคราะหข้์อมูล 

   การวิเคราะหค์่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม 

โดยการวิเคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้งเชิงเนือ้หา ( IOC)  และเลือกขอ้ค าถามท่ีมีคา่ดชันีค้วาม

สอดคลอ้งของเนือ้หาท่ีมีตัง้แต ่0.60 ขึน้ไปมาใชเ้ป็นขอ้ค าถาม  โดยก าหนดเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

    ค่า IOC    ความหมาย 

    ตัง้แต ่0.60 ขึน้ไป  ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเชิงเนือ้หา 

    นอ้ยกวา่ 0.60    ขอ้ค าถามไมมี่ความสอดคลอ้งเชิงเนือ้หา 
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ตอนท่ี 1  การประเมินหลกัสตูรด้านบริบท 
 

การประเมินหลกัสตูรด้านการถา่ยโยงความรู้ 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 
1. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรมีความสอดคลอ้ง 
    กบัความตอ้งการของผูเ้รยีน  

   1   1   1   1    1  1.0 ปรบัขอ้ความ 

1. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
2. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รยีนมี   
    ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นวชิาชีพ 

   1   1   1     1    1  1.0  

3. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รยีนมีความ 
    ส  านกึในหนา้ที่ และงานท่ีตอ้งรบัผิดชอบ 

   1   1   1    0           1  0.8  

4. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รยีนมีความ 
    รอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการพฒันา 
    ชีวิต  และเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวิชาชีพ 

    1    1   1     1    1  1.0  

5. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรเหมาะสมกบั 
    สถานการณปั์จจบุนั และเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

   1    1   1    1    1  1.0  

6. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
     ของชมุชน และสงัคม 

    1      1   1    0    1  0.8  

7. หลกัสตูรมุง่ผลตินกัศกึษาเพื่อตอบสนองความ 
    ตอ้งการของสถานประกอบการ และ 
    ประเทศชาต ิ

   1    1   1    1    1  1.0  

8. การก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าให ้
    ผูเ้รยีนส าเรจ็การศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา  
    4 ปี 

   1    1   1    1    1  1.0  

9. ระยะเวลาการศกึษา 4 ปี มคีวามสอดคลอ้ง 
    กบัการเรยีนภาควิชาการ ภาคปฏิบตัิ และ 
     หลกัสตูรเสรมิ 

   1    1   1    1    1  1.0  

10. จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลกัสตูรมีความ 
      เหมาะสมกบั การศกึษาวชิาชีพ 

   1    1   1     1    0  0.8  

11. เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบั 
      วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

   1    1   1    1    1  1.0  

12. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน 
      มีความรู ้ความเขา้ใจ และประสบการณ ์
      วิชาชีพ 

   1    1   1    1    1  1.0  



  208 

การประเมินหลกัสตูรด้านปัจจัยน าเข้า 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 
13. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท้ี่ 
      ผูเ้รยีนสามารถน าไปใชใ้นการประกอบ 
      วิชาชีพ 

    1    1  1    1    1  1.0  

14. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท้ี่ 
     ทนัสมยั และทนัตอ่สถานการณปั์จจบุนั 

    1     1   1     1     1  1.0  

15. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบั 
      การพฒันาดา้น วชิาชีพ และ 
      ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

    1     1     1     1     1  1.0  

16. มีการใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นตา่งๆเก่ียวกบั 
      หลกัสตูรแก่นกัเรยีน ผูป้กครอง และ 
      ผูส้นใจทั่วไป 

    1     0          1     1    1   0.8  

17. ภาษาที่น ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลู 
      ขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูรมีความ 
      เหมาะสม 

    1     0    1     1    1  0.8  

18. ช่องทางการสือ่สารเพื่อประชาสมัพนัธ ์
      ขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูรมี 
       หลากหลายช่องทาง 

    1     0   1     1    1  0.8  

 
 
 
 
 
 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2  การประเมินหลกัสตูรด้านปัจจยัน าเข้า  
 

การประเมินหลกัสตูรด้านปัจจัยน าเข้า 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 
1. การรบัสมคัร ผูเ้รยีนสามารถสมคัรเขา้ 
    ศกึษาในหลกัสตูรไดห้ลากหลายช่องทาง  
    เชน่ ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส ์ผา่นตวัแทน    
    หรอืสมคัรตรงที่สถาบนัการศกึษา 

   1    1    1    1    1  1.0  

2. มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร 
    การส าเรจ็การศกึษา และเอกสารอื่นๆ ท่ี 
    เก่ียวขอ้ง 

    1    1    1    1     1  1.0  

3.การลงทะเบียนรายวชิาในหลกัสตูรของ 
    คณะและสาขาที่สงักดัไดถ้กูตอ้งตรงตาม 
    ความประสงคข์องผูเ้รยีน 

   1   1    1    1     0  0.8 ปรบัขอ้ความ 

3.การลงทะเบียนรายวชิาในหลกัสตูรมีความถกูตอ้งตรงตามความประสงคท์ี่ก าหนดไว ้
4.การสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา  
   วดัเจตคติของผูเ้รยีน แตล่ะคนเพื่อบม่เพาะ 
   ผูเ้รยีนใหม้ีพืน้ฐานความรู ้ 

   1    1    1    0    1  0.8  

5. มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รยีนใหม้ีพืน้ฐาน  
    ความรูใ้นดา้นภาษาทีใ่ชใ้นการเรยีนและ 
    ภาษาที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

   1    1    1    1    1  1.0 ปรบัขอ้ความ 

5. มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รยีนใหม้ีความรูพ้ืน้ฐานในดา้นภาษาทีใ่ชใ้นการเรยีน และภาษาที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
6. การบม่เพาะใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจถึงวิถี 
    ชีวิตประเพณี วฒันธรรม และธรรมชาติ 
    ของผูค้นในพืน้ที่ 

   1    1    1    1    1  1.0  

7. การจดัปฐมนเิทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่อง 
     คณะ และสาขาที่สงักดั 

   1    1    1    1    1  1.0  

8. ผูส้อนมีคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ 
    ตรงตามรายวชิาที่สอน 

   1    1    1    1    1  1.0   

9. อาจารยม์ีการเตรยีมการสอน และมีเทคนิค 
    วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัรายวิชาภาค     
    ทฤษฎี 

   1    0    1   1     0  0.6 ปรบัขอ้ความ 

9. อาจารยม์ีการเตรยีมการสอน และมีเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัทัง้รายวชิาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
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การประเมินหลกัสตูรด้านปัจจัยน าเข้า 
                   ระดับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 
10. อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมคีณุธรรม   

     จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

   1    1    1    1    1  1.0   

11. อาจารยม์ีความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน  
      และมีเจตคติที่ดีตอ่การปฏิบตัิหนา้ที ่

   1    1    1    1    1  1.0  

12. ผูเ้รยีนมีความรูพ้ืน้ฐานตรงตาม 
      คณุสมบตัิที่คณะวชิาก าหนด 

   1    1    1    1    1  1.0  

13. มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ  
      หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึง่เปิดใหบ้รกิารและ 
      อ านวยความสะดวกอยา่งเพยีงพอ 

   1     1    1    1    1  1.0  

14. มีวารสาร นิตยสาร หนงัสอืและต ารา 
      เก่ียวกบัวิชาชีพในหอสมดุทีท่นัสมยั และ 
      เพียงพอ 

   1     1    1    1    1  1.0  

15. มีอปุกรณ ์สือ่เทคโนโลยีประกอบการ 
      เรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ               

   1     1    1    1    1  1.0  

16. มีระบบเครอืขา่ย Internet ที่ทนัสมยัและ 
      รวดเรว็ 

   1     1    1    1    1  1.0  

17. มีจ านวนเครือ่งคอมพวิเตอรใ์นหอ้ง 
      ปฏิบตัิการคอมพิวเตอรอ์ยา่งเพียงพอ 

   1     1    1    1    1  1.0  

18. มีอปุกรณแ์ละเครือ่งอ านวยความสะดวก 
      ในหอ้งเรยีนที่เหมาะสมเพียงพอกบั 
      รายวิชา และมีการใชง้านจรงิ 

   1     1    1    1    1  1.0   

19. มีการจดัสภาพแวดลอ้มที่อ  านวยความ 
      สะดวกอื่นๆ เช่น หอ้งพยาบาล  
      หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ 
      สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

   1     1    1    1    1  1.0  

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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ตอนที ่3  การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 

การประเมินหลกัสตูรด้านกระบวนการผลิต 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 
1. โครงการและกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรมีความ 
     สอดคลอ้งกบัเนื้อหาวิชาที่เรียน 

   1     1    1    1    1  1.0   

2. มีกระบวนการสอนท่ีสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา 
    คน้ควา้ คิดวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรคแ์ละท างาน 
    รว่มกนั 

   1     1    1    1    1  1.0  

3. มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรู ้
    และประสบการณไ์ปใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

   1     1    1    1    1  1.0  

4. มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม  
    ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และแนวคิดเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

   1     1    1    1    1  1.0  

5. มีการกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดความตอ้งการเรยีนรู ้
    เพิ่มขึน้ 

   1     1    1    0    1   0.8  

6. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้น 
    การปฏิบตัิงานและพฒันาอาชีพ 

   1     1    1    0    1   0.8  

7. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมีประสบการณต์รงทัง้ภาค 
    วิชาการและวิชาชีพ ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 

   1     1    1    1    1  1.0  

8. มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรูค้วามสามารถ 
    เหมาะสมกบัแตล่ะรายวชิาในหลกัสตูร 

   1     1    1    1    1   1.0   

9. อาจารยท์ี่ปรกึษามจี านวนเพียงพอกบัจ านวน 
     ผูเ้รยีน 

   1     1    1    0    1   0.8    

10. อาจารยเ์อาใจใส ่ใหค้วามช่วยเหลอื เปิดโอกาส 
      ใหซ้กัถามและรบัฟังความคดิเห็นของผูเ้รยีน 

   1     1    1    1    1   1.0   

11. มีอาจารยท์ี่ปรกึษาที่มีความรูภ้าษาจีนให ้
      ค าแนะน าดา้นการเรยีนและกิจกรรมพรอ้ม 
      ก าหนดชว่งเวลาในการใหค้  าปรกึษาอยา่ง 
      เหมาะสม 

   1     0    1    1    0   0.6  ปรบัขอ้ความ 

11. มีอาจารยท์ี่ปรกึษาที่มีความรู ้ความสามารถดา้นภาษาจีนใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเรือ่งการเรยีน และกิจกรรมพรอ้ม  
      ก าหนดชว่งเวลาในการใหค้  าปรกึษาอยา่ง เหมาะสม 
12. มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศเพื่อเป็น 
      สว่นหนึง่ของการส าเรจ็การศกึษา 

   1     0    1    1    1   0.8  
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การประเมินหลกัสตูรด้านกระบวนการผลิต 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 
13. การวดัผลแตล่ะรายวชิามีความสอดคลอ้งกบั 
      เนือ้หาของวิชาทีเ่รยีน มคีวามเที่ยงตรง และ 
      สามารถตรวจสอบได ้

   1     1    1    1    1  1.0    

14. มีวิธีการวดัผลและประเมินผลที่มีความชดัเจน 
      สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์

   1     1    1    1    0   0.8    

15. ผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในการประเมินการเรยีนการ 
      สอน 

   1     1    1   0    1   0.8  

16. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตาม 
      จดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องหลกัสตูรที่ 
      หลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หาวชิา  
      ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

   1     1    1    1    1   1.0 ปรบัขอ้ความ 

16. อาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตามจดุประสงคก์ารเรยีนรูข้องหลกัสตูรที่เหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาทัง้  
      ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
17. อาจารยไ์ดน้ าผลการวดัและประเมิน      
      กระบวนการเรยีนการสอนมาวิเคราะหเ์พื่อ 
       ปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน 

   1     1    1    1    1  1.0 ปรบัขอ้ความ 

17. อาจารยน์ าผลการวดัและประเมินผลการเรยีนการสอนมาวิเคราะหเ์พื่อปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน 
18. อาจารยม์ีวิธีการวดัและประเมินผลตามความ 
      เป็นจรงิ และน าผลการประเมินไปพฒันาการ 
      เรยีนการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

   1     1    1    1    1  1.0 ปรบัขอ้ความ 

18. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลตามความเป็นจรงิ และน าผลการประเมินไปพฒันาการเรยีนการสอนไดอ้ยา่ง     
      เหมาะสม 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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ตอนที ่4 การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต 

การประเมินหลกัสตูรด้านผลผลิต 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 
  ท่านมีความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบตัิของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัการศึกษาใน  
ระดับใด                                                                                               ปรบัรูปแบบ และขอ้ความ 

1. มีความรูแ้ละทกัษะในดา้นวิชาชีพท่ีถกูตอ้ง    1     1    1    0    1   0.8  
2. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบรหิารทั่วไป 
    และการบรหิารงานดา้นวชิาชีพ 

   1     1    1    0    1   0.8  

3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์และ 
    วิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล 

   1     1    1    1    1   1.0  

4. มีความคดิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งนวตักรรม 
    และองคค์วามรูใ้นวิชาชีพ 

   1     1    1    1    1   1.0  

5. มีความซือ่สตัยส์จุรติ และรบัผิดชอบตอ่ 
    หนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมาย 

   1     1    1    0    1   0.8  

6. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ    1     1    1    1    1   1.0   
7. มีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดีและสามารถท างาน 
    รว่มกบัผูอ้ื่นได ้

   1     1    1    1    1   1.0  

8. มีความเสยีสละ อทุิศเวลาและยดึถือ 
    ประโยชนข์องสว่นรวมหรอืองคก์รมากกวา่ 
    ประโยชนส์ว่นตน 

   1     1    1    1    1   1.0  

9. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมี 
    ทกัษะในการสือ่สาร 

   1     1    1    1    1   1.0  

 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………...……… 
……………………………………………………………………………………………………………………...…… 
………………………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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ตอนที ่5 การประเมินหลักสูตรด้านผลกระทบ 

การประเมินหลกัสตูรด้านผลกระทบ 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 

1. ไดร้บัการแตง่ตัง้หรอืมอบหมายใหเ้ป็น 
     หวัหนา้งาน/โครงการหรอืผูร้ว่ม   
     โครงงานตา่งๆ ของหนว่ยงาน 

   1     1    1    0    1   0.8  

2. สามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัจากหลกัสตูร 
    ไปใชใ้นการปฏิบตัิงานจรงิ 

   1     1    1    0   1   0.8  

3. น าความรูท้ี่ไดร้บัจากหลกัสตูรไปสรา้ง 
    นวตักรรมหรอืองคค์วามรูใ้หมเ่พื่อใชใ้น 
     การประกอบวิชาชีพ 

   1     1    1    1    1   1.0   

4. ไดร้บัค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชา 
    เก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน 

   1     1    1    1    1   1.0  

5. องคก์ร/หนว่ยงานหรอืชมุชนเกิดความ 
    ช่ืนชมหรอืมอบใบประกาศนียบตัรให ้

   1     1    1    1    0   0.8 ปรบัขอ้ความ 

5. องคก์ร/หนว่ยงานหรอืชมุชนเกิดความเช่ือมั่นหรอืมอบใบประกาศนยีบตัรที่แสดงถึงความเป็นมาตรฐานท่ีดี 
6. มหาวิทยาลยัที่ส  าเรจ็การศกึษาเป็น 
    สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมีช่ือเสยีง 
    เป็นท่ียอมรบัของสงัคม 

   1     1    1    0    1   0.8 ปรบัขอ้ความ 

6.หลกัสตูรนานาชาติระดบัปรญิญาตรขีองมหาวิทยาลยัที่ส  าเรจ็การศกึษาเป็นท่ียอมรบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
    และของสงัคม 

 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่6 การประเมินหลักสูตรด้านประสิทธิผล 

การประเมินหลกัสตูรด้านประสิทธิผล 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 
1. ผลจากการเรยีนในสถาบนัอดุมศกึษาท าใหเ้กิด 
    ความมั่นใจในการประกอบวชิาชีพ 

  0     1    1    1    1   0.8 ปรบัขอ้ความ 

1. ผลจากการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรท าใหเ้กิดความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ 
2. ความรูด้า้นวิชาการท่ีไดร้บัจากสถาบนั   
    อดุมศกึษาท าใหเ้กิดความเช่ียวชาญในดา้น 
    ทฤษฏี 

   1     1    1    1    0   0.8  

3. ผลจากการเรยีนภาคปฏิบตัิการในสถาน 
    ประกอบการท าใหม้ีทกัษะในการท างานสงูขึน้ 

   1     1    1    1    1  1.0  

4. ความรูด้า้นการบรหิารธุรกิจสง่ผลใหท้า่นมี 
    ความมั่นใจในการบรหิารจดัการและการ 
    วางแผนงาน 

   1     1    1    1    0   0.8   

5. ประสบการณจ์ากการศกึษาในสถาบนั  
    อดุมศกึษาท าใหส้ามารถสรา้งเครอืขา่ย 
    กบัผูค้นหรอืองคก์รตา่งๆ 

   1     1    1    1    0   0.8  

6. ผลจากการท ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท าใหเ้กิด 
    ความคิดสรา้งสรรคใ์นการปฏิบตัิงาน 

   1     1    1    1    1  1.0  

 

 

 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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ตอนที ่7 การประเมินหลักสูตรด้านความย่ังยนื 

การประเมินหลกัสตูรด้านความยั่งยนื 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 

 ท่านมีความคดิเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัตขิองนักศึกษาที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรอยูใ่นระดับ
ใด                                                                                                                           ปรบัรูปแบบ และเพิ่มขอ้ความ 
1. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบรหิารทั่วไป 
   และการบรหิารงานดา้นวชิาชีพอยา่งยั่งยืน 

   0     1    1    1    0   0.6 ปรบัขอ้ความ 

1. มีความรู ้ความเขา้ใจ และมีทกัษะเก่ียวกบัการบรหิารทั่วไป และการบรหิารงานดา้นวชิาชีพอยา่งยั่งยืน 
2. น าความรูท้ี่ไดร้บัจากสถาบนัอดุมศกึษามา 
    ใชพ้ฒันางานท่ีรบัผิดชอบใหก้บัหนว่ยงาน 
    ไดเ้ป็นอยา่งดี 

   1     1    1    1    1   1.0  

3. มีการประยกุตอ์งคค์วามรูจ้ากการเรยีนใน 
    สถาบนัอดุมศกึษาไปสูง่านในวิชาชีพเพื่อ 
    เพิ่มประสทิธิภาพการท างานใหส้งูขึน้ 

   1     1    1    1    1   1.0  

4. มีความสามารถในการน าความรูแ้ละ 
    ประสบการณจ์ากการศกึษาตามหลกัสตูร 
    ไปใชแ้กปั้ญหาและ ตดัสนิใจในงานท่ี 
    รบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

   1     1    1    1    1   1.0  

5. มีการพฒันาตนเองในดา้นตา่งๆ เพื่อเพิม่ 
    ศกัยภาพการปฏิบตัิงานใหส้งูขึน้ 

   1     1    1    1    1   1.0  

 

 

 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที ่8 การประเมินหลักสูตรด้านการถ่ายโยงความรู้ 

 การประเมินหลกัสตูรด้านการถา่ยโยงความรู้ 
ระดับความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ

ผู้เชี่ยวชาญ 1 2 3 4 5 IOC 
1. น าแนวคดิและทฤษฎีจากการเรยีนใน 
     สถาบนัอดุมศกึษามาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง 
     สอดคลอ้งกบังานในวิชาชีพของตน 

   1     1    1    1    1    1.0  

2. น านวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ไป 
     ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาใหก้บัองคก์ร/ 
     หนว่ยงานภายนอกได ้

   1     1    1    1    1    1.0  

3. มีการถ่ายโยงความรู้ ให้ค าปรึกษาด้านการ 
    บริหารการจดัการ และวางแผนงานแก่ 
    หน่วยงานหรือบุคคลทั้งภายในและภายนอก 

   1     1    1    1    1    1.0  

4. ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรดา้นการบรหิาร การ 
     จดัการและวางแผนงานของหนว่ยงานตา่งๆ 
     ทั้งภายในและภายนอก 

   1     1    1    1    1    1.0  

5. มีระบบการปฏิบตัิงานที่มุง่สูค่วามเป็นเลศิ 
    ผา่นกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายใน 
    หนว่ยงาน 

   1     1    1    1    1    1.0  

 

สรุปจ านวนรวมทั้งหมด 
/  คงไว้ (ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึน้ไป) X  ตัดออก (ค่า IOC น้อยกว่า 0.60 ) 

86 0 
 

 
 

 

ความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………………………… ……… 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามส าหรับผู้บริหาร อาจารย ์และบุคลากร 

นักศึกษาจนี ศิษยเ์ก่าจนี และผู้ใช้บัณฑิตจนี จ านวน 569 คน  
เพือ่ใช้ในการศึกษารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรี 

ทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจนีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาจนี 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
(ส าหรับ ผู้บริหาร อาจารยแ์ละบุคลากร) 

การวิจัย เร่ือง  รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ 
                         ส  าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 
ค าชีแ้จง           แบบสอบถามเพื่อการวิจยันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
                        สาขาวิชาจดัการการอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมี 
                        วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาความคิดเห็นส าหรบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประเมินหลกัสตูร 
                         บรหิารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันี ้
                           ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                           ตอนที ่2 ความคดิเห็นเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต  
                                         (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยแบง่เป็น 3 ดา้น คือ 
                                         ดา้นบรบิท ดา้นปัจจยัน าเขา้ และดา้นกระบวนการผลิต 

  
    ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากท่านครัง้นีมี้ความส าคญัและจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งตอ่การพฒันา
รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันัน้ จงึขอความอนเุคราะหจ์ากทา่นไดโ้ปรดใหข้อ้มลูตามความเป็น
จรงิและครบถว้น โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวม ซึ่งจะไมมี่ผลกระทบใดๆ ตอ่ผูใ้ห้
ขอ้มลู และขอขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

 
                       
 
 

    ชชัวาล หงัสพฤกษ์        
 นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1   แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นความจรงิ และกรอกขอ้ความลง
ในชอ่งวา่งตามความเป็นจรงิ 
 
       1. เพศ              1.  ชาย   2.  หญิง 
 
       2. อาย ุ             1.   ต  ่ากวา่ 20 ปี                        2.   20-30 ปี                         
                                3.   31-40 ปี                             4.   41-50 ปี                         
                                5.   51ปีขึน้ไป 
 
       3. สถานภาพ     1.  คณบดี                                 2.  รอง / ผูช้ว่ยคณบดี 
                           3.  กรรมการบรหิารหลกัสตูร       4.  บคุคลากรประจ าหลกัสตูร 
                                5.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………….  
 
       4. สงักดัคณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชา 

               1.  การตลาด                             2.  การจดัการ 
             3.  การเงินและการธนาคาร        4.  คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 

 5.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………. 
 
        5. สถาบนั        1.  มหาวิทยาลยักรุงเทพ            2.  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
                3.  มหาวิทยาลยัรงัสิต               4.  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
                5.  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
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ตอนที ่2   ความคิดเหน็เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (นานาชาต)ิ  
       ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
 ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็น โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด 
                 คา่น า้หนกัของคะแนน ดงันี ้

5 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัมาก 
3 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อย 
1 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อยที่สุด   

  

การประเมินหลักสูตรด้านบริบท 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความ  
    ตอ้งการของผูเ้รียน  

     

2. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรูค้วาม 
     เขา้ใจในดา้นวิชาชีพ 

     

3. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรเหมาะสมกบัสถานการณ ์
    ปัจจบุนั และเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

     

4. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน  
    และสงัคม 

     

5. การก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็ 
    การศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี 

     

6. จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรมีความเหมาะสมกบั  
     การศกึษาวิชาชีพ 
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การประเมินหลักสูตรด้านบริบท 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

7. เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง 
      หลกัสตูร 

     

8. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีความรู ้ 
      ความเขา้ใจ และประสบการณว์ิชาชีพ 

     

9. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ผูเ้รียนสามารถ 
      น าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ 

     

10. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ทนัสมยั และทนั  
      ตอ่สถานการณปั์จจบุนั 

     

11. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัการพฒันา 
      ดา้นวิชาชีพ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

     

12. มีการใหข้อ้มลูข่าวสารดา้นตา่งๆเก่ียวกบัหลกัสตูรแก่ 
      นกัเรียน ผูป้กครอง และผูส้นใจทั่วไป 

     

13. ภาษาท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
      หลกัสตูรมีความเหมาะสม 

     

14. ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร 
      เก่ียวกบัหลกัสตูรมีหลากหลายชอ่งทาง 

     

 
 

 

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
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การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
   ตา่งๆไดห้ลากหลายช่องทาง เชน่ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์
   ผา่นตวัแทน หรือสมคัรตรงท่ีสถาบนัการศกึษา 

     

2. มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็ 
    การศกึษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

3. การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสตูรมีความถกูตอ้งตรง 
    ตามความประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

     

4.การสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคตขิองผูเ้รียน 
    แตล่ะคนเพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้ 

     

5. มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้ความรูพื้น้ฐานในดา้น  
    ภาษาท่ีใชใ้นการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

     

6. การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี  
   วฒันธรรม และธรรมชาตขิองผูค้นในพืน้ท่ี 

     

7. การจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ และสาขา 
    ท่ีสงักดั 

     

8. อาจารยมี์คณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถตรงตามรายวิชา 
    ท่ีสอน 

     

9. อาจารยมี์การเตรียมการสอน และมีเทคนิควิธีการสอนท่ี 
    เหมาะสมกบัรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

     

10. อาจารยมี์คณุธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

11. อาจารย์มีความรับผิดชอบในงานที่สอน และมีเจตคติท่ีดี  
      ตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี 
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การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

12. ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชา 
      ก าหนด 

     

13. มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต  
      ซึ่งเปิดใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

     

14. มีวารสาร นิตยสาร หนงัสือและต าราเก่ียวกบัวิชาชีพใน  
      หอสมดุท่ีทนัสมยั และเพียงพอ 

     

15. มีอปุกรณ ์ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 
      อยา่งเพียงพอ               

     

16. มีระบบเครือขา่ย Internet ท่ีทนัสมยัและรวดเรว็      
17. มีจ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นหอ้งปฏิบตัิการ 
      คอมพิวเตอรอ์ยา่งเพียงพอ 

     

18. มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนท่ี 
      เหมาะสมเพียงพอกบัรายวิชา และมีการใชง้านจรงิ 

     

19. มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน่  
      หอ้งพยาบาล หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ 
      สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

     

 

 

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. โครงการและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบั 
    เนือ้หาวิชาท่ีเรียน 

     

2. มีกระบวนการสอนท่ีสง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาคน้ควา้   
    คดิวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรคแ์ละท างานรว่มกนั 

     

3. มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรูแ้ละ 
    ประสบการณไ์ปใชใ้นการปฏิบตังิาน 

     

4. มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่   
    สงัคมและแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5. มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้      
6. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ 
    ปฏิบตังิานและพฒันาอาชีพ 

     

7. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ 
    และวิชาชีพ ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

     

8. มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรูค้วามสามารถเหมาะสม 
    กบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร 

     

9. อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน      
10. อาจารยเ์อาใจใส ่ใหค้วามชว่ยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
      และรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 

     

11. มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรู ้ความสามารถดา้นภาษาจีน 
      ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเรื่องการเรียน และกิจกรรมพรอ้ม   
      ก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 
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*** ขอขอบพระคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม *** 

การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

12. มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของ   
      การส าเรจ็การศกึษา 

     

13. การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของ 
      วิชาท่ีเรียน มีความเท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

     

14. มีวิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีมีความชดัเจนสอดคลอ้ง 
      ตามหลกัเกณฑ ์

     

15. ผูเ้รียนมีส่วนรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน      
16. อาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตาม 
      จดุประสงคก์ารเรียนรูข้องหลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบั 
       เนือ้หาวิชาทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

     

17. อาจารยน์  าผลการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
       มาวิเคราะหเ์พ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียน    
       การสอน 

     

18. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลตามความเป็นจริง   
      และน าผลการประเมินไปพฒันาการเรียนการสอนได ้
      อยา่งเหมาะสม 

     

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
       (ส าหรับนักศึกษาจีน) 

 

การวิจัยเร่ือง  รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็                  
                        ส  าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 

ค าชีแ้จง         แบบสอบถามเพ่ือการวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาระดบัปรญิญาเอก  
                      สาขาวิชาจดัการการอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงค  ์
                      เพ่ือศกึษาความคดิเห็นส าหรบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจ 
                      บณัฑิต (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันี ้
                             ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
                             ตอนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 
                                           (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยแบง่เป็น 3 ดา้น คือ 
                                          ดา้นบรบิท ดา้นปัจจยัน าเขา้ และดา้นกระบวนการผลิต   

ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากท่านครัง้นีมี้ความส าคญัและจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งตอ่การพฒันา
รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันัน้ จงึขอความอนเุคราะหจ์ากทา่นไดโ้ปรดใหข้อ้มลูตามความเป็น
จรงิและครบถว้น โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวม ซึ่งจะไมมี่ผลกระทบใดๆ ตอ่ผูใ้ห้
ขอ้มลู และขอขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

 
                       
 
 

             ชชัวาล หงัสพฤกษ ์       
       นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1   แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นความจรงิ และกรอกขอ้ความลง
ในชอ่งวา่งตามความเป็นจรงิ 
 
       1.  เพศ  1.   ชาย              2.   หญิง 
 
       2. อาย ุ ……..ปี  
 
       3. ระดบัชัน้ปีท่ีก าลงัศกึษา           
  1.  ชัน้ปีท่ี 1                         2.  ชัน้ปีท่ี 2 

 3.  ชัน้ปีท่ี 3                                4.  ชัน้ปีท่ี 4 
       5.  มากกว่าชัน้ปีท่ี 4  

 
        4. ก าลงัศกึษาอยูใ่นคณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชา 
          1.  การตลาด                              2.  การจดัการ 
         3.  การเงินและการธนาคาร         4.  คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
         5.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………. 
 
         5. สถาบนั       1.  มหาวิทยาลยักรุงเทพ             2.  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
               3.  มหาวิทยาลยัรงัสิต                 4.  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
               5.  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
 
 
 
 
 
 
 



  229 

ตอนที ่2   ความคิดเหน็เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (นานาชาต)ิ  
       ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็น โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด 
                 คา่น า้หนกัของคะแนน ดงันี ้

5 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักล่าวมีความเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัมาก 
3 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อย 
1 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อยที่สุด   

  

การประเมินหลักสูตรด้านบริบท 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความ  
    ตอ้งการของผูเ้รียน  

     

2. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรูค้วาม 
     เขา้ใจในดา้นวิชาชีพ 

     

3. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรเหมาะสมกบัสถานการณ ์
    ปัจจบุนั และเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

     

4. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน  
    และสงัคม 

     

5. การก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็ 
    การศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี 

     

6. จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรมีความเหมาะสมกบั  
     การศกึษาวิชาชีพ 
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การประเมินหลกัสตูรด้านบริบท 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

7. เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง 
      หลกัสตูร 

     

8. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีความรู ้ 
      ความเขา้ใจ และประสบการณว์ิชาชีพ 

     

9. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ผูเ้รียนสามารถ 
      น าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ 

     

10. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ทนัสมยั และทนั  
      ตอ่สถานการณปั์จจบุนั 

     

11. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัการพฒันา 
      ดา้นวิชาชีพ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

     

12. มีการใหข้อ้มลูข่าวสารดา้นตา่งๆเก่ียวกบัหลกัสตูรแก่ 
      นกัเรียน ผูป้กครอง และผูส้นใจทั่วไป 

     

13. ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบั 
      หลกัสตูรมีความเหมาะสม 

     

14. ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร 
      เก่ียวกบัหลกัสตูรมีหลากหลายชอ่งทาง 

     

 
 

 

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
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การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
   ตา่งๆไดห้ลากหลายช่องทาง เชน่ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์
   ผา่นตวัแทน หรือสมคัรตรงท่ีสถาบนัการศกึษา 

     

2. มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็ 
    การศกึษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

3. การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสตูรมีความถกูตอ้งตรง 
    ตามความประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

     

4.การสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคตขิองผูเ้รียน 
    แตล่ะคนเพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้ 

     

5. มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้ความรูพื้น้ฐานในดา้น  
    ภาษาท่ีใชใ้นการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

     

6. การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี  
   วฒันธรรม และธรรมชาตขิองผูค้นในพืน้ท่ี 

     

7. การจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ และสาขา 
    ท่ีสงักดั 

     

8. อาจารยมี์คณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถตรงตามรายวิชา 
    ท่ีสอน 

     

9. อาจารยมี์การเตรียมการสอน และมีเทคนิควิธีการสอนท่ี 
    เหมาะสมกบัรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

     

10. อาจารยมี์คณุธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

11. อาจารย์มีความรับผิดชอบในงานที่สอน และมีเจตคติท่ีดี  
      ตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี 
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การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

12. ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชา 
      ก าหนด 

     

13. มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต  
      ซึ่งเปิดใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

     

14. มีวารสาร นิตยสาร หนงัสือและต าราเก่ียวกบัวิชาชีพใน  
      หอสมดุท่ีทนัสมยั และเพียงพอ 

     

15. มีอปุกรณ ์ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 
      อยา่งเพียงพอ               

     

16. มีระบบเครือขา่ย Internet ท่ีทนัสมยัและรวดเรว็      
17. มีจ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นหอ้งปฏิบตัิการ 
      คอมพิวเตอรอ์ยา่งเพียงพอ 

     

18. มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนท่ี 
      เหมาะสมเพียงพอกบัรายวิชา และมีการใชง้านจรงิ 

     

19. มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน่  
      หอ้งพยาบาล หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ 
      สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

     

 

 

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. โครงการและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบั 
    เนือ้หาวิชาท่ีเรียน 

     

2. มีกระบวนการสอนท่ีสง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาคน้ควา้   
    คดิวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรคแ์ละท างานรว่มกนั 

     

3. มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรูแ้ละ 
    ประสบการณไ์ปใชใ้นการปฏิบตังิาน 

     

4. มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่   
    สงัคมและแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5. มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้      
6. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ 
    ปฏิบตังิานและพฒันาอาชีพ 

     

7. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ 
    และวิชาชีพ ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

     

8. มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรูค้วามสามารถเหมาะสม 
    กบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร 

     

9. อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน      
10. อาจารยเ์อาใจใส ่ใหค้วามชว่ยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
      และรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 

     

11. มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรู ้ความสามารถดา้นภาษาจีน 
      ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเรื่องการเรียน และกิจกรรมพรอ้ม   
      ก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 
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*** ขอขอบพระคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม *** 

 

การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

12. มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของ   
      การส าเรจ็การศกึษา 

     

13. การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของ 
      วิชาท่ีเรียน มีความเท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

     

14. มีวิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีมีความชดัเจนสอดคลอ้ง 
      ตามหลกัเกณฑ ์

     

15. ผูเ้รียนมีส่วนรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน      
16. อาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตาม 
      จดุประสงคก์ารเรียนรูข้องหลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบั 
       เนือ้หาวิชาทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

     

17. อาจารยน์  าผลการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
       มาวิเคราะหเ์พ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียน    
       การสอน 

     

18. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลตามความเป็นจริง   
      และน าผลการประเมินไปพฒันาการเรียนการสอนได ้
      อยา่งเหมาะสม 

     

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
                                            (ส าหรับศิษยเ์ก่าจนี) 
 

การวิจัยเร่ือง  รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบั 
                       นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 
ค าชีแ้จง         แบบสอบถามเพ่ือการวิจยันีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาระดบัปรญิญาเอก  
                      สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมี 
                      วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาความคิดเห็นส าหรบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประเมินหลกัสตูร 
                      บรหิารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันี  ้
  ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ตอนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 
                                       (นานาชาต)ิ ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยแบง่เป็น 8 ดา้น คือ 
                                      ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการผลิต  ดา้นผลผลิต  
                                          ดา้นผลกระทบ ดา้นประสิทธิผล ดา้นความยั่งยืน และดา้นการถ่ายโยง 
                                      ความรู ้

 
 ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากท่านครัง้นีมี้ความส าคญัและจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งตอ่การพฒันา
รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของ
สถาบนั อดุมศกึษาเอกชน ดงันัน้ จงึขอความอนเุคราะหจ์ากทา่นไดโ้ปรดใหข้อ้มลูตามความเป็น
จรงิและครบถว้น โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวม ซึ่งจะไมมี่ผลกระทบใดๆ ตอ่ผูใ้ห้
ขอ้มลู และขอขอบพระคณุท่านเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

 

 

                   
    ชชัวาล หงัสพฤกษ ์        

       นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการ 
การอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1   แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นความจรงิ และกรอกขอ้ความลง
ในชอ่งวา่งตามความเป็นจรงิ 
 
        1.เพศ   1.  ชาย  2.  หญิง 
 
        2. อาย ุ            1.  ต  ่ากวา่ 20 ปี                       2.  20-30 ปี                         
                                3.  31-40 ปี                             4.  41-50 ปี                         
  5.  51ปีขึน้ไป 
 
         3. อาชีพ          1.  รบัราชการ  2.  พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
  3.  พนกังานบริษัท                     4.  คา้ขาย / ประกอบกิจการส่วนตวั 
  5.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ………………….  
 
        4. ส  าเรจ็การศกึษาจากคณะบรหิารธุรกิจ สาขาวิชา 
    1.  การตลาด                            2.  การจดัการ 
  3.  การเงินและการธนาคาร  4.  คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
  5.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………. 
 
        5. สถาบนั        1.  มหาวิทยาลยักรุงเทพ            2.  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
               3.  มหาวิทยาลยัรงัสิต                4.  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
              5.  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
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ตอนที ่2   ความคิดเหน็เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (นานาชาต)ิ  
       ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็น โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด 
                 คา่น า้หนกัของคะแนน ดงันี ้

5 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัมาก 
3 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อย 
1 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อยที่สุด  
  

การประเมินหลักสูตรด้านบริบท 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความ  
    ตอ้งการของผูเ้รียน  

     

2. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรูค้วาม 
     เขา้ใจในดา้นวิชาชีพ 

     

3. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรเหมาะสมกบัสถานการณ ์
    ปัจจบุนั และเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

     

4. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน  
    และสงัคม 

     

5. การก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็ 
    การศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี 

     

6. จ  านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรมีความเหมาะสมกบั  
     การศกึษาวิชาชีพ 
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การประเมินหลกัสตูรด้านบริบท 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม 
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

7. เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง 
      หลกัสตูร 

     

8. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีความรู ้ 
      ความเขา้ใจ และประสบการณว์ิชาชีพ 

     

9. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ผูเ้รียนสามารถ 
      น าไปใชใ้นการประกอบวิชาชีพ 

     

10. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ทนัสมยั และทนั  
      ตอ่สถานการณปั์จจบุนั 

     

11. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัการพฒันา 
      ดา้นวิชาชีพ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

     

12. มีการใหข้อ้มลูข่าวสารดา้นตา่งๆเก่ียวกบัหลกัสตูรแก่ 
      นกัเรียน ผูป้กครอง และผูส้นใจทั่วไป 

     

13. ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบั 
      หลกัสตูรมีความเหมาะสม 

     

14. ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร 
      เก่ียวกบัหลกัสตูรมีหลากหลายชอ่งทาง 

     

 
 

 

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
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การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
    ตา่งๆ ไดห้ลากหลายช่องทาง เชน่ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์  
    ผา่นตวัแทน หรือสมคัรตรงท่ีสถาบนัการศกึษา 

     

2. มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็ 
    การศกึษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

3. การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสตูรมีความถกูตอ้งตรงตาม 
    ความประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

     

4.การสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคตขิองผูเ้รียน 
    แตล่ะคนเพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้ 

     

5. มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้ความรูพื้น้ฐานในดา้น  
    ภาษาท่ีใชใ้นการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

     

6. การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี  
   วฒันธรรม และธรรมชาตขิองผูค้นในพืน้ท่ี 

     

7. การจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ และสาขาท่ี 
    สงักดั 

     

8. อาจารยมี์คณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถตรงตามรายวิชา 
    ท่ีสอน 

     

9. อาจารยมี์การเตรียมการสอน และมีเทคนิควิธีการสอนท่ี 
    เหมาะสมกบัรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

     

10. อาจารยมี์คณุธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

11. อาจารย์มีความรับผิดชอบในงานที่สอน และมีเจตคติท่ีดี  
      ตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี 
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การประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

12. ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชา 
      ก าหนด 

     

13. มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต  
      ซึ่งเปิดใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

     

14. มีวารสาร นิตยสาร หนงัสือและต าราเก่ียวกบัวิชาชีพใน  
      หอสมดุท่ีทนัสมยั และเพียงพอ 

     

15. มีอปุกรณ ์ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 
      อยา่งเพียงพอ               

     

16. มีระบบเครือขา่ย Internet ท่ีทนัสมยัและรวดเรว็      
17. มีจ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นหอ้งปฏิบตัิการ 
      คอมพิวเตอรอ์ยา่งเพียงพอ 

     

18. มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนท่ี 
      เหมาะสมเพียงพอกบัรายวิชา และมีการใชง้านจรงิ 

     

19. มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน่  
      หอ้งพยาบาล หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ 
      สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

     

 

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
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การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. โครงการและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบั 
    เนือ้หาวิชาท่ีเรียน 

     

2. มีกระบวนการสอนท่ีสง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดศ้กึษาคน้ควา้   
    คดิวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรคแ์ละท างานรว่มกนั 

     

3. มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรูแ้ละ 
    ประสบการณไ์ปใชใ้นการปฏิบตังิาน 

     

4. มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่   
    สงัคมและแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5. มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้      
6. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการ 
    ปฏิบตังิานและพฒันาอาชีพ 

     

7. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ 
    และวิชาชีพ ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

     

8. มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรูค้วามสามารถเหมาะสม 
    กบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร 

     

9. อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน      
10. อาจารยเ์อาใจใส ่ใหค้วามชว่ยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม 
      และรบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 

     

11. มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรู ้ความสามารถดา้นภาษาจีน 
      ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัเรื่องการเรียน และกิจกรรมพรอ้ม   
      ก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 
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การประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการผลิต 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

12. มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของ   
      การส าเรจ็การศกึษา 

     

13. การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของ 
      วิชาท่ีเรียน มีความเท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

     

14. มีวิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีมีความชดัเจนสอดคลอ้ง 
      ตามหลกัเกณฑ ์

     

15. ผูเ้รียนมีส่วนรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน      
16. อาจารยผ์ูส้อนใชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตาม 
      จดุประสงคก์ารเรียนรูข้องหลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบั 
       เนือ้หาวิชาทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

     

17. อาจารยน์  าผลการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน 
       มาวิเคราะหเ์พ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียน    
       การสอน 

     

18. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัและประเมินผลตามความเป็นจริง   
      และน าผลการประเมินไปพฒันาการเรียนการสอนได ้
      อยา่งเหมาะสม 

     

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
.................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
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การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
  (1) 

ท่านมีความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับใด 
1. มีความรูแ้ละทกัษะในดา้นวิชาชีพท่ีถกูตอ้ง       
2. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบริหารทั่วไป และการ  
   บริหารงานดา้นวิชาชีพ 

     

3. มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห ์และวิจารณอ์ย่างมี  
   เหตผุล 

     

4. มีความคดิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งนวตักรรม และ 
    องคค์วามรูใ้นวิชาชีพ 

     

5. มีความซ่ือสตัยส์จุรติ และรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีท่ีไดร้บั 
    มอบหมาย 

     

6. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ      
7. มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีและสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้      
8. มีความเสียสละ อทุิศเวลาและยดึถือประโยชนข์อง 
    สว่นรวมหรือองคก์รมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

     

9. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะใน 
    การส่ือสาร 

     

 

ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
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การประเมินหลักสูตรด้านผลกระทบ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. ไดร้บัการแตง่ตัง้หรือมอบหมายใหเ้ป็นหวัหนา้งาน/ 
    โครงการหรือผูร้ว่มโครงงานตา่งๆ ของหนว่ยงาน 

     

2. สามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัจากหลกัสตูรไปใชใ้นการ   
    ปฏิบตังิานจรงิ 

     

3. น าความรูท่ี้ไดร้บัจากหลกัสตูรไปสรา้งนวตักรรมหรือองค  ์
    ความรูใ้หมเ่พ่ือใชใ้นการประกอบวิชาชีพ 

     

4. ไดร้บัค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน      
5. องค์กร/หน่วยงานหรือชุมชนเกิดความเชื่อมั่นหรือมอบ 
    ใบประกาศนียบตัรท่ีแสดงถึงความเป็นมาตรฐานท่ีดี 

     

6. หลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีของมหาวิทยาลยัท่ี 
   ส  าเรจ็การศกึษาเป็นท่ียอมรบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
   และของสงัคม 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
..............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
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การประเมินหลักสูตรด้านประสิทธิผล 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. ผลจากการเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาท าใหเ้กิดความ 
    มั่นใจในการประกอบวิชาชีพ 

     

2. ความรูด้า้นวิชาการท่ีไดร้บัจากสถาบนัอดุมศกึษาท าให ้
    เกิดความเช่ียวชาญในดา้นทฤษฏี 

     

3. ผลจากการเรียนภาคปฏิบตักิารในสถานประกอบการท า 
    ใหมี้ทกัษะในการท างานสงูขึน้ 

     

4. ความรูด้า้นการบรหิารธุรกิจสง่ผลใหท้า่นมีความมั่นใจใน 
    การบริหารจดัการและการวางแผนงาน 

     

5. ประสบการณจ์ากการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท าให ้
    สามารถสรา้งเครือขา่ยกบัผูค้นหรือองคก์รตา่งๆ 

     

6. ผลจากการท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคิด 
    สรา้งสรรคใ์นการปฏิบตังิาน 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
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การประเมินหลักสูตรด้านความย่ังยนื 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ท่านมีความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติ 
ของนักศึกษาทีผ่่านการเรียนในหลักสูตรอยู่ในระดับใด 

1. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบริหารทั่วไป และ 
    การบริหารงานดา้นวิชาชีพอยา่งยั่งยืน 

     

2. น าความรูท่ี้ไดร้บัจากสถาบนัอดุมศกึษามาใชพ้ฒันา 
    งานท่ีรบัผิดชอบใหก้บัหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

3. มีการประยกุตอ์งคค์วามรูจ้ากการเรียนในสถาบนั   
    อดุมศกึษาไปสูง่านในวิชาชีพเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การท างานใหส้งูขึน้ 

     

4. มีความสามารถในการน าความรูแ้ละประสบการณจ์าก  
    การศกึษาตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหาและ ตดัสินใจ 
    ในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

     

5. มีการพฒันาตนเองในดา้นตา่งๆ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการ 
    ปฏิบตังิานใหส้งูขึน้ 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
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การประเมินหลักสูตรด้านการถ่ายโยงความรู้ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. น าแนวคดิและทฤษฎีจากการเรียนในสถาบนัอดุมศกึษา    
    มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบังานในวิชาชีพของตน 

     

2. น านวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ไปประยกุตใ์ชใ้น 
     การแกปั้ญหาใหก้บัองคก์ร/หนว่ยงานภายนอกได ้

     

3. มีการถ่ายโยงความรู ้ใหค้  าปรกึษาดา้นการบรหิาร  
    การจดัการ และวางแผนงานแก่หน่วยงานหรือบคุคล 
    ทัง้ภายในและภายนอก 

     

4. ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรดา้นการบรหิาร การจดัการและ 
     วางแผนงานของหนว่ยงานตา่งๆ ทั้งภายในและภายนอก 

     

5. มีระบบการปฏิบตังิานท่ีมุ่งสูค่วามเป็นเลิศผา่น 
    กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูภ้ายในหนว่ยงาน 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
  

 
 

*** ขอขอบพระคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม *** 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
(ส าหรับ ผู้ใช้บัณฑติจีน) 

 

การวิจัยเร่ือง  รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็                   
                         ส  าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

 
ค าชีแ้จง           แบบสอบถามเพื่อการวิจยันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาระดบัปรญิญาเอก 
                        สาขาวิชาจดัการการอดุมศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ โดยมี 
                        วตัถปุระสงคเ์พ่ือความคิดเห็นส าหรบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการประเมินหลกัสตูร 
                        บริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ) ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันี ้                                                                                 
                   ตอนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม                                                         
                         ตอนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 
                                       (นานาชาตขิองสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยแบง่เป็น 5 ดา้น คือ  
                                       ดา้นผลผลิต ดา้นผลกระทบ ดา้นประสิทธิผล ดา้นความยั่งยืน  
                                      และดา้นการถ่ายโยงความรู ้

ขอ้มูลท่ีไดร้บัจากท่านครัง้นีมี้ความส าคญัและจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการพัฒนา
รูปแบบการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ดงันัน้ จึงขอความอนุเคราะหจ์ากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลตามความเป็น
จริงและครบถว้น โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ ตอ่ผูใ้ห้
ขอ้มลู และขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้
 
                       
 
 

        ชชัวาล หงัสพฤกษ์        
       นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1   แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นความจรงิ และกรอกขอ้ความลง
ในชอ่งวา่งตามความเป็นจรงิ 
 

1.เพศ  1.  ชาย  2.  หญิง 
 
       2. อาย ุ            1.   20-30 ปี                          2.   31-40 ปี                         
                                3.   41-50 ปี                          4.   51 ปีขึน้ไป                      
 
       3.  หนว่ยงาน    1.  ราชการ ๆ 2.  รฐัวิสาหกิจ 
   3.  บรษิัท                               4.  กิจการส่วนตวั 
  5.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ…………………………….  
 
       4. สถานภาพ    1.  ผูบ้งัคบับญัชา                  2.  เจา้ของกิจการ                               
  3.  ผูบ้รหิารฝ่ายบคุลากร          4.  หวัหนา้งาน 
  5.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……………………………..  
 
        5. สถาบนัท่ีบณัฑิตส าเรจ็การศกึษา    
       1.  มหาวิทยาลยักรุงเทพ         2.  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
              3.  มหาวิทยาลยัรงัสิต            4.  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
              5.  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
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ตอนที ่2   ความคิดเหน็เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (นานาชาต)ิ  
       ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็น โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนด 
                 คา่น า้หนกัของคะแนน ดงันี ้

5 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัมาก 
3 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อย 
1 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อยที่สุด   
 

การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ท่านมีความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัต ิ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับใด 
1. มีความรูแ้ละทกัษะในดา้นวิชาชีพท่ีถกูตอ้ง       
2. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบริหารทั่วไป และการ  
   บริหารงานดา้นวิชาชีพ 

     

3. มีความสามารถในการคดิ วิเคราะห ์และวิจารณ ์
   อยา่งมีเหตผุล 

     

4. มีความคดิสรา้งสรรคใ์นการสรา้งนวตักรรม และ 
    องคค์วามรูใ้นวิชาชีพ 

     

5. มีความซ่ือสตัยส์จุรติ และรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ีท่ีไดร้บั 
    มอบหมาย 

     

6. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ      
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การประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

7. มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีและสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้      
8. มีความเสียสละ อทุิศเวลาและยดึถือประโยชนข์อง 
    สว่นรวมหรือองคก์รมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

     

9. มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะใน 
    การส่ือสาร 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
...................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
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การประเมินหลักสูตรด้านผลกระทบ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. ไดร้บัการแตง่ตัง้หรือมอบหมายใหเ้ป็นหวัหนา้งาน/ 
    โครงการหรือผูร้ว่มโครงงานตา่งๆ ของหนว่ยงาน 

     

2. สามารถน าความรูท่ี้ไดร้บัจากหลกัสตูรไปใชใ้นการ   
    ปฏิบตังิานจรงิ 

     

3. น าความรูท่ี้ไดร้บัจากหลกัสตูรไปสรา้งนวตักรรมหรือองค  ์
    ความรูใ้หมเ่พ่ือใชใ้นการประกอบวิชาชีพ 

     

4. ไดร้บัค าชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน      
5. องคก์ร/หนว่ยงานหรือชมุชนเกิดความเช่ือมั่นหรือมอบ 
    ใบประกาศนียบตัรท่ีแสดงถึงความเป็นมาตรฐานท่ีดี 

     

6. หลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีของมหาวิทยาลยัท่ี 
   ส  าเรจ็การศกึษาเป็นท่ียอมรบัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  
   และของสงัคม 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
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การประเมินหลักสูตรด้านประสิทธิผล 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. ผลจากการเรียนในสถาบนัอดุมศกึษาท าใหเ้กิดความ 
    มั่นใจในการประกอบวิชาชีพ 

     

2. ความรูด้า้นวิชาการท่ีไดร้บัจากสถาบนัอดุมศกึษาท าให ้
    เกิดความเช่ียวชาญในดา้นทฤษฏี 

     

3. ผลจากการเรียนภาคปฏิบตักิารในสถานประกอบการท า 
    ใหมี้ทกัษะในการท างานสงูขึน้ 

     

4. ความรูด้า้นการบรหิารธุรกิจสง่ผลใหท้า่นมีความมั่นใจใน 
    การบริหารจดัการและการวางแผนงาน 

     

5. ประสบการณจ์ากการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาท าให ้
    สามารถสรา้งเครือขา่ยกบัผูค้นหรือองคก์รตา่งๆ 

     

6. ผลจากการท ากิจกรรมเสริมหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคิด 
    สรา้งสรรคใ์นการปฏิบตังิาน 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
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การประเมินหลักสูตรด้านความย่ังยนื 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

ท่านมีความคิดเหน็เกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัต ิ
ของนักศึกษาทีผ่่านการเรียนในหลักสูตรอยู่ในระดับใด 
1. มีความรู ้ความเขา้ใจหลกัการบริหารทั่วไป และ 
    การบริหารงานดา้นวิชาชีพอยา่งยั่งยืน 

     

2. น าความรูท่ี้ไดร้บัจากสถาบนัอดุมศกึษามาใชพ้ฒันา 
    งานท่ีรบัผิดชอบใหก้บัหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

3. มีการประยกุตอ์งคค์วามรูจ้ากการเรียนในสถาบนั   
    อดุมศกึษาไปสูง่านในวิชาชีพเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 
    การท างานใหส้งูขึน้ 

     

4. มีความสามารถในการน าความรูแ้ละประสบการณจ์าก  
    การศกึษาตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหาและ ตดัสินใจ 
    ในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

     

5. มีการพฒันาตนเองในดา้นตา่งๆ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการ 
    ปฏิบตังิานใหส้งูขึน้ 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
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การประเมินหลักสูตรด้านการถ่ายโยงความรู้ 

ระดับความคิดเหน็ 
เหมาะ 
สม
มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

เหมาะ 
สม
มาก 

 
(4) 

เหมาะ 
สม
ปาน
กลาง 
(3) 

เหมาะ 
สม
น้อย 

 
(2) 

เหมาะ 
สม
น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

1. น าแนวคดิและทฤษฎีจากการเรียนในสถาบนัอดุมศกึษา    
    มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบังานในวิชาชีพของตน 

     

2. น านวตักรรมและองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ไปประยกุตใ์ชใ้น 
     การแกปั้ญหาใหก้บัองคก์ร/หนว่ยงานภายนอกได ้

     

3. มีการถ่ายโยงความรู ้ใหค้  าปรกึษาดา้นการบรหิาร  
    การจดัการ และวางแผนงานแก่หน่วยงานหรือบคุคล 
    ทัง้ภายในและภายนอก 

     

4. ไดร้บัเชิญเป็นวิทยากรดา้นการบรหิาร การจดัการและ 
     วางแผนงานของหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก 

     

5. มีระบบการปฏิบตังิานท่ีมุ่งสูค่วามเป็นเลิศผา่น 
    กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูภ้ายในหนว่ยงาน 

     

 
ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
  

 
 

*** ขอขอบพระคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม *** 
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研究调查问卷 

（针对管理者、教师、工人） 

研究课题  

针对私立大学为中国学生开设成功的学士学位国际管理课程研究。 

说明 

该问卷调查研究是诗纳卡琳威洛大学高等教育管理博士研究的一部

分。其目的是研究参与评估私立大学工商管理学士学位（国际课

程）的意见，如下：                 

第一部分 被调查者的一般信息 

第二部分 关于私立大学工商管理学士学位课程（国际课程）评估意

见  分为三方面，即背景、引入因素、授课过程。 
              

    您提供的信息对于发展私立高等教育学院为中国学生开设成功的学

士学位国际管理课程至关重要。因此，请提供真实完整的信息，研

究人员将对此信息进行整体研究，不会对提供信息者造成影响。同

时对您的配合表示由衷感谢！ 

 
                       
 

Chatchawarn Hungsapuck（林光良） 

诗纳卡琳威洛大学高等教育管理学博士 
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第1部分 被问卷者的一般信息调查 
 

请根据实际情况在内打标记选项 
  
一、性别          1.  男    2.  女 
        

二、 年龄         1.   20 岁以下          2.   20-30 岁              3.   31-40 岁 

       

                            4.   41-50 岁            5.   51岁以上 

 

三、职业           1.  院长                        2.  副院长         3.  教授   
      

                                    4.  教职工                5.  其他，请备注……………….  
 

四、所属工商管理学院学科  
 

                            1.  市场营销       2.  管理学        3.  金融和银行学    
  

                            4. 电子商务         5.  其他，请备注………………. 

 
   五、 所属大学    
 

                           1.  曼谷大学                2. 博仁大学          3.  兰实大学   
                 

                            4.  泰国商会大学      5.  易三仓大学 
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第二部分 关于私立大学工商管理学士（国际课程）的评估

意见  
说明： 请在研究者设定问题对应的权重级别框中标注√                       
 权重级别标准如下： 

5 表示该项说法与您的想法最为符合 

4 表示该项说法与您的想法较符合 

3 表示该项说法与您的想法中等符合 

2 表示该项说法与您的想法一般符合 

1 表示该项说法与您的想法最不符合 
 

 

课程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 课程教学目标符合学生。      
2. 课程教学目标是让学生获得并理解专业 

     知识。 

     

3. 课程目的应符合现状和行业需求。      
4. 课程教学符合社会需求。      
5. 制定教学计划使学生能够在4年内毕业。       
6. 整个课程总学分设置应符合职业教育      
7. 课程内容与课程目标保持一致。      
8. 课程内容应促进学生专业知识和经验并  

     理解。 

     

9. 课程内容应是学生可以运用到就业中的 

     相关知识。 

     

10.课程内容应是符合现代和当前形势的  

        知识。 

     

11. 课程内容应符合职业和科学技术发展      
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课程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

12. 应向学生、家长以及关注该课程的人 

       员提供课程相关内容。 

     

13. 讲述课程内容应运用合适的语言表达。      
14. 应通过多渠道宣传课程内容。      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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课程引入因素评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 招收各课程学生可以通过各种渠道：如  
   电子系统、代理或直接向教育机构申 
    请。 

     

2. 毕业文件和其他材料经过正规渠道验 

    证。 

     

3. 注册的课程列表都需要符合规定。      
4.语言测试衡量每个学生的学习态度以培 

    养具备基本知识的学生。 

     

5. 有一个过程去培养学生以掌握语言基础  
     知识和日常语言使用。 

     

6. 培养学生了解当地生活方式、风俗习  
     惯、传统文化和自然。 

     

7.引导新生选择学院和意向专业。      
8. 要求任课老师具备教学资格、知识和能 

     力。 

     

9. 要求任课老师提前做好适用于理论课和 

      实践课程的教学准备和教学技巧。 

     

10.教师应具备基本道德品质和教师职业道   

      德。 

     

11. 教师应对教学工作本着认真负责的态 

        度。 

     

12. 学生应具备学院学科要求的基本知识。      

13. 应有足够的、可以开放服务的教育资源 

       源，包括图书馆、电脑室等。 

     

14.图书馆应供有足够的、入时的、与专业 

       知识相关的期刊，杂志、书籍和著作。 
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课程引入因素评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

15.有足够的运用于教学的设备和教学技术 

       支持。 

     

16. 拥有现代化的快速互联网络。      
17.计算机实操室友足够的计算机。      
18. 教室中有足够的、适用于学科课程的教 

        学器械和设备。 

     

19. 有适合便利的环境设施，如医疗室， 

        餐厅，卫生间，休息室和运动场。 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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授课过程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 课程计划和活动与所学内容一致。      
2. 教学过程中，鼓励学生进行批判性学     
    习，进行分析和思考，鼓励创造性思维 
     并积极参与。 

     

3. 安排一些能够增长知识和运用于就业的 
    活动课程。 

     

4. 插入道德，社会责任感和经济自足的思 
    想。 

     

5.激发学生的学习欲望。      
6. 鼓励学生将所学知识运用实际工作和职 
    业发展中。 

     

7. 鼓励学生在课堂内外获得学术和专业经 
    验知识。 

     

8. 有具备每门课程知识能力的老师。      
9. 有匹配学生人数的教师人数。      
10. 教师应用心帮助学生，给学生提问的机 
      会，并倾听学生的意见。 

     

11. 教师应具备良好的汉语知识和能力， 
       为学生提供学习建议，并安排适当的咨 
       询活动。 

     

12. 将外语考试作为衡量学生是否学成毕业 
        的一部分。 

     

13. 每门课程的评估与课程内容要一致， 
       要求准确且可以检查。 

     

14. 确且符合标准的评估方法。      
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授课过程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

15. 学生是教学评估的一部分。      
16. 教师使用的评估方法要符合课程的理论 
       和实践知识学习目标。 

     

17. 教师分析教学评估以提高教学质量。      
18. 教师使用真实的测量和评估方法，并将 
       评估结果运用于发展教学。 

     

 

 

*** 感谢您配合答复问卷 *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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研究调查问卷 
（针对中国留学生） 

 

研究课题  

针对私立大学为中国学生开设成功的学士学位国际管理课程研究。 

说明 

该问卷调查研究是诗纳卡琳威洛大学高等教育管理博士研究的一部

分。其目的是研究参与评估私立大学工商管理学士学位（国际课

程）的意见，如下：                 
第一部分 被调查者的一般信息 

第二部分 关于工商管理学士学位课程（国际课程）评估意见     

分为三方面，即背景、引入因素、授课过程。 
              

    您提供的信息对于发展私立高等教育学院为中国学生开设成功的学

士学位国际管理课程至关重要。因此，请提供真实完整的信息，研

究人员将对此信息进行整体研究，不会对提供信息者造成影响。同

时对您的配合表示由衷感谢！ 

 
                

Chatchawarn Hungsapuck（林光良） 

诗纳卡琳威洛大学高等教育管理学博士 
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第1部分 被问卷者的一般信息调查 
 
请根据实际情况在内打标记选项 
 

一、性别        1.  男    2.  女 

  

二、年龄              岁 

 

三、就读于本科几年级    
  
      1. 一年级                            2. 二年级          3. 三年级 

 

                            4. 四年级                            5. 四年级以上 

 

四、就读于工商管理学院什么专业   
 

                           1. 市场营销                       2. 管理学                  3. 金融与银行  
  
                            4. 电子商务                     5. 其他                    
                                  
五、就读学校 

 

                           1.  曼谷大学                 2. 博仁大学           3.  兰实大学   
            
                          4.  泰国商会大学         5.  易三仓大学 
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第二部分 关于私立大学工商管理学士（国际课程）的评估

意见 

       
说明： 请在研究者设定问题对应的权重级别框中标注√                       
        权重级别标准如下： 

5 表示该项说法与您的想法最为符合 

4 表示该项说法与您的想法较符合 

3 表示该项说法与您的想法中等符合 

2 表示该项说法与您的想法一般符合 

1 表示该项说法与您的想法最不符合 

  
 
 

课程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 课程教学目标符合学生。      
2. 课程教学目标是让学生获得并理解专业 

     知识。 

     

3. 课程目的应符合现状和行业需求。      
4. 课程教学符合社会需求。      
5. 制定教学计划使学生能够在4年内毕业。       
6. 整个课程总学分设置应符合职业教育      
7. 课程内容与课程目标保持一致。      
8. 课程内容应促进学生专业知识和经验并  

     理解。 

     

9. 课程内容应是学生可以运用到就业中的 

     相关知识。 
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课程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

10.课程内容应是符合现代和当前形势的知 

       识。 

     

11.课程内容应符合职业和科学技术发展。      
12. 应向学生、家长以及关注该课程的人 

       员提供课程相关内容。 

     

13. 讲述课程内容应运用合适的语言表达。      
14. 应通过多渠道宣传课程内容。      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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课程引入因素评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 招收各课程学生可以通过各种渠道：如 
     电子系统、代理或直接向教育机构申  
     请。 

     

2. 毕业文件和其他材料经过正规渠道验 

     证。 

     

3. 注册的课程列表都需要符合规定。      
4. 语言测试衡量每个学生的学习态度以培 

    养具备基本知识的学生。 

     

5. 有一个过程去培养学生以掌握语言基础 

     知识和日常语言使用。 

     

6. 培养学生了解当地生活方式、风俗习  
    惯、传统文化和自然。 

     

7. 引导新生选择学院和意向专业。      
8. 要求任课老师具备教学资格、知识和能 

     力。 

     

9. 要求任课老师提前做好适用于理论课和 

      实践课程的教学准备和教学技巧。 

     

10. 教师应具备基本道德品质和教师职业 

       道德。 

     

11. 教师应对教学工作本着认真负责的态 

       度。 

     

12. 学生应具备学院学科要求的基本知识。      

13. 应有足够的、可以开放服务的教育资源 

        源，包括图书馆、电脑室等。 
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课程引入因素评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

14.图书馆应供有足够的、入时的、与专业 

       知识相关的期刊，杂志、书籍和著作。 

     

15.有足够的运用于教学的设备和教学技术 

       支持。 

     

16. 拥有现代化的快速互联网络。      
17.计算机实操室友足够的计算机。      
18. 教室中有足够的、适用于学科课程的教 

       学器械和设备。 

     

19. 有适合便利的环境设施，如医疗室， 

        餐厅，卫生间，休息室和运动场。 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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授课过程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 课程计划和活动与所学内容一致。      
2. 教学过程中，鼓励学生进行批判性学     
    习，进行分析和思考，鼓励创造性思维 
     并积极参与。 

     

3. 安排一些能够增长知识和运用于就业的 
    活动课程。 

     

4. 插入道德，社会责任感和经济自足的思 
    想。 

     

5.激发学生的学习欲望。      
6. 鼓励学生将所学知识运用实际工作和职 
    业发展中。 

     

7. 鼓励学生在课堂内外获得学术和专业经 
    验知识。 

     

8. 有具备每门课程知识能力的老师。      
9. 有匹配学生人数的教师人数。      
10. 教师应用心帮助学生，给学生提问的机 
      会，并倾听学生的意见。 

     

11. 教师应具备良好的汉语知识和能力， 
       为学生提供学习建议，并安排适当的咨 
       询活动。 

     

12. 将外语考试作为衡量学生是否学成毕业 
        的一部分。 

     

13.每门课程的评估与课程内容要一致， 
      要求准确且可以检查。 
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授课过程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

14. 确且符合标准的评估方法。      
15. 学生是教学评估的一部分。      
16. 教师使用的评估方法要符合课程的理论 
       和实践知识学习目标。 

     

17. 教师分析教学评估以提高教学质量。      
18. 教师使用真实的测量和评估方法，并将 
       评估结果运用于发展教学。 

     

 

 

*** 感谢您配合答复问卷 *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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研究调查问卷 

（针对中国校友） 

研究课题  

针对私立大学为中国学生开设成功的学士学位国际管理课程研究。 

声明 

该问卷调查研究是诗纳卡琳威洛大学高等教育管理博士研究的一部

分。其目的是研究参与评估私立大学工商管理学士学位（国际课

程）的意见，如下：                 
第一部分 被调查者的一般信息 

第二部分 关于私立大学工商管理学士学位课程（国际课程）评估意

见       

分为八方面进行评估，即课程、课程引入因素、授课过程、课程教

学成果、课程教学效果、可持续发展、知识转化。 
              

    您提供的信息对于发展私立高等教育学院为中国学生开设成功的学

士学位国际管理课程至关重要。因此，请提供真实完整的信息，研

究人员将对此信息进行整体研究，不会对提供信息者造成影响。同

时对您的配合表示由衷感谢！ 

 
 

Chachawarn Hungsapuck（林光良） 

诗纳卡琳威洛大学高等教育管理学博士 
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第1部分 被问卷者的一般信息调查 

请根据实际情况在内打标记选项 

一、性别     1.  男    2.  女 

二、 年龄     1.   20 岁以下             2.   20-30 岁                 3.   31-40 岁       

                                4.   41-50 岁                5.   51岁以上 

三、职业      1.  院长                           2.  副院长                   3.  教授        

                              4.  教职工                     5.  其他，请备注……………….  

四、毕业于工商管理学院什么专业？ 

                     1.  市场营销               2.  管理学                  3.  金融和银行学     

                     4. 电子商务                5.  其他，请备注………………. 

五、毕业学校： 

                      1.  曼谷大学              2. 博仁大学                3.  兰实大学       

                      4.  泰国商会大学   5.  易三仓大学 
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第二部分 关于私立大学工商管理学士（国际课程）的评估

意见 

       
说明： 请在研究者设定问题对应的权重级别框中标注√                       
        权重级别标准如下： 

5 表示该项说法与您的想法最为符合 

4 表示该项说法与您的想法较符合 

3 表示该项说法与您的想法中等符合 

2 表示该项说法与您的想法一般符合 

1 表示该项说法与您的想法最不符合 

  
 
 

课程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 课程教学目标符合学生。      
2. 课程教学目标是让学生获得并理解专业 

     知识。 

     

3. 课程目的应符合现状和行业需求。      
4. 课程教学符合社会需求。      
5. 制定教学计划使学生能够在4年内毕业。       
6. 整个课程总学分设置应符合职业教育      
7. 课程内容与课程目标保持一致。      
8. 课程内容应促进学生专业知识和经验并  

     理解。 

     

9. 课程内容应是学生可以运用到就业中的 

     相关知识。 
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课程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

10.课程内容应是符合现代和当前形势的知 

       识。 

     

11.课程内容应符合职业和科学技术发展。      
12. 应向学生、家长以及关注该课程的人 

        员提供课程相关内容。 

     

13. 讲述课程内容应运用合适的语言表达。      
14. 应通过多渠道宣传课程内容。      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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课程引入因素评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 招收各课程学生可以通过各种渠道：如 
     电子系统、代理或直接向教育机构申   
     请。 

     

2. 毕业文件和其他材料经过正规渠道验 

     证。 

     

3. 注册的课程列表都需要符合规定。      
4.语言测试衡量每个学生的学习态度以培 

     养具备基本知识的学生。 

     

5. 有一个过程去培养学生以掌握语言基础 

     知识和日常语言使用。 

     

6. 培养学生了解当地生活方式、风俗习惯 

  传统文化和自然。 

     

7. 引导新生选择学院和意向专业。       
8. 要求任课老师具备教学资格、知识和能 

     力。 

     

9. 要求任课老师提前做好适用于理论课和 

     实践课程的教学准备和教学技巧。 

     

10. 教师应具备基本道德品质和教师职业 

       道德。 

     

11. 教师应对教学工作本着认真负责的态 

       度。 

     

12. 学生应具备学院学科要求的基本知识。      

13. 应有足够的、可以开放服务的教育资源 

        源，包括图书馆、电脑室等。 
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课程引入因素评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

14.图书馆应供有足够的、入时的、与专业 

       知识相关的期刊，杂志、书籍和著作。 

     

15.有足够的运用于教学的设备和教学技术 

       支持。 

     

16. 拥有现代化的快速互联网络。      
17.计算机实操室友足够的计算机。      
18. 教室中有足够的、适用于学科课程的教 

       学器械和设备。 

     

19. 有适合便利的环境设施，如医疗室， 

        餐厅，卫生间，休息室和运动场。 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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授课过程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 课程计划和活动与所学内容一致。      
2. 教学过程中，鼓励学生进行批判性学     
    习，进行分析和思考，鼓励创造性思维 
     并积极参与。 

     

3. 安排一些能够增长知识和运用于就业的 
    活动课程。 

     

4. 插入道德，社会责任感和经济自足的思 
    想。 

     

5.激发学生的学习欲望。      
6. 鼓励学生将所学知识运用实际工作和职 
    业发展中。 

     

7. 鼓励学生在课堂内外获得学术和专业经 
    验知识。 

     

8. 有具备每门课程知识能力的老师。      
9. 有匹配学生人数的教师人数。      
10. 教师应用心帮助学生，给学生提问的机 
      会，并倾听学生的意见。 

     

11. 教师应具备良好的汉语知识和能力， 
       为学生提供学习建议，并安排适当的咨 
       询活动。 

     

12. 将外语考试作为衡量学生是否学成毕业 
        的一部分。 

     

13.每门课程的评估与课程内容要一致， 
      要求准确且可以检查。 
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授课过程评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

14. 确且符合标准的评估方法。      
15. 学生是教学评估的一部分。      
16. 教师使用的评估方法要符合课程的理论 
       和实践知识学习目标。 

     

17. 教师分析教学评估以提高教学质量。      
18. 教师使用真实的测量和评估方法，并将 
       评估结果运用于发展教学。 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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课程教学成果评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

您认为教育机构学生毕业标准及要求? 
1. 具备正规的专业知识和技能。      

2. 具备和了解管理的基本和和专业知识。      

3. 力进行批判性和批判性思考。      

4. 专业知识方面有创新和创造力。      

5. 诚实并负责的完成自己的工作      

6. 具备良好的职业道德。      
7. 有良好的人际关系，并能进行团队合 
     作。 

     

8. 愿意牺牲私人时间，考虑公司利益多余 
    自己利益。 

     

9. 具备运用技术的能力及沟通技能。      
 

 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 



  281 

课程教学成果评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 被单位任命或指派为主管/项目或项目的 
    参与者。 

     

2. 能够将所学知识运用到实际工作中。      
3. 能够运用所学的知识进行创新并用于专 
    业之中。 

     

4. 工作得到主管的赞赏和认同。      
5. 得到组织、机构或社区的信任，或者能 
     够提供表现良好的证书。 

     

6. 大学的国际学士学位课程已被私立高等 
     教育机构和社会所认可。 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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课程教学效果评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1．通过课程学习建立学生就业信心。      
2. 从教育机构中学到的知识能够使学生专 
    长于理论知识。 

     

3. 通过实践学习提高在工作中的实际操作 
     能力。 

     

4. 工商管理知识的学习将使您对管理和计 
     划充满信心。  

     

5. 在高等教育机构学习的经历能够帮助建 
    立良好的人际和社交关系。  

     

6. 通过课外活动的学习 培养实际工作中的 
     创造力。 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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可持续发展评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

您认为本科毕业生应该具备哪些特点？ 
1. 学习理解一般管理知识并具备一般管理 

     技能和课持续发展的专业管理知识。  
     

2. 能够很好的将所学知识运用于实际工作 
    中。  

     

3. 将从高等教育机构所获得的有用知识运 
     用到实际工作中以提高工作效率。 

     

4. 能够将所学的知识和经验来解决问题以 
    及对所负责的工作做出决策。 

     

5.自我各方面能力得到发展以增强运营能 
    力。  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 



  284 

知识转化评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 将所学概念和理论运用到自己的就业 

    中。 

     

2. 能够运用创新和新知识帮助外面的机构 
     和单位解决问题。 

     

3. 能够对所学知识进行转化，为机构或个 
   人提供内部和外部的管理和规划咨询。 

     

4. 应邀成为各部门管理、规划和计划的发 
    言人。 

     

5. 通过组织内部知识交流实现卓越的运营 
     体系。  

     

 

 

*** 感谢您配合答复问卷 *** 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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研究调查问卷 

（针对用人单位） 

研究课题  

针对私立大学为中国学生开设成功的学士学位国际管理课程研究。 

说明 

该问卷调查研究是诗纳卡琳威洛大学高等教育管理博士研究的一部

分。其目的是研究参与评估私立大学工商管理学士学位（国际课

程）的意见，如下：                 
第一部分 被调查者的一般信息 

第二部分 关于私立大学工商管理学士学位课程（国际课程）评估意

见       

分为五方面，即生产力、效果、可持续发展和知识转化。 
              

    您提供的信息对于发展私立高等教育学院为中国学生开设成功的学

士学位国际管理课程至关重要。因此，请提供真实完整的信息，研

究人员将对此信息进行整体研究，不会对提供信息者造成影响。同

时对您的配合表示由衷感谢！ 

 

Chatchawarn Hungsapuck（林光良） 

诗纳卡琳威洛大学高等教育管理学博士 
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第1部分 被问卷者的一般信息调查 
 

请根据实际情况在内打标记选项 
  
一、性别         1.  男    2.  女 
        
二、 年龄        1.   20 岁以下                 2.   20-30 岁               3.   31-40 岁       

 

 4.   41-50 岁                    5.   51岁以上 

 

三、单位         1.  政府                              2.  国企            3. 私企      
 

                               4. 个体户                            5.  其他，请备注……………….  
 

四、职位         1. 总管                           2.  企业主管     3. 规划员  
 

   4. 主管                                 5.  其他，请备注………………. 

 
 五、毕业大学    
  
                          1.  曼谷大学                 2. 博仁大学         3.  兰实大学                   
 

                          4.  泰国商会大学       5.  易三仓大学 
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第二部分 关于私立大学工商管理学士（国际课程）的评估

意见 

       
说明： 请在研究者设定问题对应的权重级别框中标注√                       
        权重级别标准如下： 

5 表示该项说法与您的想法最为符合 

4 表示该项说法与您的想法较符合 

3 表示该项说法与您的想法中等符合 

2 表示该项说法与您的想法一般符合 

1 表示该项说法与您的想法最不符合 

 

课程教学成果评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

您认为教育机构学生毕业标准及要求？ 
1. 具备正规的专业知识和技能。      

2. 具备和了解管理的基本和和专业知识。      

3. 力进行批判性和批判性思考。      

4. 专业知识方面有创新和创造力。      

5. 诚实并负责的完成自己的工作      

6. 具备良好的职业道德。      
7. 有良好的人际关系，并能进行团队合 
     作。 

     

8. 愿意牺牲私人时间，考虑公司利益多余 
    自己利益。 

     

9. 具备运用技术的能力及沟通技能。      
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补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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课程教学成果评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 被单位任命或指派为主管/项目或项目的 
    参与者。 

     

2. 能够将所学知识运用到实际工作中。      
3. 能够运用所学的知识进行创新并用于专 
    业之中。 

     

4. 工作得到主管的赞赏和认同。      
5. 得到组织、机构或社区的信任，或者能 
    够提供表现良好的证书。 

     

6. 大学的国际学士学位课程已被私立高等 
    教育机构和社会所认可。 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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课程教学效果评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1．通过课程学习建立学生就业信心。      
2. 从教育机构中学到的知识能够使学生专 
    长于理论知识。 

     

3. 通过实践学习提高在工作中的实际操作 
     能力。 

     

4. 工商管理知识的学习将使您对管理和计 
     划充满信心。  

     

5. 在高等教育机构学习的经历能够帮助建 
    立良好的人际和社交关系。  

     

6. 通过课外活动的学习 培养实际工作中的 
     创造力。 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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可持续发展评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

您认为本科毕业生应该具备哪些特点？ 
1. 学习理解一般管理知识并具备一般管理 

     技能和课持续发展的专业管理知识。  
     

2. 能够很好的将所学知识运用于实际工作 
    中。  

     

3. 将从高等教育机构所获得的有用知识运 
     用到实际工作中以提高工作效率。 

     

4. 能够将所学的知识和经验来解决问题以 
    及对所负责的工作做出决策。 

     

5.自我各方面能力得到发展以增强运营能 
    力。  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 



  292 

知识转化评估 

评估标准 
最 

符 

合 

 

(5) 

较 

符 

合 

 

(4) 

中 

等 

符 

合 

(3) 

一 
般 

符 

合 

(2) 

最 

不 

符 

合 

(1) 

1. 将所学概念和理论运用到自己的就业 

    中。 

     

2. 能够运用创新和新知识帮助外面的机构 
     和单位解决问题。 

     

3. 能够对所学知识进行转化，为机构或个 
   人提供内部和外部的管理和规划咨询。 

     

4. 应邀成为各部门管理、规划和计划的发 
    言人。 

     

5. 通过组织内部知识交流实现卓越的运营 
     体系。  

     

 

 

*** 感谢您配合答复问卷 *** 
 
 
 
 
 
 
 

补充意见： 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................... 
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ภาคผนวก ค 
แบบการสัมภาษณเ์ชิงลึก และสรุปผลการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
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แบบการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interview Form) 
เพือ่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรีที่มุ่งสู่ความส าเร็จ

ส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษา 
 
การวิจัย เร่ือง            รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปริญญาตรี 
                                      ท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
ชื่อผู้วิจัย                  นายชชัวาล หงัสพฤกษ ์             

             นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 
               มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

อาจารยท์ีป่รึกษา          ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ ์โปณะทอง                    

อาจารยท์ีป่รึกษาร่วม   ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จตพุล ยงศร                          

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์ ………………………………………………………………………………… 
หน่วยงาน  ………………………………………………………………………………………… 
วัน/เดอืน/ปี ที่สัมภาษณ ์………………………………………………………………………… 
เร่ิมสัมภาษณเ์วลา ……………………….น. เสร็จสิน้การสัมภาษณเ์วลา………………...น. 
 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ ์
    กรุณาเลา่ประวตัโิดยยอ่เก่ียวกบัสถานภาพสว่นตวัในดา้นตอ่ไปนี้
สงักดั…………………………………………………………………………………………………
ต าแหนง่………………………………………………………………........................................... 
ประสบการณด์า้นการบรหิารงานอดุมศกึษา……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที ่2 การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่
ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

ประเดน็ค าถาม 
 ข้อ 2.1 ทา่นมีความคดิเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูร 
              นานาชาตริะดบัปริญญาตรี 
              ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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 ข้อ 2.2  ทา่นมีความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญา 
            ตรีท่ีมุง่สู ่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ใน 9 องคป์ระกอบ  
            ดงัตอ่ไปนี ้
  1) การประชาสมัพนัธ ์ 2) การรบันกัศกึษา  3) การเตรียมความพรอ้ม   
  4) การจดัการหลกัสตูร  5) การจดัการเรียนการสอน  6) การจดักิจกรรมพฒันา   
                         นกัศกึษา  7) การบริการและสวสัดกิาร   8) การวดัและประเมินผล  
                        9) คณุภาพของบณัฑิต และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิอยา่งไร 

 
 ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น หากท่านไม่เห็น
ดว้ยกบัรูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบั
นกัศกึษาจีน ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โปรดใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี ้

 
 
1.การประชาสัมพันธ ์

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.1 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ความตอ้งการของ  
      ผูเ้รียนและชมุชน โดยมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เพ่ือการพฒันาชีวิต  และเอือ้ตอ่การ น าไปประกอบวิชาชีพ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.2 เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ทนัสมยั ทนัตอ่สถานการณปั์จจบุนั    
      สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นวิชาชีพ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.3 มีการใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นตา่งๆเก่ียวกบัหลกัสตูรแก่ นกัเรียน ผูป้กครอง     
      และผูส้นใจทั่วไป 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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1.การประชาสัมพันธ ์

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.4 ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูรมีความ 
      เหมาะสม 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.5 ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูร 
      มีหลากหลายช่องทาง 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับประเดน็การประชาสัมพันธ ์
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2. การรับนักศึกษา 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

2.1 การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูรตา่งๆ ไดห้ลากหลาย  
      ชอ่งทาง เชน่ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์ผา่นตวัแทน หรือสมคัรตรงท่ี 
      สถาบนัการศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
2.2 มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็การศกึษา และเอกสาร 
      อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
2.3 ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชาก าหนด   
ข้อเสนอแนะ:  
 
2.4 จดุมุง่หมายของหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน   
ข้อเสนอแนะ:  
 
2.5 การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสตูรของคณะและสาขาท่ีสงักดัไดถ้กูตอ้ง 
      ตรงตามความประสงคข์องผูเ้รียน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับประเดน็การรับนักศึกษา 
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3. การเตรียมความพร้อม 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

3.1 การสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคติของผูเ้รียนแตล่ะคน 
      เพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.2 มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐาน ความรูใ้นดา้นภาษาท่ีใช ้
      ในการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.3 การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี วฒันธรรม และ   
      ธรรมชาตขิองผูค้นในพืน้ท่ี 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.4 มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้   
ข้อเสนอแนะ:  
 
3.5 การจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ และสาขาท่ีสงักดั   
ข้อเสนอแนะ:  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับประเดน็การเตรียมความพร้อม 
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4. การจัดการหลักสูตร 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

4.1 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันาชีวิต  และเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวิชาชีพ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
4.2 เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
ข้อเสนอแนะ:  
 
4.3 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน และสงัคม   
ข้อเสนอแนะ:  
 
4.4 อาจารยมี์คณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถตรงตามรายวิชาท่ีสอน   
ข้อเสนอแนะ:  
 
4.5 ก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็การศกึษาไดภ้ายใน 
      ระยะเวลา 4 ปี 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับประเดน็การจัดการหลักสูตร 
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5. การจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

5.1 จดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัแตล่ะรายวิชา 
      ในหลกัสตูร  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
5.2 อาจารยมี์ความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน และมีเจตคติท่ีดีตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี    
ข้อเสนอแนะ:  
 
5.3 มีอปุกรณ ์ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ                 
ข้อเสนอแนะ:  
 
5.4 มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมเพียงพอกบั  
      รายวิชา และมีการใชง้านจรงิ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
5.5 มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของการส าเรจ็   
       การศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับประเดน็การจัดการเรียนการสอน 
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6. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

6.1 มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ และวิชาชีพ  
       ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.2 มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรู ้และประสบการณไ์ปใช้ 
      ในการปฏิบตังิาน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.3 มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิาน และพฒันา   
      อาชีพ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.4 มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และแนวคดิ   
      เศรษฐกิจพอเพียง 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.5 ผลของการท ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการ 
     ปฏิบตังิาน  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับประเดน็การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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7. การบริการและสวัสดกิาร 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

7.1 มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และ 
      กิจกรรมพรอ้มก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
7.2 อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน   
ข้อเสนอแนะ:  
 
7.3 อาจารยเ์อาใจใส ่ใหค้วามชว่ยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม และรบัฟังความ  
      คิดเห็นของผูเ้รียน  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
7.4 มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดใหบ้ริการ และ  
       อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
7.5 มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน่  หอ้งพยาบาล   
      หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับประเดน็การบริการและสวัสดกิาร 
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8. การวัดและประเมินผล 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

8.1 การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความ   
      เท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
8.2 วิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีมีความชดัเจนสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์    
ข้อเสนอแนะ:  
 
8.3 อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
      ของหลกัสตูรท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎี 
      และภาคปฏิบตัิ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
8.4 อาจารยไ์ดน้  าผลการวดัและประเมินกระบวนการเรียนการสอนมาวิเคราะห ์  
      เพ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
8.5 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน   
ข้อเสนอแนะ:  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับประเดน็การวัดและประเมินผล 
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9. คุณภาพของบัณฑติ 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

9.1 มีความสามารถในการน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษาตาม 
       หลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหาและ ตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
9.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์และวิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล   
ข้อเสนอแนะ:  
 
9.3 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะในการส่ือสาร   
ข้อเสนอแนะ:  
 
9.4 มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีและสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้   
ข้อเสนอแนะ:  
 
9.5 มีความเสียสละ อทุิศเวลา และยดึถือประโยชนข์องสว่นรวมหรือองคก์ร  
      มากกวา่ประโยชนส์่วนตน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับประเดน็คุณภาพของบัณฑติ 
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ข้อ 2.3  ทา่นมีขอ้คดิเห็น และขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิในประเดน็อ่ืนๆ นอกเหนือจาก

องคป์ระกอบทัง้ 9 ดา้นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ***  
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ผลสรุปการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interview summary) 
เพือ่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรีที่มุ่งสู่ความส าเร็จ

ส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษา 
 
การวิจัย เร่ือง            รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปริญญาตรีท่ีมุง่สู่ 
                                      ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
ชื่อผู้วิจัย                  นายชชัวาล หงัสพฤกษ ์             

             นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 
               มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

อาจารยท์ีป่รึกษา          ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ ์โปณะทอง                    

อาจารยท์ีป่รึกษาร่วม   ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.จตพุล ยงศร                          

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์        1. รองศาสตราจารย.์ดร.ทิพยจ์นัทร ์วงศจ์นัทรต์า 
                                         รองอธิการบดีฝ่ายสึ่อสารองคก์ร มหาวิทยาลยัพะเยา 
                                     2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร.วีรพงศ ์มาลยั 
                  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานวตักรรมและผูป้ระกอบการสรา้งสรรค ์
                                         มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
                                     3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วนัวร จะน ู

                                         รองอธิการบดี สายงานกิจการนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
                                     4. ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร.ดวงทิพย ์เจรญิรุกข ์
                   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสมัพนัธ ์และหวัหนา้หลกัสตูร 
                                          นิเทศศาสตร ์(นานาชาต)ิ วิทยาลยันิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 
                                     5. ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร.กนกอร รุง่โรจนง์ามเจรญิ  
                                         ผูช้ว่ยศาสตราจารยป์ระจ าคณะมนษุยศาสตร ์ 
                                         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
                                         (อดีตผูอ้  านวยการหลกัสตูรปรญิญาเอก มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั) 
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 ผลการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิจ  านวน 5 คน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบรหิาร
หลกัสตูรนานาชาตริะดบัปริญญาตรีท่ีมุง่สู่ความส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน ใน 9 องคป์ระกอบ คือ 
  1) การประชาสมัพนัธ ์ 2) การรบันกัศกึษา  3) การเตรียมความพรอ้ม   
  4) การจดัการหลกัสตูร  5) การจดัการเรียนการสอน  6) การจดักิจกรรมพฒันา 
                        นกัศกึษา 7) การบรกิารและสวสัดิการ   8) การวดัและประเมินผล  
                        9) คณุภาพของบณัฑิต ดงันี ้
 

 
1.การประชาสัมพันธ ์

ความถี ่(n=5) 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.1 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร ความตอ้งการของ  
      ผูเ้รียนและชมุชน โดยมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
      เพ่ือการพฒันาชีวิต  และเอือ้ตอ่การ น าไปประกอบวิชาชีพ 

 
      5 

    
      0 

1.2 เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ทนัสมยั ทนัตอ่สถานการณปั์จจบุนั    
      สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นวิชาชีพ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

4  1 

1.3 มีการใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นตา่งๆเก่ียวกบัหลกัสตูรแก่ นกัเรียน ผูป้กครอง     
      และผูส้นใจทั่วไป 

4 1 

1.4 ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูรมีความ 
      เหมาะสม 

5 0 

1.5 ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูร 
      มีหลากหลายช่องทาง 

4 1 
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2. การรับนักศึกษา 

ความถี ่(n=5) 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

2.1 การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูรตา่งๆ ไดห้ลากหลาย  
      ชอ่งทาง เชน่ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์ผา่นตวัแทน หรือสมคัรตรงท่ี 
      สถาบนัการศกึษา 

4 1 

2.2 มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็การศกึษา และเอกสาร 
      อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5 0 

2.3 ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชาก าหนด 4 1 
2.4 จดุมุง่หมายของหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 5 0 
2.5 การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสตูรของคณะและสาขาท่ีสงักดัไดถ้กูตอ้ง 
      ตรงตามความประสงคข์องผูเ้รียน 

5 0 

 

 

 
3. การเตรียมความพร้อม 

ความถี ่(n=5) 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

3.1 การสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคติของผูเ้รียนแตล่ะคน 
      เพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้

4 1 

3.2 มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐาน ความรูใ้นดา้นภาษาท่ีใช ้
      ในการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

4 1 

3.3 การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี วฒันธรรม และ   
      ธรรมชาตขิองผูค้นในพืน้ท่ี 

4 1 

3.4 มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ 4 1 
3.5 การจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ และสาขาท่ีสงักดั 4 1 
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4. การจัดการหลักสูตร 

ความถี ่(n=5) 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็น

ดว้ย 
4.1 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันาชีวิต  และเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวิชาชีพ 

4 1 

4.2 เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 5 0 
4.3 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน และสงัคม 5 0 
4.4 อาจารยมี์คณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถตรงตามรายวิชาท่ีสอน 5 0 
4.5 ก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็การศกึษาไดภ้ายใน 
      ระยะเวลา 4 ปี 

5 0 

 

 

 
5. การจัดการเรียนการสอน 

ความถี ่(n=5) 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

5.1 จดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัแตล่ะรายวิชา 
      ในหลกัสตูร  

5 0 

5.2 อาจารยมี์ความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน และมีเจตคติท่ีดีตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี  5 0 
5.3 มีอปุกรณ ์ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ               4 1 
5.4 มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมเพียงพอกบั  
      รายวิชา และมีการใชง้านจรงิ 

5 0 

5.5 มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของการส าเรจ็   
       การศกึษา 

4 1 
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6. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ความถี ่(n=5) 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

6.1 มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ และวิชาชีพ  
       ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

4 1 

6.2 มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรู ้และประสบการณไ์ปใช ้
      ในการปฏิบตังิาน 

5 0 

6.3 มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิาน และพฒันา   
      อาชีพ 

5 0 

6.4 มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และแนวคดิ   
      เศรษฐกิจพอเพียง 

3 2 

6.5 ผลของการท ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการ 
     ปฏิบตังิาน  

5 0 

 

 

 
7. การบริการและสวัสดกิาร 

ความถี ่(n=5) 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

7.1 มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และ 
      กิจกรรมพรอ้มก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 

3 2 

7.2 อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 3 2 
7.3 อาจารยเ์อาใจใส ่ใหค้วามชว่ยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม และรบัฟังความ  
      คิดเห็นของผูเ้รียน  

4 1 

7.4 มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดใหบ้ริการ และ  
       อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

5 0 

7.5 มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน่  หอ้งพยาบาล   
      หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

5 0 
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8. การวัดและประเมินผล 

ความถี ่(n=5) 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

8.1 การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความ   
      เท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

5 0 

8.2 วิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีมีความชดัเจนสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์  5 0 
8.3 อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
      ของหลกัสตูรท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎี 
      และภาคปฏิบตัิ 

 
4 

 
1 

8.4 อาจารยไ์ดน้  าผลการวดัและประเมินกระบวนการเรียนการสอนมาวิเคราะห ์  
      เพ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 

4 1 

8.5 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน 4 1 
 

 

 

 
9. คุณภาพของบัณฑติ 

ความถี ่(n=5) 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

9.1 มีความสามารถในการน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษาตาม 
       หลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหาและ ตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

4 1 

9.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์และวิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล 4 1 
9.3 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะในการส่ือสาร 5 0 
9.4 มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดีและสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ 5 0 
9.5 มีความเสียสละ อทุิศเวลา และยดึถือประโยชนข์องสว่นรวมหรือองคก์ร  
      มากกวา่ประโยชนส์่วนตน 

4 1 
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ภาคผนวก ง 
แบบการพจิารณายนืยันร่างรูปแบบ 

และสรุปผลการพจิารณายนืยันร่างรูปแบบ 
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แบบพจิารณายนืยันร่างรูปแบบเพือ่เสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตร ี

ทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจนีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
การวิจัย เร่ือง รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ 
                         ส  าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 
Title              Administrative Model for Successful International Undergraduate    
                         Curriculum for Chinese Students of Private Universities 
 
ผู้วิจัย     นายชชัวาล หงัสพฤกษ ์             

  นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์ 

    ผศ.ดร.จกัรกฤษณ ์โปณะทอง              อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกั   
    ผศ.ดร.จตพุล ยงศร                             อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม  

 
ผู้ร่วมพจิารณายนืยันร่างรูปแบบ  
   กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยสอบถามเพ่ือการศึกษาข้อคิดเห็นจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ

พิจารณายืนยันร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จ

ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพ่ือใหผู้ท้รงคณุวฒุิ จ  านวน 7 ท่าน พิจารณาให้

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ประกอบดว้ย

ผูท้รงคณุวฒุิภายนอก และภายในมหาวิทยาลยั ท่ีมีคณุสมบตั ิดงันี ้

 1)  เป็นผูท่ี้มีความรู ้ประสบการณ ์เก่ียวกบัเรื่องการพฒันารูปแบบการบรหิารหลกัสตูร
นานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ ประสบการณใ์นการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารหรือมี
ผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
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 2)  มีประสบการณด์า้นการบรหิารอดุมศกึษาไมน่อ้ยกว่า 3 ปี และ 
 3) มีวฒุิการศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรือมีต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตผู่ช้่วยศาสตราจารย ์
ขึน้ไป  
 
วัตถุประสงคข์องการด าเนินการข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  เพ่ือพิจารณาและสงัเคราะหเ์ก่ียวกบัรูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญา
ตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ใน 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) การประชาสมัพนัธ ์ 2) การรบันกัศกึษา  3) การเตรียมความพรอ้ม  4) การจดัการหลกัสตูร  5) 
การจดัการเรียนการสอน  6) การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา  7) การบริการและสวสัดิการ  8) การ
วดัและประเมินผล และ 9) คณุภาพของบณัฑิต 

 
รายชื่อผู้ร่วมพิจารณายืนยันร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่
มุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  ผู้ทรงคุณวุฒท้ัิงภายนอกและภายใน จ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก จ านวน 2 ทา่น คือ 

      1. Dr.HUA XIE 
          ประธานกรรมการบรษิัทชิโนไทย คอมมนูิเคชั่น จ  ากดั 
           (อดีตผูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี) 
      2. ผูช้่วยศาสตราจารย.์ดร.กนกอร รุง่โรจนง์ามเจรญิ  
                                 ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะมนษุยศาสตร ์ 
           มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
          (อดีตผูอ้  านวยการหลกัสตูรปรญิญาเอก มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั) 
  ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน จ านวน 5 ทา่น คือ 

      1. รองศาสตราจารย ์ดร.สทุธินนัท ์พรหมสวุรรณ  
          รองศาสตราจารยป์ระจ าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
                                 (อดีตคณบดีวิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยักรุงเทพ) 
      2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.วนัวร จะน ู 
                                 รองอธิการบดี สายงานกิจการนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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      3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร.พฒัน ์พิสิษฐเกษม 
          ผู้อ  านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
                                 โลจิสตกิส ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรงัสิต 
      4. ดร.ศรนิยา ละอองอินทร ์ทยานศลิป์ 
      หวัหนา้สาขากลุม่วิชาการจดัการโรงแรม มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
       5. ดร.สกลุ เกียรติจี์รวิรตัน ์
                                  รองผูอ้  านวยการศนูยพ์ฒันาธุรกิจเชิงนวตักรรมสูน่านาชาติ 
                                  คณะบรหิารธุรกิจและเศรษฐศษสตร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
 ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 7 ทา่น มีคณุสมบตัติามท่ีก าหนดคือ เป็นผูท่ี้มีความรู ้ประสบการณ ์
เก่ียวกบัเรื่องการพฒันารูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็
ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยทกุทา่นมีประสบการณด์า้นการบรหิาร
อดุมศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี และมีวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอกหรือมีต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แต่
ผูช้ว่ยศาสตราจารยข์ึน้ไป  
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แบบพจิารณายนืยันร่างรูปแบบเพือ่เสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ในขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตร ี

ทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจนีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

 
การวิจัย เร่ือง รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ 
                         ส  าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
Title              Administrative Model for Successful International Undergraduate    
                         Curriculum for Chinese Students of Private Universities 
 
ผู้ร่วมพจิารณาในข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญา
ตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   กลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัสอบถามเพ่ือการศกึษาขอ้คิดเห็นจากผูท้รงคณุวฒุิเก่ียวกบัเรื่องการ
พฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษา
จีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 7 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคณุวุฒิภายนอก และภายใน
มหาวิทยาลยั ท่ีมีคณุสมบตั ิดงันี ้
 1)  เป็นผูท่ี้มีความรู ้ประสบการณ ์เก่ียวกับเรื่องการพฒันารูปแบบการบริหารหลักสูตร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
โดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการ ประสบการณใ์นการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารหรือมี
ผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 2)  มีประสบการณด์า้นการบริหารอดุมศกึษาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี และ 3)  มีวฒุิ
การศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรือมีต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตผู่ช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป  
 
วัตถุประสงคข์องการพจิารณา 
  เพ่ือพิจารณาและสงัเคราะหเ์ก่ียวกบัรูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญา
ตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ใน 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
1) การประชาสมัพนัธ ์ 2) การรบันกัศกึษา  3) การเตรียมความพรอ้ม  4) การจดัการหลกัสตูร  5) 
การจดัการเรียนการสอน  6) การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา  7) การบริการและสวสัดิการ  8) การ
วดัและประเมินผล และ 9) คณุภาพของบณัฑิต 
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สรุป (ร่าง) จ านวนองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับ 
ปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
องคป์ระกอบ

ที ่
องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารหลักสูตร

นานาชาตริะดับปริญญาตรี 
จ านวนประเดน็ 

ก่อนการสนทนากลุ่ม 

1 การประชาสมัพนัธ ์ 5 

2 การรบันกัศกึษา 6 

3 การเตรียมความพรอ้ม 6 

4 การจดัการหลกัสตูร 6 

5 การจดัการเรียนการสอน 6 

6 การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 5 

7 การบริการและสวสัดกิาร 7 

8 การวดัและประเมินผล 5 

9 คณุภาพของบณัฑิต 6 

 รวม                      52 
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แบบพจิารณายืนยันร่างรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรี 
ทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
   ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความคิดเห็น หากท่านไม่เห็นดว้ยกับ  
(ร่าง) รูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษา
จีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โปรดใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี ้
 

 
1.การประชาสัมพันธ ์

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.1 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมุง่ใหผู้เ้รียนมี   
      ความรอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการพฒันาชีวิต  และเอือ้ตอ่การ  
      น าไปประกอบวิชาชีพ 

       

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.2 เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ทนัสมยั ทนัตอ่สถานการณปั์จจบุนั    
      สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นวิชาชีพ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

       

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.3 มีการใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัสตูรแก่ นกัเรียน ผูป้กครอง     
      และผูส้นใจทั่วไป 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.4 ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูรมีความ 
      เหมาะสมกบับคุคลในแตล่ะพืน้ท่ี เชน่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ  
      ภาษาจีน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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1.การประชาสัมพันธ ์

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.5 ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูร 
       มีหลากหลายช่องทางทัง้ภายใน และภายนอกประเทศผา่นส่ือสงัคม    
       ออนไลน ์สิ่งพิมพ ์หรือแบบเผชิญหนา้ (face to face) 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 

 

รูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิในด้านการประชาสัมพันธ ์
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2. การรับนักศึกษา 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

2.1 การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูรตา่งๆ ไดห้ลากหลาย  
      ชอ่งทาง เชน่ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์ผา่นตวัแทน หรือสมคัรตรงท่ี 
      สถาบนัการศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
2.2 มีหนว่ยงานรบัสมคัรนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิท างานไดร้วดเรว็ และมี   
       ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
2.3 มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็การศกึษา และเอกสาร 
      อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
2.4 ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชาก าหนด   
ข้อเสนอแนะ:  
 
2.5 จดุมุง่หมายของหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน   
ข้อเสนอแนะ:  
 
2.6 การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสตูรของคณะและสาขาท่ีสงักดัไดถ้กูตอ้ง 
      ตรงตามความประสงคข์องผูเ้รียน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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รูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิในด้านการรับนักศึกษา 
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3. การเตรียมความพร้อม 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

3.1 การสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคติของผูเ้รียนแตล่ะคน 
      เพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.2 มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐาน ความรูใ้นดา้นภาษาท่ีใช ้
      ในการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.3 การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี วฒันธรรม และ   
      ธรรมชาตขิองผูค้นในพืน้ท่ี 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.4 การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงทกัษะการเรียนในระดบัอดุมศกึษา   
      เชน่ การเรียนรูด้ว้ยตนเอง วิธีการท าวิจยั เป็นตน้ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.5 มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้   
ข้อเสนอแนะ:  
 
3.6การจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ และสาขาท่ีสงักดั   
ข้อเสนอแนะ:  
 

 

 

รูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิในด้านการเตรียมความพร้อม 
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4. การจัดการหลักสูตร 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

4.1 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันาชีวิต  และเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวิชาชีพ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
4.2 เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
ข้อเสนอแนะ:  
 
4.3 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน และสงัคม   
ข้อเสนอแนะ:  
 
4.4 อาจารยมี์คณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถตรงตามรายวิชาท่ีสอน   
ข้อเสนอแนะ:  
 
4.5 ก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็การศกึษาไดภ้ายใน 
      ระยะเวลา 4 ปี 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
4.6 การปรบัปรุงหลกัสตูรสามารถด าเนินการไดก้่อนระยะเวลาท่ีก าหนดไวห้รือ 
      ตามความเหมาะสม 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 

 

รูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิในด้านการจัดการหลักสูตร 
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5. การจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

5.1 จดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณเ์หมาะสม 
       กบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
5.2 อาจารยมี์ความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน และมีเจตคติท่ีดีตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี    
ข้อเสนอแนะ:  
 
5.3 มีอปุกรณ ์ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ                 
ข้อเสนอแนะ:  
 
5.4 มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมเพียงพอกบั  
      รายวิชา และมีการใชง้านจรงิ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
5.5 มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของการส าเรจ็   
       การศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ 
5.6 มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทัง้ดา้นทฤษฏี และดา้นปฏิบตั ิรวมทัง้การ 
      เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูป้ฏิบตัจิรงิมากท่ีสดุ 

  

ข้อเสนอแนะ   
 

รูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิในด้านการจัดการเรียนการสอน 
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6. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

6.1 มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ และวิชาชีพ  
       ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.2 มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรู ้และประสบการณไ์ปใช้ 
      ในการปฏิบตังิาน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.3 มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิาน และพฒันา   
      อาชีพ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.4 มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และแนวคดิ   
      เศรษฐกิจพอเพียง 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.5 ผลของการท ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการ 
     ปฏิบตังิาน  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 

 

รูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิในด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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7. การบริการและสวัสดกิาร 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

7.1 มีบรกิารวิชาการใหก้บัผูเ้รยึนตลอดหลกัสตูร ตัง้แตก่ารเตรียมความพรอ้ม  
      การพฒันาระหวา่งเรียน และสามารถส าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ าหนด  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
7.2 มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และ 
      กิจกรรมพรอ้มก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
7.3 อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน   
ข้อเสนอแนะ:  
 
7.4 อาจารยเ์อาใจใส ่ใหค้วามชว่ยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม และรบัฟังความ  
      คิดเห็นของผูเ้รียน  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
7.5  มีนกัศกึษาท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นพ่ีเลีย้ง สามารถใชภ้าษาจีนส่ือสารกบั 
      นกัศกึษาใหม ่คอยดแูลใหข้อ้แนะน าในดา้นการเรียน การใชชี้วิตทัง้ในและ   
      นอกสถาบนั 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
7.6 มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดใหบ้ริการ และ  
       อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
7.7 มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน่  หอ้งพยาบาล   
      หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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รูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิในด้านการบริการและสวัสดกิาร 
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8. การวัดและประเมินผล 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

8.1 การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความ   
      เท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
8.2 วิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีมีความชดัเจนรอบดา้น และสอดคลอ้งตาม 
      หลกัเกณฑ ์  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
8.3 อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
      ของหลกัสตูรท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎี 
      และภาคปฏิบตัิ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
8.4 อาจารยไ์ดน้  าผลการวดัและประเมินกระบวนการเรียนการสอนมาวิเคราะห ์  
      เพ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
8.5 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน   
ข้อเสนอแนะ:  
 

 

รูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิในด้านการวัดและประเมินผล 
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9. คุณภาพของบัณฑติ 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

9.1 มีความสามารถในการน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษาตาม 
       หลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหาและ ตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
9.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์และวิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล   
ข้อเสนอแนะ:  
 
9.3 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะในการส่ือสาร   
ข้อเสนอแนะ:  
 
9.4 มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี ตระหนกัในความแตกตา่ง สามารถท างานและอยู่ 
      รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสนัติ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
9.5 มีความเสียสละ อทุิศเวลา และยดึถือประโยชนข์องสว่นรวมหรือองคก์ร  
      มากกวา่ประโยชนส์่วนตน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
9.6 มีความรูเ้ก่ียวกบัหนา้ท่ีของพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ทัง้ยงัสามารถ 
      ปฏิบตัหินา้ท่ีนัน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 

 

รูปแบบอื่นๆ เพิม่เตมิในด้านคุณภาพของบัณฑติ 
 
 
 

*** ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง *** 
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สรุปผลการพจิารณายืนยันร่างรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒใินข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ 
การบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จ 

ส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

   ผลการแสดงความคดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 7 ทา่น เก่ียวกบัรูปแบบการบริหารหลกัสตูร
นานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
พรอ้มเสนอปรบัเพิ่มขอ้มลูเพื่อเตมิเตม็ใหส้มบรูณ ์และเสนอขอ้มลูใหม ่ดงันี  ้
 

 
1.การประชาสัมพันธ ์

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.1 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน โดยมุง่ใหผู้เ้รียนมี   
      ความรอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการพฒันาชีวิต  และเอือ้ตอ่การ  
      น าไปประกอบวิชาชีพ 

     7 0 

1.2 เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรเป็นความรูท่ี้ทนัสมยั ทนัตอ่สถานการณปั์จจบุนั    
      สอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้นวิชาชีพ และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี 

     7 0 

1.3 มีการใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัสตูรแก่ นกัเรียน ผูป้กครอง     
      และผูส้นใจทั่วไป 

     7 0 

1.4 ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูรมีความ 
      เหมาะสมกบับคุคลในแตล่ะพืน้ท่ี เชน่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ  
      ภาษาจีน 

     7 0 

1.5 ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัหลกัสตูร 
       มีหลากหลายช่องทางทัง้ภายใน และภายนอกประเทศผา่นส่ือสงัคม    
       ออนไลน ์สิ่งพิมพ ์หรือแบบเผชิญหนา้ (face to face) 

     7 0 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลเตมิเตม็แบบสอบถามให้สมบูรณด์้านการประชาสัมพันธ ์

1. ปรับเพิ่มข้อ 1.2 เนือ้หารายวิชาของหลักสูตรท่ีเผยแพร่ตรงกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในประเทศจีน 

2. ปรบัเพิ่มขอ้ 1.3 การใหข้อ้มลูข่าวสารดา้นตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัสตูรกบัผูท่ี้มีวยัวฒุิและ
คณุวฒุิท่ี แตกตา่งกนั ขอ้มลูท่ีน าเสนอจงึตอ้งจดัสรรเนือ้หาใหแ้ตกตา่งกนั 
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3. ปรับเพิ่มข้อ 1.4 ภาษาท่ีน ามาใช้ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับหลักสูตร
สามารถส่ือสารได ้ชดัเจน แต่ดว้ยความถนดัดา้นภาษาต่างประเทศของชาวจีนยงัอยู่ในวงจ ากัด
มากจงึตอ้งใชภ้าษาจีนในการประชาสมัพนัธ ์

 
ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลใหม่ด้านการประชาสัมพันธ ์

1. การสรา้งความสมดลุระหว่างการท าประชาสมัพนัธ ์แบบ Online และ Offline แมว้่า 
Social media จะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเขา้ถึงผูค้นจ านวนมาก แต่การประชาสัมพันธ ์แบบ 
Offline ก็ยงัมีความจ าเป็นเพ่ือจะชว่ยสรา้งความนา่เช่ือถือใหก้บัองคก์ 

2. การประชาสัมพันธ์ต้องมีตัวอย่างศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จเพ่ือบอก เล่า
ประสบการณซ์ึ่งจะท าใหเ้ห็นภาพของกระบวนการการเรียนรูส้  าหรบัการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

3. ผูท่ี้รบัผิดชอบในการประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งเขา้ใจการส่ือสาร และวฒันธรรมในการรบั
สารของคนจีน  ดงันัน้ผูท้  าประชาสัมพนัธ์ตอ้งเป็นคนจีน ซึ่งจะมีความเขา้ในการประชาสมัพนัธ์
โดยใชเ้นือ้หาท่ีตอบ โจทยก์บักลุม่เปา้หมายซึ่งเป็นคนจีนดว้ยกนั 

4. สถาบนัการศึกษาตอ้งมีการจัดกิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของชาวจีน
เพ่ือน าเนือ้หาไป ใชใ้นการประชาสมัพนัธก์ับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนจีน สรา้งความรูส้ึกสบายใจ
และความรูส้กึใกลช้ิดวฒันธรรมระหวา่งไทยจีน เชน่ กิจกรรมวนัตรุษจีน เป็นตน้ 

5. การประชาสมัพนัธต์อ้งบอกถึงประโยชนท่ี์ผูเ้รียนจะได้รบัจากหลกัสตูรเพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 
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2. การรับนักศึกษา 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

2.1 การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูรตา่งๆ ไดห้ลากหลาย  
      ชอ่งทาง เชน่ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์ผา่นตวัแทน หรือสมคัรตรงท่ี 
      สถาบนัการศกึษา 

7 0 

2.2 มีหนว่ยงานรบัสมคัรนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิท างานไดร้วดเรว็ และมี   
       ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

7 0 

2.3 มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็การศกึษา และเอกสาร 
      อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

7 0 

2.4 ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชาก าหนด 7 0 
2.5 จดุมุง่หมายของหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 7 0 
2.6 การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสตูรของคณะและสาขาท่ีสงักดัไดถ้กูตอ้ง 
      ตรงตามความประสงคข์องผูเ้รียน 

     7 0 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลเตมิเตม็แบบสอบถามให้สมบูรณด์้านการรับนักศึกษา 

1.ปรบัเพิ่มข้อ 2.1 การรับสมัครผูเ้รียนสามารถสมัครเข้าศึกษาผ่านตวัแทนท่ีไดร้ับ
มอบหมายจากสถาบนัการศึกษาผ่านจดหมายแนะน าตวั(recommend letter) โดยใชม้าตรฐาน
และกระบวนการเดียวกนั 

2.ปรบัเพิ่มขอ้ 2.2 หน่วยงานรบัสมคัรนกัศึกษาตา่งชาติ มีบคุลากรตอ้งมีความสามารถ
ในการแนะน า นักศึกษาไดต้รงตามข้อเท็จจริงหรือมีบุคลากรท่ีสามารถส่ือสารกับผู้สมัครท่ีมี
ขอ้จ ากดัดา้นภาษาจีนท่ีไมไ่ดส้มคัรผา่นตวัแทนทัง้ผา่นระบบออนไลน ์และออฟไลน ์ 

3 .ปรบัเพิ่มขอ้ 2.3 การตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา 
เชน่ หนงัสือ รบัรองทนุการศกึษาจากจีน  เอกสารแสดงฐานะการเงิน เป็นตน้ 

4. ปรับเพิ่มข้อ 2.4 มีคุณสมบัติท่ีคณะวิชาก าหนดในระเบียบการสมัคร  และใช้การ
ทดสอบออนไลน ์ในการวดัระดบัความรูพื้น้ฐาน 

5. ปรับเพิ่มข้อ 2.5 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับนวัตกรรมการ
เปล่ียนแปลง และตอ้งแนะน ารายวิชาในหลักสูตรซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจในรายวิชาท่ีเรียน
มากกวา่ช่ือของหลกัสตูร 
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6. ปรบัเพิ่มขอ้ 2.6 การลงทะเบียนรายวิชาตอ้งจดัอาจารยท่ี์ปรกึษาดแูลการลงทะเบียน
เรียนในปีแรกของผูเ้รียน 

 
ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลใหม่ด้านการรับนักศึกษา 

1. มีขัน้ตอนการสมคัร และระยะเวลาด าเนินการในแต่ละขัน้ตอนท่ีชดัเจนเพราะการรอ
คอยจะท าใหน้กัศกึษาขาดความมั่นใจ และตดัสินใจสมคัรเรียนในสถาบนัการศกึษาอ่ืนหลายแห่ง
พรอ้มๆ กนั 

2. สถาบนัการศกึษาตอ้งมีการส่ือสารกบัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองใหเ้ขา้ใจตรงกันใน
เรื่องวีซา่ของนกัศกึษาพรอ้มอธิบายใหน้กัเรียน และผูป้กครองเขา้ใจอยา่งชดัเจน 
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3. การเตรียมความพร้อม 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

3.1 การสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคติของผูเ้รียนแตล่ะคน 
      เพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้

7 0 

3.2 มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐาน ความรูใ้นดา้นภาษาท่ีใช ้
      ในการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

7 0 

3.3 การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี วฒันธรรม และ   
      ธรรมชาตขิองผูค้นในพืน้ท่ี 

7 0 

3.4 การบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงทกัษะการเรียนในระดบัอดุมศกึษา   
      เชน่ การเรียนรูด้ว้ยตนเอง วิธีการท าวิจยั เป็นตน้ 

7 0 

3.5 มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พิ่มขึน้ 7 0 
3.6การจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ และสาขาท่ีสงักดั 7 0 

  

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลเตมิเตม็แบบสอบถามให้สมบูรณด์้านการเตรียมความพร้อม 

1. ปรบัขอ้ 3.5 ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พ่ือการพฒันาตนเองเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
2. ปรบัขอ้ 3.6 การจดัปฐมนิเทศเพ่ือการส่ือสารความเขา้ใจในระบบ วิธีการการเรียนการ

สอน และการปรบัตวัในการเป็นนกัศกึษา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลใหม่ด้านการเตรียมความพร้อม 

1. หลักสูตรเตรียมความพรอ้มตอ้งมีการปรับเพ่ือให้เข้ากับนักศึกษาแต่ละกลุ่มตาม
ลกัษณะเฉพาะของนกัศึกษา เช่น นักศึกษาจีนจะมีทักษะในการท าขอ้สอบไดดี้ แต่ทกัษะภาษา
ดา้นการส่ือสาร และการเขียนนัน้จะต ่ากวา่  
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4. การจัดการหลักสูตร 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

4.1 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการ 
      ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการพฒันาชีวิต  และเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวิชาชีพ 

7 0 

4.2 เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 7 0 
4.3 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน และสงัคม 7 0 
4.4 อาจารยมี์คณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถตรงตามรายวิชาท่ีสอน 7 0 
4.5 ก าหนดแผนการศกึษาสามารถท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็การศกึษาไดภ้ายใน 
      ระยะเวลา 4 ปี 

7 0 

4.6 การปรบัปรุงหลกัสตูรสามารถด าเนินการไดก้่อนระยะเวลาท่ีก าหนดไวห้รือ 
      ตามความเหมาะสม 

7 0 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลเตมิเตม็แบบสอบถามให้สมบูรณด์้านการจัดการหลักสูตร 

1. ปรบัเพิ่มขอ้ 4.1 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุ่งใหผู้เ้รียน มีคณุธรรมจริยธรรม มีความรู ้
มีทกัษะทางปัญญา มีมนุษยสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล มีความรบัผิดชอบ มีทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลข การ ส่ือสารการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นพลเมืองโลก 

2. ปรบัเพิ่มขอ้ 4.2 เนือ้หารายวิชา เนน้การปฏิบตัิมากกว่าทฤษฎี และมีการฝึกงาน
ระหวา่งเรียน 

3. ปรบัเพิ่มขอ้ 4.4 อาจารยมี์ ทกัษะ มีผลงานทางวิชาการ ตามเง่ือนไขของหน่วยงานท่ี
ก ากบัมาตรฐาน การศกึษา หรือเชิญผูบ้รหิาร ผูท่ี้ท  างานอยูใ่นอตุสาหกรรมนัน้ๆ มาเป็นผูส้อน 

4.ปรบัเพิ่มขอ้ 4.5 จดัท าแผนและตดิตามผลการศกึษา 
5.ปรบัเพิ่มขอ้ 4.6 การปรบัปรุงหลกัสูตรตามเง่ือนไขของหน่วยงานท่ีก ากับมาตรฐาน

การศกึษา 
 
ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลใหม่ด้านการจัดการหลักสูตร 

ไมม่ี 
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5. การจัดการเรียนการสอน 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

5.1 จดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความรู ้ความสามารถ และมีประสบการณเ์หมาะสม 
       กบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร  

7 0 

5.2 อาจารยมี์ความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน และมีเจตคติท่ีดีตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี  7 0 
5.3 มีอปุกรณ ์ส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ               7 0 
5.4 มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนท่ีเหมาะสมเพียงพอกบั  
      รายวิชา และมีการใชง้านจรงิ 

7 0 

5.5 มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศเพ่ือเป็นสว่นหนึ่งของการส าเรจ็   
       การศกึษา 

7 0 

5.6 มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทัง้ดา้นทฤษฏี และดา้นปฏิบตั ิรวมทัง้การ 
      เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูป้ฏิบตัจิรงิมากท่ีสดุ 

7 0 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลเตมิเตม็แบบสอบถามให้สมบูรณด์้านการจัดการเรียนการสอน 

1. ปรบัเพิ่มขอ้ 5.1 มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุสมบตั ิทกัษะ 
2. ปรบัเพิ่มขอ้ 5.2 อาจารยมี์คณุธรรมจรยิธรรม และมีเจตคติท่ีดีตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีการ

เรียนการสอน 
3. ปรบัเพิ่มขอ้ 5.3 มีอปุกรณ ์ส่ือ นวตักรรม ทีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอ่พฒันาการ

ของผูเ้รียน             
4. ปรบัเพิ่มขอ้ 5.4 เครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนทีมีประสิทธิภาพ และมีสภาพ

การใชง้านไดจ้รงิ 
5. ปรบัเพิ่มขอ้ 5.5 จดัการสอบภาษาตา่งประเทศ เชน่ ภาษาองักฤษ 
6. ปรบัเพิ่มขอ้ 5.6 ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูป้ฏิบตัจิรงิ เชน่ สหกิจศกึษา 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน 
                   1. อาจารยผ์ูส้อนตอ้งค านงึถึงรูปแบบท่ีสามารถใชไ้ดใ้นทกุประเทศส าหรบัการสง่งาน
แบบออนไลนข์องนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิพกัอาศยัอยูต่า่งประเทศระหวา่งการหยดุภาคเรียน 
                   2. มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลนเ์พ่ือรองรบัภาวะวิกฤต เชน่ โรคอบุตัิ
ใหม ่การปิดเมืองเพ่ือคดักรองโรค 
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6. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

6.1 มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ และวิชาชีพ  
       ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

7 0 

6.2 มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรู ้และประสบการณไ์ปใช ้
      ในการปฏิบตังิาน 

7 0 

6.3 มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิาน และพฒันา   
      อาชีพ 

7 0 

6.4 มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม และแนวคดิ   
      เศรษฐกิจพอเพียง 

7 0 

6.5 ผลของการท ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคใ์นการ 
     ปฏิบตังิาน  

7 0 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลเตมิเตม็แบบสอบถามให้สมบูรณด์้านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

1. ปรบัเพิ่มขอ้ 6.3 ผูเ้รียนน าความรู ้รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ช ้
2. ปรบัเพิ่มขอ้ 6.4 มีความซ่ือสัตย ์และปฎิบตัิตาม กฎระเบียบ มีความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม สภาพแวดลอ้ม 
3. ปรบัเพิ่มขอ้ 6.5 ผลลพัธข์องการท ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูร 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลใหม่ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. การพฒันาทกัษะทางภาษาไทยส าหรบันกัศึกษาจีนท่ีเรียนในหลักสูตรนานาชาติจะ
ช่วยส่งเสริมโอกาสในการประกอบอาชีพใหน้กัศกึษาตา่งชาติหลงัจากส าเร็จการศกึษาในประเทศ
ไทยมากขึน้ 

2. การสรา้งชมรมศิษยเ์ก่านักศึกษาจีนจะช่วยสรา้งเครือข่ายส าหรบันักศึกษาในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

3. จดัใหอ้งคก์รภายนอกมีส่วนรว่มในการพฒันานกัศกึษาผ่านการท าโครงการตา่งๆ ซึ่ง
จะช่วยใหน้ักศึกษา ไดพ้ัฒนาทักษะในดา้นการประสานงาน และการท างานในอนาคตส าหรบั
นกัศกึษา 
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7. การบริการและสวัสดกิาร 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

7.1 มีบรกิารวิชาการใหก้บัผูเ้รยึนตลอดหลกัสตูร ตัง้แตก่ารเตรียมความพรอ้ม  
      การพฒันาระหวา่งเรียน และสามารถส าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ าหนด  

7 0 

7.2 มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และ 
      กิจกรรมพรอ้มก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 

7 0 

7.3 อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน 7 0 
7.4 อาจารยเ์อาใจใส ่ใหค้วามชว่ยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม และรบัฟังความ  
      คิดเห็นของผูเ้รียน  

7 0 

7.5  มีนกัศกึษาท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นพ่ีเลีย้ง สามารถใชภ้าษาจีนส่ือสารกบั 
      นกัศกึษาใหม ่คอยดแูลใหข้อ้แนะน าในดา้นการเรียน การใชชี้วิตทัง้ในและ   
      นอกสถาบนั 

7 0 

7.6 มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ หอ้งสมดุ หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดใหบ้ริการ และ  
       อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

7 0 

7.7 มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เชน่  หอ้งพยาบาล   
      หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

7 0 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลเตมิเตม็แบบสอบถามให้สมบูรณด์้านการบริการและสวัสดกิาร 

1. ปรบัเพิ่มขอ้ 7.6 หอ้งสมดุออนไลน(์ E-Libery)ของหลกัสตูร 
 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลใหม่ด้านการบริการและสวัสดกิาร 

1. จดัใหมี้การประกนัใหแ้ก่นกัศกึษาตา่งชาตท่ีิครอบคลมุทัง้ประกนัอบุตัิเหต ุและประกนั
สขุภาพทกุปี เพ่ือใหผู้ป้กครองเกิดความมั่นใจในการดแูลนกัศกึษาตา่งชาตขิองมหาวิทยาลยั 
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8. การวัดและประเมินผล 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

8.1 การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความ   
      เท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

7 0 

8.2 วิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีมีความชดัเจนรอบดา้น และสอดคลอ้งตาม 
      หลกัเกณฑ ์  

7 0 

8.3 อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตามจดุประสงคก์ารเรียนรู ้
      ของหลกัสตูรท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา ทัง้ภาคทฤษฎี 
      และภาคปฏิบตัิ 

7 0 

8.4 อาจารยไ์ดน้  าผลการวดัและประเมินกระบวนการเรียนการสอนมาวิเคราะห ์  
      เพ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน 

7 0 

8.5 ผูเ้รียนมีสว่นรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน 7 0 
 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลเตมิเตม็แบบสอบถามให้สมบูรณด์้านการวัดและประเมินผล 

1. ปรบัเพิ่มขอ้ 8.2 วิธีการวดัผลและประเมินผล สอดคลอ้งตามวตัถปุระสงคข์องรายวิชา 
 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลใหม่ด้านการวัดและประเมินผล 

1. มีการทดสอบความรู ้ก่อน-หลงั (Pre test – Post test) การเรียนของผูเ้รียนในรายวิชา
หลกัวา่มีความรูเ้พิ่มขึน้เพียงใด 
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9. คุณภาพของบัณฑติ 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

9.1 มีความสามารถในการน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการศกึษาตาม 
       หลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหาและ ตดัสินใจในงานท่ีรบัผิดชอบอยา่งมีเหตผุล 

7 0 

9.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์และวิจารณอ์ยา่งมีเหตผุล 7 0 
9.3 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี และมีทกัษะในการส่ือสาร 7 0 
9.4 มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี ตระหนกัในความแตกตา่ง สามารถท างานและอยู่ 
      รว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสนัติ 

7 0 

9.5 มีความเสียสละ อทุิศเวลา และยดึถือประโยชนข์องสว่นรวมหรือองคก์ร  
      มากกวา่ประโยชนส์่วนตน 

7 0 

9.6 มีความรูเ้ก่ียวกบัหนา้ท่ีของพลเมืองไทย และพลเมืองโลก ทัง้ยงัสามารถ 
      ปฏิบตัหินา้ท่ีนัน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

7 0 

 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลเตมิเตม็แบบสอบถามให้สมบูรณด์้านคุณภาพของบัณฑติ 

1. ปรบัเพิ่มขอ้ 9.2 มีความสามารถในการคิดสรา้งสรรค  ์และวิจารณอ์ย่างมีเหตผุลบน
พืน้ฐานของหลกัการทางวิชาการ 

2. ปรบัเพิ่มขอ้ 9.3 มีความสามารถในการคิดสรา้งสรรค์ บนพืน้ฐานของหลกัการทาง
วิชาการ 

3. ปรบัเพิ่มขอ้ 9.4 อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสนัต ิและมีความสขุ 

4. ปรบัเพิ่มขอ้ 9.5 มีความเขา้ใจในการใชชี้วิตท่ีพอเพียง และการแบง่ปัน 

5. ปรบัเพิ่มขอ้ 9.6 มีความรูค้วามเขา้ใจ สามารถปฏิบตัหินา้ท่ีนัน้ไดค้รบถว้น 
 

ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอข้อมูลใหม่ด้านคุณภาพของบัณฑิต 

 1. บณัฑิตในยุคปัจจุบนัควรมีทกัษะในการเรียนรูเ้พิ่มเติมดว้ยตนเอง เน่ืองจากความรู้
ใหม่ๆ  นัน้จะเกิดขึน้ตลอดเวลา 

2. สถาบนัการศึกษาควรผลักดนัใหน้ักศึกษาจีนท างานในประเทศไทย หลงัจากส าเร็จ
การศกึษาก่อนเดนิทางกลบัประเทศเพ่ือใหมี้ประสบการณ ์และทกัษะตา่งๆ ท่ีไดร้บัจากการท างาน 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามเพือ่ใช้ในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ 
บริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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แบบสอบถามผู้บริหาร อาจารย ์บุคลากรและนักศึกษาจีน 
เพือ่ใช้ในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารหลักสูตร

นานาชาตริะดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
การวิจัย เร่ือง รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ 
                         ส  าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
Title              Administrative Model for Successful International Undergraduate    
                         Curriculum for Chinese Students of Private Universities 
 
ผู้วิจัย     นายชชัวาล หงัสพฤกษ ์             

  นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์ 

    ผศ.ดร.จกัรกฤษณ ์โปณะทอง              อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกั   
    ผศ.ดร.จตพุล ยงศร                             อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม  

 
ผู้ร่วมพิจารณาในข้ันตอนการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
บริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่มุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัสอบถามเพื่อการศกึษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร อาจารย ์บคุลากร 
และนกัศกึษาจีนเก่ียวกบัเรื่องการศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน จ านวน 50 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสงูจ านวน 3 คน ผูแ้ทนอาจารยท่ี์รบัผิดชอบใน
การดแูลหลกัสตูรจ านวน 3 คน ผูแ้ทนบคุลากรท่ีรบัผิดชอบในการดแูลหลกัสตูรจ านวน 2 คน และ
นกัศกึษาจีนจ านวน 2 คน จาก 5 สถาบนัๆ ละ 10 คน รวมจ านวน 50 คน โดยมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงจ านวน 3 คน มีคณุสมบตัิ คือ เป็นผูท่ี้ด  ารงต าแหน่งทางการ
บรหิารของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ไดแ้ก่ คณบดี รองคณบดี ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการหรือ
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เทียบเท่า มีความรู ้มีประสบการณเ์ก่ียวกบัเรื่องการบริหารหลกัสตูร(นานาชาติ) ส  าหรบันกัศกึษา
จีนระดบัปรญิญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

1.2 ผูแ้ทนอาจารยจ์  านวน 3 คน มีคณุสมบตั ิคือ เป็นอาจารยท่ี์รบัผิดชอบในการดแูล
หลกัสตูรมีความรู ้มีประสบการณเ์ก่ียวกับเรื่องการบริหารหลกัสูตร(นานาชาติ) ส  าหรบันกัศึกษา
จีนระดบัปรญิญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

1.3 ผูแ้ทนบุคลากรจ านวน 2 คน มีคณุสมบตัิ คือ เป็นบุคลากรท่ีรบัผิดชอบในการ
ดูแลหลักสูตร มีความรู ้มีประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องการบริหารหลักสูตร(นานาชาติ) ส  าหรับ
นกัศกึษาจีนระดบัปรญิญาตรีของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

1.4 นกัศึกษาจีนจ านวน 2 คน มีคณุสมบตัิ คือ เป็นนกัศึกษาจีนชัน้ปีท่ี 4 ท่ีก าลงั
ศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรนานาชาตขิองสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 
วัตถุประสงคข์องการพจิารณา 

 เพ่ือพิจารณาและสังเคราะหเ์ก่ียวกับรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดบั
ปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ใน 9 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ 1) การประชาสัมพันธ์  2) การรับนักศึกษา  3) การเตรียมความพรอ้ม  4) การจัดการ
หลกัสูตร  5) การจัดการเรียนการสอน  6) การจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา  7) การบริการและ
สวสัดกิาร  8) การวดัและประเมินผล และ 9) คณุภาพของบณัฑิต 

ข้อมูลท่ีได้รับจากท่านครั้งนีมี้ความส าคัญและจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการ
พฒันารูปแบบการบริหารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษา
จีนขอสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันัน้ จึงขอความอนเุคราะหจ์ากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มลูตามความ
เป็นจริงและครบถว้น โดยผูว้ิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัเป็นภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
ผูใ้หข้อ้มลู และขอขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้
 
                       

    ชชัวาล หงัสพฤกษ์        
   นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา  

  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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สรุปจ านวนองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรี 

ทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

องคป์ระกอบ
ที ่

องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารหลักสูตร
นานาชาตริะดับปริญญาตรี 

จ านวนประเดน็ 
หลังการสนทนากลุ่ม 

1             การประชาสมัพนัธ ์ 10 

2              การรบันกัศกึษา 8 

3              การเตรียมความพรอ้ม 7 

4               การจดัการหลกัสตูร 6 

5                การจดัการเรียนการสอน 8 

6                การจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 8 

7                การบรกิารและสวสัดกิาร 8 

8                การวดัและประเมินผล 6 

9                คณุภาพของบณัฑิต 8 

 รวม                      69 
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ตอนที ่1   แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่ครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นความจรงิ และกรอกขอ้ความลง
ใน 
 ชอ่งวา่งตามความเป็นจรงิ 
 
       1. เพศ              1.  ชาย   2.  หญิง 
 
       2. อาย ุ             1.   ต  ่ากวา่ 20 ปี                        2.   20-30 ปี                         
                                3.   31-40 ปี                             4.   41-50 ปี                         
                                5.   51ปีขึน้ไป 
 
       3. อาชีพ            1.  คณบดี                                 2.  รอง / ผูช้ว่ยคณบดี 
                           3.  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร         4.  บคุลากรประจ าคณะ 
                                5.  นกัศกึษา                                 
 
        4. สถาบนั        1.  มหาวิทยาลยักรุงเทพ            2.  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
             3.  มหาวิทยาลยัรงัสิต               4.  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
             5.  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
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ตอนที ่2 ความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดบัความคดิเห็นทัง้ความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดข้อง  
                ดา้นตา่งๆ โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดคา่น า้หนกัของคะแนน ดงันี  ้

5 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัมาก 
3 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อย 
1 หมายถึง ทา่นเห็นวา่ขอ้ความดงักลา่วมีความเหมาะสมระดบัน้อยที่สุด  

การประชาสัมพันธ ์

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1. หลกัสตูรท่ีเผยแพรมี่ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
    ผูเ้รียน และนวตักรรมการเปล่ียนแปลง โดยมุง่ใหผู้เ้รียนมี 
    ความรอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการพฒันาชีวิต 
    และเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวิชาชีพ 

                    

2. เนือ้หารายวิชาของหลกัสตูรท่ีเผยแพรเ่ป็นความรูท่ี้ทนัสมยั 
     ทนัตอ่สถานการณปั์จจบุนัสอดคลอ้งกบัการพฒันาดา้น 
     วิชาชีพ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และความตอ้งการ 
     ของตลาด แรงงานในประเทศจีน 

                    

 3. มีการใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัสตูรแก่  
     นกัเรียน ผูป้กครอง ผูป้ระการการ และผูส้นใจทั่วไป ซึ่งมี 
     วยัวฒุิและคณุวฒุิท่ีแตกตา่งกนั ขอ้มลูท่ีน าเสนอจงึตอ้ง 
     จดัสรรเนือ้หาใหแ้ตกตา่งกนัไป 
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การประชาสัมพันธ ์

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

4. ภาษาท่ีน ามาใชใ้นการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบั 
    หลกัสตูรสามารถส่ือสารไดช้ดัเจน และมีความเหมาะสมกบั 
    บคุคลในแตล่ะพืน้ท่ี เชน่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ  
    ภาษาจีน แตด่ว้ยความถนดัดา้นภาษา  ตา่งประเทศของ 
    ชาวจีนยงัอยูใ่นวงจ ากดัมาก จงึตอ้งใชภ้าษาจีนในการ 
    ประชาสมัพนัธ ์

          

 5. ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร 
     เก่ียวกบัหลกัสตูรมีหลากหลายชอ่งทางทัง้ภายใน และ 
     ภายนอกประเทศผา่นส่ือสงัคม ออนไลน ์สิ่งพิมพ ์หรือแบบ 
     เผชิญหนา้ (face to face) 

                    

6. การสรา้งความสมดลุระหวา่งการท าประชาสมัพนัธ ์แบบ 
    Online และ Offline แมว้่า Social media จะเป็นช่องทาง 
    การส่ือสารท่ีเขา้ถึงผูค้นจ านวนมาก แตก่ารประชาสมัพนัธ ์
    แบบ Offline ก็ยงัมีความจ าเป็นเพ่ือจะชว่ยสรา้งความ 
    น่าเช่ือถือใหก้บัองคก์ร 

          

7. การประชาสมัพนัธต์อ้งมีตวัอยา่งศิษยเ์ก่าท่ีประสบความ  
    ส  าเรจ็เพื่อบอกเลา่ประสบการณซ์ึ่งจะท าใหเ้ห็นภาพของ 
    กระบวนการการเรียนรูส้  าหรบัการประกอบวิชาชีพในอนาคต 

          

8. ผูท่ี้รบัผิดชอบในการประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งเขา้ใจการส่ือสาร 
    และวฒันธรรม ในการรบัสารของคนจีน ดงันัน้ผูท้  า  
    ประชาสมัพนัธต์อ้งเป็นคนจีน ซึ่งจะมีความเขา้ในการ 
    ประชาสมัพนัธโ์ดยใชเ้นือ้หาท่ีตอบโจทยก์บักลุม่เปา้หมาย 
    ซึ่งเป็นคนจีนดว้ยกนั 
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การประชาสัมพันธ ์

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

9. สถาบนัการศกึษาตอ้งมีการจดักิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกบั 
    วฒันธรรมของชาวจีน เพ่ือน าเนือ้หาไปใชใ้นการ 
    ประชาสมัพนัธ ์กบักลุม่เปา้หมายท่ีเป็นคนจีน สรา้มความ  
    รูส้ึก สบายใจและความรูส้ึกใกลช้ิดวฒันธรรมระหวา่งไทยจีน 
    เชน่ กิจกรรมวนัตรุษจีน เป็นตน้ 

          

10. การประชาสมัพนัธต์อ้งบอกถึงประโยชนท่ี์ผูเ้รียนจะไดร้บั 
      จากหลกัสตูร เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาตนเอง สงัคม และ 
      ประเทศชาติ 
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การรับนักศึกษา 

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1. การรบัสมคัรผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
     ตา่งๆ ไดห้ลากหลาย ชอ่งทาง เชน่ ผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส ์
     ของสถาบนัการศกึษา ผา่นตวัแทนท่ีไดร้บัมอบหมายจาก 
     สถาบนัการศกึษา ผ่านจดหมายแนะน าตวั  (recommend 
     letter)หรือสมคัรตรงท่ีสถาบนัการศกึษา โดยใชม้าตรฐาน 
     และกระบวนการเดียวกนั 

                    

 2. มีหนว่ยงานรบัสมคัรนกัศกึษาตา่งชาติท่ีท างานไดร้วดเรว็ 
     ถกูตอ้ง สามารถตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพ บคุลากร 
     ตอ้งมีความสามารถในการ แนะน านกัศกึษาไดต้รงตาม 
     ขอ้เท็จจรงิ หรือมีบคุลากรท่ีสามารถส่ือสารกบั ผูส้มคัรท่ีมี 
     ขอ้จ ากดัดา้นภาษาจีนท่ีไมไ่ดส้มคัรผา่นตวัแทน ทัง้ผา่น 
     ระบบออนไลน ์และออฟไลนเ์พ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

                    

 3. มีการตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสารการส าเรจ็ 
     การศกึษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา เชน่ 
     หนงัสือรบัรองทนุการศกึษาจากจีน เอกสารแสดงฐานะ 
     การเงิน เป็นตน้ 

                    

4. ผูเ้รียนมีความรูพื้น้ฐานตรงตามคณุสมบตัท่ีิคณะวิชาก าหนด 
    ในระเบียบการสมคัร และใชก้ารทดสอบออนไลนใ์นการวดั 
     ระดบัความรูพื้น้ฐาน 

          

5. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบันวตักรรมการ 
    เปล่ียนแปลงและความตอ้งการของผูเ้รียน ตอ้งแนะน า 
    รายวิชาในหลกัสตูรซึ่งก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในรายวิชาท่ี 
    เรียนมากกวา่ช่ือของหลกัสตูร 
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การรับนักศึกษา 

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

5. จดุมุง่หมายของหลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบันวตักรรมการ 
    เปล่ียนแปลงและความตอ้งการของผูเ้รียน ตอ้งแนะน า 
    รายวิชาในหลกัสตูรซึ่งก่อใหเ้กิดความเขา้ใจในรายวิชาท่ี 
    เรียนมากกวา่ช่ือของหลกัสตูร 

                    

6. การลงทะเบียนรายวิชาในหลกัสตูรของคณะและสาขาท่ี 
    สงักดัไดถ้กูตอ้งตรงตามความประสงคข์องผูเ้รียน โดยจดั 
    อาจารยท่ี์ปรกึษาดแูลการลงทะเบียนเรียนในปีแรกของ 
    ผูเ้รียน 

                    

 7. มีขัน้ตอนการสมคัร และระยะเวลาด าเนินการในแตล่ะ 
     ขัน้ตอนท่ีชดัเจนเพราะการรอคอยจะท าใหน้กัศกึษาขาด 
     ความมั่นใจ และตดัสินใจสมคัรเรียนในสถาบนัการศกึษา 
     อ่ืนหลายแหง่พรอ้มๆ กนั 

                    

8.  สถาบนัการศกึษาตอ้งมีการส่ือสารกบัส านกังานตรวจคน 
     เขา้เมืองใหเ้ขา้ใจตรงกนัในเรื่องวีซา่ของนกัศกึษา พรอ้ม 
     อธิบายใหน้กัเรียน และผูป้กครอง เขา้ใจอย่างชดัเจน 
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การเตรียมความพร้อม 

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

 1. มีการสอบวดัระดบัความรูด้า้นภาษา วดัเจตคตขิองผูเ้รียน 
     แตล่ะคน เพ่ือบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐานความรู ้

                    

2. มีกระบวนการบม่เพาะผูเ้รียนใหมี้พืน้ฐาน ความรูใ้นดา้น 
    ภาษาท่ีใชใ้นการเรียน และภาษาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

                    

3. มีการบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตประเพณี 
    วฒันธรรม และพฤติกรรมของผูค้นในพืน้ท่ี 

          

4. มีการบม่เพาะใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจถึงทกัษะการเรียนใน 
    ระดบัอดุมศกึษา เชน่ การเรียนรูด้ว้ยตนเอง วิธีการท าวิจยั 
    เป็นตน้ 

          

5. มีการกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการเรียนรูเ้พ่ือการ 
    พฒันาตนเองเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

          

6. มีการจดัปฐมนิเทศใหก้บันกัศกึษาใหมข่องคณะ สาขาท่ี 
    สงักดัเพ่ือการส่ือสารความเขา้ใจในระบบ วิธีการการเรียน 
    การสอน และการปรบัตวัในการเป็นนกัศกึษา 

          

7. หลกัสตูรเตรียมความพรอ้มตอ้งมีการปรบัเพ่ือใหเ้ขา้กบั 
    นกัศกึษาแตล่ะกลุม่ ตามลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษา เชน่  
    นกัศกึษาจีนจะมีทกัษะในการท าขอ้สอบไดดี้ แตท่กัษะภาษา  
    ดา้นการส่ือสาร และการเขียนนัน้จะต ่ากว่า 
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การจัดการหลักสูตร 

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1. วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรมุง่ใหผู้เ้รียนมีคณุธรรมจรยิธรรม 
     มีความรู ้มีทกัษะทางปัญญา มีมนษุยสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
     มีความรบัผิดชอบ มีทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ 
     ส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นพลเมือง 
     โลก มีความรอบรูใ้นดา้นวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการ พฒันา 
     ชีวิต และเอือ้ตอ่การน าไปประกอบวิชาชีพ 

                    

2. เนือ้หารายวิชามีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์อง 
    หลกัสตูร เนน้การปฏิบตัมิากกวา่ทฤษฎี และมีการฝึกงาน 
    ระหวา่งเรียน 

                    

3. หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน 
    สงัคม และประเทศ 

          

4. อาจารยมี์คณุวฒุิ ทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และผลงาน 
    ทางวิชาการตรงตามรายวิชาท่ีสอนและตามเง่ือนไขของ 
    หนว่ยงานท่ีก ากบัมาตรฐานการศกึษา หรือเชิญผูบ้รหิาร 
    ผูท่ี้ท  างานอยูใ่นอตุสาหกรรมนัน้ๆ มาเป็น ผูส้อน 

          

5. จดัท าแผนและติดตามผลการศกึษาเพ่ือท าใหผู้เ้รียนส าเรจ็ 
     การศกึษาไดภ้ายในระยะเวลา 4 ปี 

          

6. การปรบัปรุงหลกัสตูรสามารถด าเนินการไดก้่อนระยะเวลาท่ี 
    ก าหนดไวห้รือ ตามความเหมาะสมตามเง่ือนไขของหน่วยงาน 
    ท่ีก ากบัมาตรฐานการศกึษา 
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การจัดการเรียนการสอน 

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1. มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุสมบตั ิทกัษะ ความรู  ้
    ความสามารถ และมีประสบการณเ์หมาะสมกบัแตล่ะรายวิชา    
    ในหลกัสตูร 

                    

2 อาจารยมี์คณุธรรมจรยิธรรม มีความรบัผิดชอบในงานท่ีสอน 
    และมีเจตคตท่ีิดีตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีการเรียนการสอน 

                    

3. มีอปุกรณ ์ส่ือ นวตักรรม เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน   
    ท่ีมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอ่พฒันาการของผูเ้รียน 

          

4. มีอปุกรณแ์ละเครื่องอ านวยความสะดวกในหอ้งเรียนทีมี 
    ประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอกบัรายวิชา และมีสภาพการ 
    ใชง้านไดจ้รงิ 

          

5. มีการจดัการสอบภาษาตา่งประเทศ เชน่ ภาษาองักฤษ เพ่ือ 
    เป็นสว่นหนึ่งของการส าเร็จการศกึษา 

          

6. มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ทัง้ดา้นทฤษฏี และดา้นปฏิบตัิ   
    รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูป้ฏิบตัจิริง เชน่    
    สหกิจศกึษา 

          

7. อาจารยผ์ูส้อนตอ้งค านงึถึงรูปแบบท่ีสามารถใชไ้ดใ้นทกุ 
     ประเทศส าหรบัการสง่งานแบบออนไลนข์องนกัศกึษตา่งชาติ 
     ท่ีพกัอาศยัอยู่ตา่งประเทศระหวา่งการหยดุภาคเรียน 

          

8. มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลนเ์พ่ือรองรบัภาวะ 
     วิกฤต เชน่ โรคอบุตัใิหม ่การปิดเมืองเพ่ือคดักรองโรค 
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การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีประสบการณต์รงทัง้ภาควิชาการ  
    และวิชาชีพ ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน 

                    

2. มีกิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีสง่เสรมิการน าความรู ้และ 
    ประสบการณไ์ปใชใ้นการปฏิบตังิาน 

                    

3. มีการสง่เสรมิใหผู้เ้รียนน าความรู ้รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
      ไปประยกุตใ์ชใ้น  การปฏิบตังิาน และพฒันาอาชีพ 

          

4. มีการสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม มีความซ่ือสตัย ์และ 
    ปฎิบตัิตาม กฎระเบียบ มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  
     สภาพแวดลอ้ม และแนวคดิ เศรษฐกิจพอเพียง 

          

5. ผลลพัธข์องการท ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท าใหเ้กิดความคดิ 
     สรา้งสรรคใ์นการปฏิบตังิาน 

          

6. การพฒันาทกัษะทางภาษาไทยส าหรบันกัศกึษาจีนท่ีเรียน 
    ในหลกัสตูรนานาชาตจิะช่วยสง่เสรมิโอกาสในการประกอบ 
    อาชีพใหน้กัศกึษาตา่งชาต ิหลงัจากส าเรจ็การศกึษาใน 
    ประเทศไทยมากขึน้ 

          

7. การสรา้งชมรมศิษยเ์ก่านกัศกึษาจีนจะชว่ยสรา้งเครือขา่ย 
     ส  าหรบันกัศกึษาในการประกอบอาชีพในอนาคต 

          

8. จดัใหอ้งคก์รภายนอกมีสว่นรว่มในการพฒันานกัศกึษาผา่น 
     การท าโครงการตา่งๆ ซึ่งจะชว่ยใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะ 
     ในดา้นการประสานงาน และการท างานในอนาคตส าหรบั 
     นกัศกึษา 
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การบริการและสวัสดกิาร 

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1. มีบรกิารวิชาการใหก้บัผูเ้รยึนตลอดหลกัสตูร ตัง้แตก่าร 
    เตรียมความพรอ้ม การพฒันาระหวา่งเรียน และสามารถ 
    ส  าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ าหนด  

                    

2. มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการ 
    เรียน และกิจกรรมพรอ้มก าหนดชว่งเวลาในการใหค้  าปรกึษา 
    อยา่งเหมาะสม  

                    

3. อาจารยท่ี์ปรกึษามีจ านวนเพียงพอกบัจ านวนผูเ้รียน           

4. อาจารยเ์อาใจใส่ ใหค้วามชว่ยเหลือ เปิดโอกาสใหซ้กัถาม  
    และรบัฟังความ คิดเห็นของผูเ้รียน 

          

5. มีนกัศกึษาท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นพ่ีเลีย้ง สามารถใชภ้าษาจีน 
    ส่ือสารกบันกัศกึษาใหม ่คอยดแูลใหข้อ้แนะน าในดา้นการ 
    เรียน การใชชี้วิตทัง้ในและนอกสถาบนั 

          

6. มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ เชน่ หอ้งสมดุ หอ้งสมดุออนไลน ์
     ( E-Libery) ของหลกัสตูร หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดใหบ้รกิาร  
     และอ านวยความสะดวกอยา่งเพียงพอ 

          

7. มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น  
     หอ้งพยาบาล  หอ้งอาหาร หอ้งสขุา มมุพกัผอ่น และ 
     สนามกีฬาอยา่งเหมาะสม 

          

8. จดัใหมี้การประกนัใหแ้ก่นกัศกึษาตา่งชาตท่ีิครอบคลมุทัง้ 
     ประกนัอบุตัเิหต ุและประกนัสขุภาพทกุปี เพ่ือใหผู้ป้กครอง 
     เกิดความมั่นใจในการดแูล  นกัศกึษาตา่งชาตขิอง 
     มหาวิทยาลยั 
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การวัดและประเมินผล 

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1. มีการทดสอบความรู ้ก่อน-หลงั (Pre test – Post test)  
    การเรียนของผูเ้รียนในรายวิชาหลกัวา่มีความรูเ้พิ่มขึน้เพียงใด 

                    

2. การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของวิชา 
    ท่ีเรียน มีความเท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

                    

3. วิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีมีความชดัเจนรอบดา้น และ 
    สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ ์และวตัถปุระสงคข์องรายวิชา 

          

4. อาจารยใ์ชว้ิธีการวดัผล และประเมินผลตามจดุประสงคก์าร 
    เรียนรูข้องหลกัสตูรท่ีหลากหลาย และเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา   
    ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตัิ 

          

5. อาจารยไ์ดน้  าผลการวดัและประเมินกระบวนการเรียนการ 
    สอนมาวิเคราะห ์เพ่ือปรบัปรุง และพฒันาคณุภาพการเรียน 
    การสอน 

          

6. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มใน การประเมินการเรียนการสอน           
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ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 

คุณภาพของบัณฑติ 

 ระดับความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1. มีความสามารถในการน าความรู ้และประสบการณจ์าก 
    การศกึษาตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจในงาน 
    ท่ีรบัผิดชอบอย่างมีเหตผุล 

                    

2. มีความสามารถในการคดิสรา้งสรรค ์วิเคราะห ์และวิจารณ ์
    อยา่งมีเหตผุลบนพืน้ฐานของหลกัการทางวิชาการ 

                    

3. มีความคดิเชิงนวตักรรม มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
    และมีทกัษะในการส่ือสารระหวา่งบคุคล 

          

4. มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี ตระหนกัในความแตกตา่ง สามารถ 
    ท างานและอยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างสนัต ิและมีความสขุ 

          

5. มีความเขา้ใจในการใชชี้วิตท่ีพอเพียง และการแบง่ปัน  
     มีความเสียสละ อทุิศเวลา และยดึถือประโยชนข์องสว่นรวม 
     หรือองคก์ร มากกวา่ประโยชนส์ว่นตน 

          

6. มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัหนา้ท่ีของพลเมืองไทย และ 
    พลเมืองโลก ทัง้ยงัสามารถปฏิบตัหินา้ท่ีนัน้ไดค้รบถว้นเป็น 
    อยา่งดี 

          

7. บณัฑิตในยคุปัจจบุนัควรมีทกัษะในการเรียนรูเ้พิ่มเตมิดว้ย 
    ตนเอง เน่ืองจากความรูใ้หม่ๆ  นัน้จะเกิดขึน้ตลอดเวลา 

          

8. สถาบนัการศกึษาควรผลกัดนัใหน้กัศกึษาจีนท างานใน 
    ประเทศไทย หลงัจากส าเรจ็การศกึษาก่อนเดนิทางกลบั 
    ประเทศเพ่ือใหมี้ประสบการณ ์และทกัษะตา่งๆ ท่ีไดร้บัจาก 
    การท างาน 
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Consideration form for executives, instructors, personnel and Chinese students in 
the process of studying the suitability and feasibility of the international bachelor 

degree program administrative model that is aimed at success for Chinese students 
of private higher education institutions. 

 

Research Title        Administrative Model for Successful International Undergraduate    
                               Curriculum for Chinese Students of Private higher education  
                               institutions 
 

Researcher          Mr.Chatchawarn Hungsapuck      
                         PhD students Higher Education Management Program 

       Srinakharinwirot University 
 

Thesis Advisor 

                Asst. Prof. Dr. Jakkrit Ponatong       Principal advisor 

                Asst. Prof. Dr.Jatuporn Yongsorn   Joint advisor 

Participants in the process of studying the suitability and feasibility of the international 
bachelor degree program management model for success for Chinese students of the 
Private higher education institutions. 

The sample group that the researcher asked to study the opinions of 
administrators, instructors, personnel and Chinese students regarding the study of the 
suitability and possibility of the administration model of the international bachelor degree 
program aimed at success for Chinese students of private higher education institutions 
total 50 persons which consisting of 3 senior executives, representatives of instructors 
responsible for curriculum 3 representatives from the personnel responsible for the 
curriculum, 2 Chinese students and 2 students from 5 institutions, 10 persons each, 
totaling 50 people, with the following qualifications:    

1.1 The 3 top executives are qualified as those holding administrative positions 
in private higher education institutions, including the dean, the deputy dean, 
the director, vice-director, or equivalent, with knowledge and experience 
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about the course administration (international) for China students 
undergraduate level of private higher education institutions. 

1.2 The 3 representatives of instructors are qualified as a teacher responsible for 
the curriculum, which has knowledge and experience in the subject of 
course administrative (international) for Chinese undergraduate students of 
private higher education institutions. 

1.3 The 2 representatives of personnel are qualified, which are personnel 
responsible for supervising the curriculum, have knowledge, and experience 
about the program administration (international) for Chinese undergraduate 
students of private higher education institutions. 

1.4 The 2 Chinese students are qualified as 4th year Chinese students studying 
in international programs of the Private Higher Education Institute. 

 

Purpose of Consideration 
            To consider and synthesize the administrative model of international 

bachelor degree program aimed at success for Chinese students of private higher 
education institutions in 9 components which are 1) public relations 2) admissions 3) 
preparation 4) Curriculum management 5) Learning and teaching management 6) 
Student development activities 7) Service and welfare 8) Measurement and evaluation 
and 9) Quality b Graduate. 
                         This information received from you is very important and will be very 
useful for the development of an international bachelor degree program that aims to be 
successful for Chinese students requesting a private higher education institution. 
Therefore, please provide the truthful and complete information in which the researcher 
will present the research results as a whole which will not have any effects to the data 
provider and thank you very much in advance. 
                                                    

                                                              Mr.Chatchawarn Hungsapuck 
                                                                        PhD students Higher Education      
                                                                        Administration Program  
                                                                        Srinakharinwirot University 
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Summarize the number of elements of the international bachelor degree program 
administration model aimed to success for Chinese students of the private higher  

education institutions. 
 

Element 
Number 

Elements of international bachelor degree program 
administration styles 

Number of issues after 
the group discussion 

1             Public relations 10 

2              Admission 8 

3              Preparation 7 

4               Curriculum management 6 

5                Teaching Management  8 

6                Student development activities 8 

7                Services and welfare 8 

8                Measurement and evaluation 6 

9                Quality of graduate 8 

 Total                        69 
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Part 1 General Information of respondents 
 
Directions  Please fill  in   in front of the text according to the truth. 
 
       1. Gender         1.  Male   2.  Female 
 
       2. Age              1.   Below 20 years                  2.   20-30 years                         
                                3.   31-40 years                       4.   41-50 years                         
                                5.   51 years and over 
 
       3. Career           1.   Dean                                 2.  Deputy Dean 
                             3.  Instructor of Curriculum    4.  Faculty Staff 
                                  5.  Student                                 
 
        4. University      
                      1.  Bangkok University     2.  Dhurakij Pundit University  
            3.  Rangsit University       4.  Thai chamber of commerce University 
                         5.  Assumption University                                                                                                  
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Part 2    Opinions about the appropriateness and possibility of the international 
bachelor degree program administration model for success for Chinese students of the 
Private Higher Education institute. 
Direction  Please fill  into table opinion levels, both the suitability and the possibility of 
various areas, the researcher has determined the weight of the points as follows 

Level 5 in your opinion that the statements are appropriate / most likely  
                         Level 4 in your opinion the statements are appropriate / high level of 
probability. 

 Level 3 in your opinion the statements are appropriate / moderate 
possibility.  
 Level 2 in your opinion the statements are appropriate / low level 
possibility 
 Level 1 in your opinion the statements are appropriate / at least 
possible. 

Public Relations 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1.The published curriculum is consistent with the needs   
     of learners and change innovation by aiming for the  
     learners to have knowledge relevant to academic  
     development for life development and conducive to    
     professional use. 

                    

2. Course content of the curriculum that is disseminated   
     is modern knowledge,  keep up with the current    
     situation, in line with the development of profession,      
     technological progress and needs of the labor market  
     in China. 

                    

3.There are various information provided about the    
    course to students, parents, principals, and other  
    interested parties, which have different seniority and  
    qualifications the information presented therefore must  
    allocate content to different. 
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Public Relations 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

4.The language used to present information about the  
    course can communicate clearly and with suitability  
    with people in each area such as Thai, English and  
    Chinese but with language proficiency skills of the  
    Chinese are still very limited so must use Chinese  
     language for public relations. 

          

5. Communication channel for publicizing information  
     About the course, there are many channels, both  
     internal and outside the country via social media, print,  
     or face to face. 

                    

6. Creating a balance between doing public relations    
    online and offline, even though social media is a  
    communication channel that reaches a lot of people,  
    but public relations offline is still necessary in order to  
    help create trustworthy to the organization. 

          

7. Public Relations must have examples of successful  
    alumni in order to share the experience, which will  
    illustrate learning process for future careers. 

          

 8. The person who responsible for public relations must  
      understand communication and culture of the Chinese  
      people's exposure, therefore, public relations maker  
      must be Chinese which will have the understanding  
      publicize by using content that meets the target group  
      who are Chinese. 
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Public Relations 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

  9. Educational institutions must have activities that are  
      linked to Chinese culture in order to use the content in  
      public relations with the target group who are Chinese     
      people, creating feeling comfortable and feeling close  
      to the culture between Thailand and China such as  
      Chinese new year activities etc. 

          

 10. Public relations must state the benefits to students  
       after graduate from the curriculum that can to lead to    
       self-development, society and nation. 
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Admission 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

1. Student admission are able to apply to study in the  
    course various channels through electronic systems of   
    educational institutions through an agent assigned by  
    educational institution via introduction letter    
    (recommend letter) or apply directly to the educational   
    institution using standards and the same process. 

                    

 2. There are departments that recruit foreign students that  
     work quickly correct, can be checked and efficient  
     personnel must have the ability to recommend students  
     according to facts or have personnel that can  
     communicate with applicants with Chinese language  
     restrictions that do not apply through agents, both  
     through online and offline systems to increase  
     competitiveness. 

                    

 3. The validation of the graduation document is checked   
     education and other documents related to education  
      such as scholarship certificate from China,  
      identification document Finance etc. 

                    

 4.  Learners have basic knowledge that meets the  
     qualifications set by the school, in the application rules  
     and use online tests to measure basic knowledge level. 

          

 5. The aim of the course is consistent with the innovation  
     changes and needs of learners must be introduced  
     courses in the course which cause an understanding  
     of the courses Study more than the name of the course. 
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Admission 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

 6.  Enrollment of courses in the program of the faculties   
      and majors affiliation correctly according to the wishes  
      of the students by the advisor supervises enrollment in  
      the first year of student. 

          

 7.  There is an application process and the duration of  
      each operation a clear step, because waiting will  
      make students lack of confidence and decision to  
      enroll in an institution many others at the same time. 

                    

 8. Educational institutions must communicate with the    
     Bureau of Immigration department to understand about  
     student visas also explain clearly to students and     
     parents. 
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Preparation 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

 1. There is a test to assess the level of language   
     proficiency and measure student attitudes each person  
     to provide the learners with basic knowledge. 

                    

 2. There is a process to provide students with the basics   
     knowledge in language used in study and language  
     used in daily life. 

                    

3. There is cultivated the learners to understand the way of  
     life, traditions culture and behavior of people in the  
     area. 

          

4. There is incubation for learners to understand the study  
     skills in Tertiary level, such as self-learning research  
     methodology etc. 

          

5. There is an encouragement for learners that would like  
     to learn for Self-improvement continuously. 

          

6. There is orientation for new students from the faculty  
     and majors for understanding in the system method of  
     study teaching and adaptation to be a student. 

          

7. Preparatory courses need to be adjusted to match  
    student group according to student characteristics  
    such as Chinese students will have good test-taking  
    skills but language skills communication and the writing  
    is lower. 
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Curriculum Management 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

 1.The objective of the course is to provide students with  
     morality and ethics, knowledge,  intellectual skills,  
     Interpersonal relations, Responsible, skills in numerical  
     analysis, communication using information technology  
     and citizenship of the world, consist academic  
     knowledge relevant to life development and conducive  
     to professional practice. 

                    

 2. Course content is consistent with the objectives of the  
     course focuses on practice rather than theory and have  
     an internship while studying. 

                    

 3. The curriculum is consistent with the needs of the  
     community, society and countries. 

          

 4. The instructor has qualifications, skills, knowledge,  
     ability and academic work that meets the course taught  
     and according to the conditions of department that  
     supervises educational standards or invite executives  
     those who work in that industry to become instructor. 

          

 5. Make a plan and follow-up to study to make students  
     successful that can graduate within 4 years. 

          

 6. Course updates can be carried out before the time limit  
     or according to the suitability according to the  
     conditions of the department that regulate educational  
     standards. 
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Teaching Management 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

 1. There are instructor with qualifications, skills,  
     knowledge. capabilities and experience suitable for   
     each subject in the course. 

                    

 2. Instructors with morals and ethics responsible for the  
     teaching job that have a good attitude towards  
     teaching and learning duties. 

                    

 3. There are media devices, innovative technology for   
     teaching and learning that is effective and sufficient for  
     the development of learners. 

          

 4. There are equipment and facilities in the classroom.   
     The performance was appropriate enough for the  
      course and there was a condition actually works. 

          

 5. There are foreign language examinations such as  
     English for is part of graduation. 

          

 6. There is a teaching and learning management that   
     focuses on both theory and practice including  
     providing opportunities for learners to learn from  
     practitioners such as cooperative education. 

          

 7. The instructor must consider the style that can be used  
     in all country for online submissions for oversea  
     students residing abroad during the semester break. 

          

 8. There is a form of online teaching and management to  
     support the crisis conditions such as emerging disease  
     closing the city for screening. 
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Student development activities 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

 1. There is a support for learners to have direct   
     experience in both academic programs and    
     professions both inside and outside the classroom. 

                    

 2. There are extra-curricular activities that support of  
     using knowledge and experience in working. 

                    

 3. There is encouragement for students to apply  
     knowledge with sufficiency economy model applied in  
     working and career development. 

          

 4. There is an insert of morality, ethics, honest and  
     complying with the rules and regulations with social  
     responsibility environment and sufficiency economy  
     concepts. 

          

 5. The result of doing extra-curricular activities creates  
     creative ideas in working. 

          

 6. The development of Thai language skills for Chinese  
     students studying in the international program will help  
     to support the opportunity to undertake careers for  
     international students after graduation from Thailand. 

          

 7. Building a Chinese student alumni club will help to  
     build a network for students in the future careers. 

          

 8.  Arrangement for external organizations to participate in  
     student development through doing various projects  
     which will help students develop in the field of  
     coordination skills and for the future work. 
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Service and Welfare 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

 1. Academic services are available to students  
     throughout the course, from preparing, development   
     during school  and can graduate according to  
     specified criteria. 

                    

 2. There are advisors who have Chinese language skill to  
     give advice on classes and activities with a schedule  
     for counseling appropriately. 

                    

 3. The advisors are sufficient for the number of students.           

 4. The instructor is attentive to help giving an opportunity  
      to ask and listen to student's feedback. 

          

 5. There are students acting as mentors can use Chinese  
      to communicate with new students, also take care to  
      give advice on study life both inside and outside the  
      institution. 

          

 6. There are educational sources such as libraries, online  
      libraries (E-Library) of course, internet room which is  
      open for service and sufficient facilities. 

          

 7. There is other convenient environments such as  
     nursing room, dining room, restroom, leisure corner    
     and appropriately stadium. 

          

 8. Provide insurance for international students that cover  
     both accident insurance and health insurance every  
     year to make parents confidence in care for  
     international students of university. 
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Measurement and evaluation 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

 1. There is a pretest ,posttest for learning of students in  
      the main course that has gained knowledge. 

                    

 2. The evaluation of each course is consistent with the  
      course content that is accurate and can be inspected. 

                    

 3. Methods of measurement and evaluation that are clear,  
     all-round and compliant with course objectives. 

          

 4. Instructor use measurement methods and evaluate  
     according to the  learning objectives in various courses  
     and suitable for course content, both theoretical and  
     practical. 

          

 5. The instructor brought the measurement results and  
     evaluated the learning process to analyze for  
     improving and developing the quality of studying and  
     teaching. 

          

 6. Learners are engaged in teaching evaluation.           
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Thank you very much 

Quality of Graduate 

 Opinion Level 

Suitability Possibility 

 5  4  3  2  1  5  4  3  2  1 

 1. Existing the ability to apply knowledge and experience  
     from follow the curriculum to solve problems and    
    decide on the job responsible reasoning. 

                    

 2. Existing the ability to think creatively, analyze and  
     criticize reasonably based on academic principles. 

                    

 3. Existing of innovative thinking have the ability to use  
    technology and have interpersonal communication  
    skills. 

          

 4. Existing of good human relations realize the difference   
     working and living peacefully and happily with others. 

          

 5. Existing a sufficient understanding of life and sharing,   
     there is sacrifice, time dedication, and uphold the  
     common good or organization more than personal  
     benefits. 

          

 6.  Existing of knowledge and understanding about the  
     duties of Thai citizens and Citizens of the world and  
     can also perform all of their duties as good quality. 

          

 7. Current graduates should also have the skills to learn  
     more by themselves because of new knowledge that  
     will happen all the time. 

          

 8. Educational institutions should encourage Chinese  
     students to work in Thailand after graduation before  
     returning country in order to gain experience and  
     various skills acquired from the work. 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบพจิารณาใหข้้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรทีีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจนีของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสรุปผลการให้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 
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แบบพจิารณาใหข้้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาตริะดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีน 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เพือ่เสนอผู้ทรงคุณวุฒแิละผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 
การวิจัย เร่ือง รูปแบบการบรหิารหลกัสตูรนานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ 
                         ส  าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 
Title              Administrative Model for Successful International Undergraduate    
                         Curriculum for Chinese Students of Private Universities 
 
ผู้วิจัย     นายชชัวาล หงัสพฤกษ ์             

  นิสิตปรญิญาเอก สาขาวิชาการจดัการการอดุมศกึษา 
  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
อาจารยท์ีป่รึกษาปริญญานิพนธ ์ 

    ผศ.ดร.จกัรกฤษณ ์โปณะทอง              อาจารยท่ี์ปรกึษาหลกั   
    ผศ.ดร.จตพุล ยงศร                             อาจารยท่ี์ปรกึษารว่ม  

 
ผู้ร่วมพจิารณาให้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยใช้ศึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
ระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีจะร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับ
นกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยมีผูท้รงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยัจ านวน 2 คน 
และผูบ้รหิารระดบัสงูของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ านวน 5 คน รวมจ านวน 7 คน ใหข้อ้สนอแนะ
เชิงนโยบาย ซึ่งผูท้รงคณุวฒุิภายนอกมหาวิทยาลยั และผูบ้รหิารระดบัสงูมีคณุสมบตั ิดงันี ้

1) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวน 2 คน มีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ มีประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีส  าหรับ
นักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานท่ี
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เก่ียวขอ้งกับการบริหารสถาบนัอุดมศึกษาหรือผลงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ปี และมีวุฒิ
การศกึษาระดบัปรญิญาเอกหรือมีต าแหนง่ทางวิชาการตัง้แตผู่ช้่วยศาสตราจารยข์ึน้ไป 

2) ผู้บริหารระดับสูง มีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ท่ีด  ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ไดแ้ก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการหรือเทียบเท่า หรือมีความรู ้มีประสบการณเ์ก่ียวกบัเรื่องการบริหาร
หลักสูตร(นานาชาติ) ส  าหรับนักศึกษาจีนระดบัปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจาก 5 สถาบนัๆ ละ 1 คน รวมจ านวน 5 คน 
 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่ มุ่งสู่ความส าเร็จส าหรับ
นักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

เพ่ือพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย เก่ียวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาตริะดบัปรญิญาตรีท่ีมุง่สูค่วามส าเรจ็ส าหรบันกัศกึษาจีนของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ใน 
3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัตน้สงักดัของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 2) ระดบัสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
3) ระดบัหลกัสตูร 
 
รายชื่อผู้ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีที่ มุ่ ง สู่ความส าเ ร็จส าหรับนักศึกษาจีนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูง 
จ านวน 7 คน ประกอบดว้ย 

  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน คือ 

      1. ดร.หวั เซี่ย (Hua Xie) 
          ประธานกรรมการบรษิัทชิโนไทย คอมมนูิเคชั่น จ  ากดั 
           (อดีตผูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี) 
      2. รองศาสตราจารย.์ดร.ทิพยจ์นัทร ์วงศจ์นัทรต์า 
                                 รกัษาการผูอ้  านวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลยัพะเยา 
          (อดีตผูบ้รหิารสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี) 
 
 
 



  383 

  ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 5 คน คือ 

      1. อาจารย ์Xiang You 

                                 คณบดีวิทยาลยันานาชาตจีิน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
      2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย.์ดร.ดวงทิพย ์เจรญิรุกข ์
          รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสมัพนัธ ์ 
           และหวัหนา้หลกัสตูรนิเทศศาสตร ์     
                                 (นานาชาต)ิ วิทยาลยันิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสิต 
          3. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรยิา งามมขุ  
           ผูช้ว่ยคณบดีหลกัสตูรนานาชาต(ิกลว้ยน า้ไท) 
           วิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
                             4. ดร.สกลุ เกียรติจี์รวิรตัน ์
                                  รองผูอ้  านวยการศนูยพ์ฒันาธุรกิจเชิงนวตักรรมสูน่านาชาติ 
                                  คณะบรหิารธุรกิจและเศรษฐศษสตร ์มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
       5. ดร.ศรนิยา ละอองอินทร ์ทยานศลิป์ 
       หวัหนา้สาขากลุม่วิชาการจดัการโรงแรม มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
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แบบพจิารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
นานาชาตริะดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

 
   ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของแบบพิจารณาให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกบัการบริหารหลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ี
มุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศึกษาจีนของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน หากท่านไม่เห็นดว้ยโปรดให้
ขอ้เสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

 
1.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) (ด้านนโยบาย) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.1 จดัใหมี้หนว่ยงานท่ีท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบหลกัเก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาตเิพ่ือ 
       ก าหนด ทิศทาง  แนวทาง  กลยทุธ ์และตวัชีว้ดั เพ่ือประเมิน ติดตาม  
       การพฒันาผูเ้รียนหลกัสตูรนานาชาติใหเ้กิดผลลพัธต์ามมาตรฐานการ 
       อดุมศกึษา 

       

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.2 จดัตัง้คณะกรรมการวา่ดว้ยการก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั  

       เพ่ือประเมิน ติดตาม การพัฒนาผูเ้รียนหลกัสูตรนานาชาติใหเ้กิดผลลพัธ์ 

       ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา 

       

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.3 จดัท าแผนกลยทุธก์ระบวนการพฒันาผูเ้รียนหลกัสตูรนานาชาตใิหเ้กิด 
       ผลลพัธท่ี์คาดหวงัตามมาตรฐานการอดุมศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผน 
      ยทุธศาสตรช์าตโิดยยึดเปา้หมายของการพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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1.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) (ด้านนโยบาย) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.4 วิเคราะหส์ภาวการณแ์ละบรบิทท่ีสง่ผลกระทบตอ่การจดัหลกัสตูรนานาชาติ 
      ระดบัอดุมศกึษาทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวโดยพิจารณาจาก 3 ประเด็น  
      คือ สถานการณแ์ละความทา้ทาย  เปา้หมายการพฒันาท่ียั่งยืน และการ 
      ก าหนดแผนและนโยบายการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.5 ก าหนดนโยบายการพฒันาเก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาตเิพ่ือน าไปสู่การ 
      ปฏิบตัิ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.6 ถ่ายทอดนโยบายเก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาตสิู่การปฏิบตัจิรงิใน  
      สถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือใหเ้กิดการสรา้งความรว่มมือจากทกุภาคสว่น 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
1.7 ประสานความรว่มมือจากชมุชน องคก์รภายนอก องคก์รทอ้งถ่ินทกุภาค      
      สว่นในการสนบัสนนุและใหค้วามรว่มมือในการจดัการศกึษาหลกัสตูร 
       นานาชาตใิหก้บัสถาบนัอดุมศกึษาในทกุดา้น 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
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2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) (ด้านการบริหารงาน) 
ระดับความคิดเหน็ 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

2.1 ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินการดา้น 
      กระบวนการพฒันาผูเ้รียนหลกัสตูรนานาชาติใหเ้กิดผลลพัธท่ี์คาดหวงัตาม 
      มาตรฐานการอดุมศกึษา  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
2.2 ประเมินสถานการณเ์ก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาติระดบัอดุมศกึษาเพ่ือน ามา  

      ก าหนดแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา และสถานการณ ์

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
2.3 วิเคราะหผ์ลลพัธก์ารประเมินเก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาตริะดบัอดุมศกึษา  
       เพ่ือหาแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ ์

  

ข้อเสนอแนะ:  
 

2.4 สนบัสนนุ สง่เสรมิใหมี้โครงการแลกเปล่ียนอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูร 
      นานาชาติ เพ่ือใหอ้าจารยข์องสถาบนัอดุมศกึษามีโอกาสไดเ้รียนรูก้บั 
      อาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญการสอน  และมีประสบการณท่ี์ดี 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
2.5 สนบัสนนุ สง่เสรมิใหส้ถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความพรอ้ม และมีแนวปฏิบตัท่ีิดี   
      เป็นแหลง่เรียนรูด้า้นนวตักรรม และการเรียนรูแ้บบใหม่ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) (ด้านการบริหารงาน) 
ระดับความคิดเหน็ 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

2.6 สนบัสนนุงบประมาณแก่สถาบนัอดุมศกึษาในการพฒันาอาจารย ์ 
      ดา้นการศกึษา  การอบรมพฒันาความรู ้ดา้นการคดิคน้นวตักรรม  
       การเรียนรูแ้บบใหม ่และสามารถออกไปเรียนรูป้ระสบการณจ์รงิจาก 
       หน่วยงานตา่งๆ ไดอ้ย่างตอ่เน่ือง  

  

ข้อเสนอแนะ:  
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับด้านการบริหารงานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
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3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ด้านนโยบาย) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

3.1 ก าหนดวิสยัทศัน ์แนวทาง แผนงาน กลยทุธ ์และงบประมาณเพ่ือขบัเคล่ือน  

     สถาบนั 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.2 ก าหนดนโยบายการรบัสมคัรโดยผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
      ตา่งๆ ไดห้ลากหลายชอ่งทางเชน่ ผา่นระบบออนไลน ์ผา่นตวัแทน ผา่น 
      จดหมายแนะน าตวั หรือสมคัรตรงท่ีสถาบนัการศกึษา โดยใชม้าตรฐาน 
      และกระบวนการเดียวกนั 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.3 จดัโครงการอบรม พฒันาความรู ้ทกัษะดา้นการเรียนการสอน และทกัษะ 
      ดา้นนวตักรรม เพ่ือพฒันาอาจารยผ์ูส้อนไดค้ิดคน้แนวทางการสอน  
      การจดัท าผลงานนวตักรรมไปพฒันาการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 

  

3.4 สรา้งเครือข่ายความรว่มมือกบัสถานประกอบการ สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนๆ 
       ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศเพ่ือเปิดโอกาสในการเรียนรู ้

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
3.5 มีการส่ือสารกบัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองใหเ้ขา้ใจตรงกนัในเรื่องวีซา่ของ 

       นกัศกึษา พรอ้มอธิบายใหน้กัเรียน และผูป้กครอง เขา้ใจอยา่งชดัเจน 

  

ข้อเสนอแนะ 
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3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ด้านนโยบาย) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

3.6 มีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์และ 

      ปฎิบัติตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สภาพแวดล้อม และ   

      แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

  

ข้อเสนอแนะ 
 
3.7 จดัใหมี้การประกันใหแ้ก่นกัศึกษาต่างชาติท่ีครอบคลมุทัง้ประกนัอบุตัิเหต ุ  

       และประกันสุขภาพทุกปี เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการดูแล   

       นกัศกึษาตา่งชาตขิองสถาบนั 

  

ข้อเสนอแนะ 
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ด้านการบริหารงาน) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

4.1 จดัใหมี้หนว่ยงานรบัสมคัรนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิท างานไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง  
       สามารถตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพ บคุลากร ตอ้งมีความสามารถใน 
       การแนะน านกัศกึษาไดต้รงตามขอ้เท็จจรงิ หรือมีบคุลากรท่ีสามารถส่ือสาร 
       กบัผูส้มคัรท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นภาษาจีนท่ีไมไ่ดส้มคัรผ่านตวัแทน ทัง้ผา่น 
       ระบบออนไลน ์และออฟไลนเ์พ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
4.2 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยเนน้กระบวนการมีสว่นรว่มจากชมุชนใน 
       การพฒันาและขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศกึษาในทกุโอกาสท่ี 
       เก่ียวขอ้ง และเป็นท่ียอมรบัของหน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน ทัง้ระดบัชาติ   
      และระดบันานาชาตอิย่างตอ่เน่ือง 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
4.3 สง่เสรมิสนบัสนนุใหมี้การจดัหลกัสตูรนานาชาต ิกระบวนการเรียนท่ี
สามารถ 
     น าไปสูก่ารบริการวิชาการและวิชาชีพสูช่มุชนอยา่งตอ่เน่ือง 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
4.4 วางแผนการพฒันาหลกัสตูร ปรบัปรุงหลกัสตูร และจดัการเรียนการสอนให ้
       มีความทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน สงัคม และประเทศ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
4.5 พฒันาคณุภาพของอาจารย ์และบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง โดยสนบัสนนุทนุ 
      พฒันาวิชาการและวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ด้านการบริหารงาน) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

4.6 สง่เสรมิ สนบัสนนุใหน้กัศกึษาใหร้ว่มท ากิจกรรมพฒันาดา้นวิชาการและ 
      วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การเขา้รว่มกิจกรรมกบัชมุชนุเพ่ือใหน้กัศกึษาไดมี้ 
      โอกาสสมัผสักิจกรรมรว่มกบัชมุชนอยา่งใกลช้ิดหรือไดมี้โอกาสฝึก 
      ประสบการณว์ิชาการและวิชาชีพในสถานประกอบการตา่งๆ เพ่ือเปิด 
      ประสบการณก์ารเรียนรูน้อกชัน้เรียน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
4.7 จดัหาแหลง่ทนุสนบัสนนุใหน้กัศกึษาไดร้บัทนุการศกึษา และหาแหลง่ทนุ 
      สนบัสนนุใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพในเวทีระดบัชาต ิและระดบันานาชาติ 
      ตามศกัยภาพของนกัศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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5.หลักสูตร (ด้านนโยบาย) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

5.1 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน สงัคม และประเทศ   
ข้อเสนอแนะ:  
 
5.2 จดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรโดยเนน้ดา้นปฏิบตัิมากกวา่ดา้นทฤษฏี  
      รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูป้ฏิบตัิจรงิ เชน่ สหกิจศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
5.3 จดัใหอ้งคก์รภายนอกมีส่วนรว่มในการพฒันานกัศกึษาผา่นการท าโครงการ 
       ตา่งๆ ซึ่งจะชว่ยใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นการประสานงาน และ 
       การท างานในอนาคตส าหรบันกัศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
5.4 มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลนเ์พ่ือรองรบัภาวะ วิกฤต เชน่ โรค 
      อบุตัใิหม ่การปิดเมืองเพ่ือคดักรองโรค เป็นตน้ และอาจารยผ์ูส้อนตอ้ง 
      ค  านงึถึงรูปแบบท่ีสามารถใชไ้ดใ้นทกุประเทศส าหรบัการสง่งานแบบ 
      ออนไลนข์องนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิพกัอาศยัอยูต่า่งประเทศระหวา่งการหยดุ 
      ภาคเรียน 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
5.5 มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และ 
      กิจกรรมพรอ้มก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
5.6 การปรบัปรุงหลกัสตูรสามารถด าเนินการไดก้่อนระยะเวลาท่ีก าหนดไวห้รือ    
      ตามความเหมาะสมตามเง่ือนไขของหนว่ยงานท่ีก ากบัมาตรฐานการศกึษา 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับด้านนโยบายของหลักสูตร 
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6. หลักสูตร (ด้านการบริหารงาน) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

6.1 มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุสมบตั ิทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และมี 
       ประสบการณเ์หมาะสมกบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.2 มีบริการวิชาการใหก้บัผูเ้รียนตลอดหลกัสตูร ตัง้แตก่ารเตรียมความพรอ้ม  
      การพฒันาระหวา่งเรียน และสามารถส าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ าหนด 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.3 มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ เช่น หอ้งสมดุ หอ้งสมดุออนไลน(์ E-Libery) ของ 
      หลกัสตูร หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกอยา่ง 
      เพียงพอ 

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.4 การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความ 
      เท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

  

ข้อเสนอแนะ:  
 
6.5 สง่เสรมิใหน้กัศกึษามีความคิดเชิงนวตักรรม มีความสามารถในการใช ้
       เทคโนโลยี มีทกัษะในการส่ือสารระหวา่งบคุคล สามารถน าความรู ้ 
       ประสบการณจ์ากการศกึษาตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจใน 
       งานท่ีรบัผิดชอบอย่างมีเหตผุล 

  

ข้อเสนอแนะ:  
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับด้านการบริหารงานของหลักสูตร 
 
 
 
 

 

                                                *** ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง *** 
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สรุปผลการให้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร
ระดับสูงเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรนานาชาตริะดับปริญญาตรีทีมุ่่งสู่ความส าเร็จ 

ส าหรับนักศึกษาจีนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 สรุปผลการให้ข้อคิดเห็นและแนะเชิงนโยบายของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูง
เก่ียวกบัการบรหิารหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาตรีท่ีมุ่งสู่ความส าเร็จส าหรบันกัศกึษาจีนของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ดงันี ้
 

 
1.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) (ด้านนโยบาย) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.1 จดัใหมี้หนว่ยงานท่ีท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบหลกัเก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาตเิพ่ือ 
       ก าหนด ทิศทาง  แนวทาง  กลยทุธ ์และตวัชีว้ดั เพ่ือประเมิน ติดตาม  
       การพฒันาผูเ้รียนหลกัสตูรนานาชาติใหเ้กิดผลลพัธต์ามมาตรฐานการ 
       อดุมศกึษา 

     7         0 

1.2 จดัตัง้คณะกรรมการวา่ดว้ยการก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยทุธแ์ละตวัชีว้ดั  

       เพ่ือประเมิน ติดตาม การพัฒนาผูเ้รียนหลกัสูตรนานาชาติใหเ้กิดผลลพัธ์ 

       ตามมาตรฐานการอดุมศกึษา 

     7         0 

1.3 จดัท าแผนกลยทุธก์ระบวนการพฒันาผูเ้รียนหลกัสตูรนานาชาตใิหเ้กิด 
       ผลลพัธท่ี์คาดหวงัตามมาตรฐานการอดุมศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัแผน 
      ยทุธศาสตรช์าตโิดยยึดเปา้หมายของการพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

      7       0 

1.4 วิเคราะหส์ภาวการณแ์ละบรบิทท่ีสง่ผลกระทบตอ่การจดัหลกัสตูรนานาชาติ 
      ระดบัอดุมศกึษาทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวโดยพิจารณาจาก 3 ประเด็น  
      คือ สถานการณแ์ละความทา้ทาย  เปา้หมายการพฒันาท่ียั่งยืน และการ 
      ก าหนดแผนและนโยบายการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

      7       0 

1.5 ก าหนดนโยบายการพฒันาเก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาตเิพ่ือน าไปสู่การ 
      ปฏิบตัิ 

      7       0 

1.6 ถ่ายทอดนโยบายเก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาตสิู่การปฏิบตัจิรงิใน  
      สถาบนัอดุมศกึษาเพ่ือใหเ้กิดการสรา้งความรว่มมือจากทกุภาคสว่น 

      7       0 
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1.คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) (ด้านนโยบาย) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

1.7 ประสานความรว่มมือจากชมุชน องคก์รภายนอก องคก์รทอ้งถ่ินทกุภาค      
      สว่นในการสนบัสนนุและใหค้วามรว่มมือในการจดัการศกึษาหลกัสตูร 
       นานาชาตใิหก้บัสถาบนัอดุมศกึษาในทกุดา้น 

      7       0 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
1. ทัง้ประเทศไทยและประเทศจีนมีนโยบายสง่เสรมิการศกึษานานาชาตใิหไ้ปในทิศทางเดียวกนั และมี  
     ความรว่มมือกนัในลกัษณะท่ีเอือ้ประโยชนก์นัทัง้ 2 ฝ่าย (win-win approach) 
2. มีนโยบายท่ียอมรบัการโอนหนว่ยกิตท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ ์ยืดหยุน่และเอือ้ตอ่ความแตกตา่งกนัใน 
     บริบทของการศกึษา 
3. หากมีผูเ้ช่ียวชาญในสายงานซึ่งเป็นผูใ้ชง้านบณัฑิต รว่มอยูใ่นคณะกรรมการผูว้างนโยบายจะชว่ยให้ 
    การก าหนดทิศทาง กลยทุธ ์และตวัชีว้ดั ตรงตามมาตรฐาน เป็นรูปธรรม และตอบโจทยค์วามตอ้งการ 
    ของสายงานผูใ้ชบ้ณัฑิตจรงิ 
4. ควรเปิดใหมี้เวทีอภิปราย พดูคยุหารือเชิงนโยบายระหวา่ง ส านกังานตรวจคนเขา้เมืองและ สกอ และ 
    สถาบนัการศกึษา เพ่ือหารือแนวทาง รูปแบบการอ านวยความสะดวกใหก้บันกัศกึษาสญัชาตจีินเพ่ือ 
    ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ปัญหาดา้นเอกสารและปัญหาดา้นการเขา้เมืองใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีเอือ้อ านวยให ้
    นกัศกึษาและ สถาบนัการศกึษาไดส้ามารถท างานในส่วนท่ีรบัผิดชอบใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายการเขา้ 
    เมือง และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนัทกุสถาบนั 
5. เพิ่มโครงการตา่งๆท่ีสนบัสนนุโอกาสใหน้กัศกึษานานาชาตไิดมี้โอกาสรว่มกิจกรรมทัง้สว่นงานของ 
    ภาครฐัและเอกชน 
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2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) (ด้านการบริหารงาน) 
ระดับความคิดเหน็ 

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

2.1 ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินการดา้น 
      กระบวนการพฒันาผูเ้รียนหลกัสตูรนานาชาติใหเ้กิดผลลพัธท่ี์คาดหวงัตาม 
      มาตรฐานการอดุมศกึษา  

     7         0 

2.2 ประเมินสถานการณเ์ก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาติระดบัอดุมศกึษาเพ่ือน ามา  

      ก าหนดแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหา และสถานการณ ์
      7       0 

2.3 วิเคราะหผ์ลลพัธก์ารประเมินเก่ียวกบัหลกัสตูรนานาชาตริะดบัอดุมศกึษา  
       เพ่ือหาแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาและสถานการณ ์

      7       0 

2.4 สนบัสนนุ สง่เสรมิใหมี้โครงการแลกเปล่ียนอาจารยผ์ูส้อนหลกัสตูร 
      นานาชาติ เพ่ือใหอ้าจารยข์องสถาบนัอดุมศกึษามีโอกาสไดเ้รียนรูก้บั 
      อาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญการสอน  และมีประสบการณท่ี์ดี 

      7       0 

2.5 สนบัสนนุ สง่เสรมิใหส้ถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีความพรอ้ม และมีแนวปฏิบตัท่ีิดี   
      เป็นแหลง่เรียนรูด้า้นนวตักรรม และการเรียนรูแ้บบใหม่ 

      7       0 

2.6 สนบัสนนุงบประมาณแก่สถาบนัอดุมศกึษาในการพฒันาอาจารย ์ 
      ดา้นการศกึษา  การอบรมพฒันาความรู ้ดา้นการคดิคน้นวตักรรม  
       การเรียนรูแ้บบใหม ่และสามารถออกไปเรียนรูป้ระสบการณจ์รงิจาก 
       หน่วยงานตา่งๆ ไดอ้ย่างตอ่เน่ือง  

      7       0 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับด้านการบริหารงานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 

1. สรา้งเวที (Platform) ส าหรบัการส่ือสารขอ้มลูของหลกัสตูรในระดบันานาชาต ิเพ่ือใหมี้การเขา้ถึง  
    (Access) ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและเป็นท่ียอมรบั 

2. สรา้งเครือขา่ยความรว่มมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศ (International Organization) เพ่ือการอบรบ  
    ฝึกงาน และการไดง้านท าของบณัฑิต 

3. มีหนว่ยงานระดบัชาตท่ีิด าเนินการดา้นการใหท้นุสนบัสนนุผูส้อน ผูเ้รียน นกัวิจยั และการผลิตส่ือการ 
    สอนท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 
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3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ด้านนโยบาย) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

3.1 ก าหนดวิสยัทศัน ์แนวทาง แผนงาน กลยทุธ ์และงบประมาณเพ่ือขบัเคล่ือน  

     สถาบนั 
      7       0 

3.2 ก าหนดนโยบายการรบัสมคัรโดยผูเ้รียนสามารถสมคัรเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
      ตา่งๆ ไดห้ลากหลายชอ่งทางเชน่ ผา่นระบบออนไลน ์ผา่นตวัแทน ผา่น 
      จดหมายแนะน าตวั หรือสมคัรตรงท่ีสถาบนัการศกึษา โดยใชม้าตรฐาน 
      และกระบวนการเดียวกนั 

      7       0 

3.3 จดัโครงการอบรม พฒันาความรู ้ทกัษะดา้นการเรียนการสอน และทกัษะ 
      ดา้นนวตักรรม เพ่ือพฒันาอาจารยผ์ูส้อนไดค้ิดคน้แนวทางการสอน  
      การจดัท าผลงานนวตักรรมไปพฒันาการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

      7       0 

3.4 สรา้งเครือข่ายความรว่มมือกบัสถานประกอบการ สถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนๆ 
       ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศเพ่ือเปิดโอกาสในการเรียนรู ้

      7       0 

3.5 มีการส่ือสารกบัส านกังานตรวจคนเขา้เมืองใหเ้ขา้ใจตรงกนัในเรื่องวีซา่ของ 

       นกัศกึษา พรอ้มอธิบายใหน้กัเรียน และผูป้กครอง เขา้ใจอยา่งชดัเจน       7       0 

3.6 มีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือสัตย ์และ 

      ปฎิบัติตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สภาพแวดล้อม และ   

      แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 

      7       0 

3.7 จดัใหมี้การประกันใหแ้ก่นกัศึกษาต่างชาติท่ีครอบคลมุทัง้ประกนัอบุตัิเหต ุ  

       และประกันสุขภาพทุกปี เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการดูแล   

       นกัศกึษาตา่งชาตขิองสถาบนั 

      7       0 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
1. สถาบนัการศกึษาเอกชนก าหนดการศกึษานานาชาตไิวใ้นแผนกลยทุธท่ี์สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัิท่ีเป็น 
    จรงิได ้
2. สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งเพิ่มบทบาทในการก าหนดนโยบายในการรบันกัศกึษาสญัชาตจีินเขา้มาศกึษา 
    โดยเนน้การเตรียมความพรอ้มของนกัศกึษาในทกุกระบวนการ มีนโยบายในการเรียนรูภ้าษาและ 
    วฒันธรรมก่อนการเขา้เรียน ออกแบบหลกัสตูรใหเ้นน้การใชชี้วิตในตา่งประเทศ เนน้สรา้งเครือข่าย  
     สรา้งวฒันธรรมรว่ม และเนน้การก าหนดเนือ้หา เอือ้ใหน้กัศกึษาไดท้  าโครงการรว่มกนั 
3. สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนควรจดัตัง้หน่วยงานท่ีใหค้  าปรกึษาและดแูลดา้นสขุภาพจิตของนกัศกึษา 
    ตา่งชาตโิดยเฉพาะ 
4. จดัใหมี้หน่วยท่ีคอยใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบักฎหมายและการประกอบอาชีพในราชอาณาจกัรไทยหลกัจาก 
    ท่ีนกัศกึษาส าเรจ็การศกึษาแลว้ 
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4. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ด้านการบริหารงาน) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

4.1 จดัใหมี้หนว่ยงานรบัสมคัรนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิท างานไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง  
       สามารถตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพ บคุลากร ตอ้งมีความสามารถใน 
       การแนะน านกัศกึษาไดต้รงตามขอ้เท็จจรงิ หรือมีบคุลากรท่ีสามารถส่ือสาร 
       กบัผูส้มคัรท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นภาษาจีนท่ีไมไ่ดส้มคัรผ่านตวัแทน ทัง้ผา่น 
       ระบบออนไลน ์และออฟไลนเ์พ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนั 

      7       0 

4.2 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยเนน้กระบวนการมีสว่นรว่มจากชมุชนใน 
       การพฒันาและขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศกึษาในทกุโอกาสท่ี 
       เก่ียวขอ้ง และเป็นท่ียอมรบัของหน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน ทัง้ระดบัชาติ   
      และระดบันานาชาตอิย่างตอ่เน่ือง 

      7       0 

4.3 สง่เสรมิสนบัสนนุใหมี้การจดัหลกัสตูรนานาชาต ิกระบวนการเรียนท่ี
สามารถ 
     น าไปสูก่ารบริการวิชาการและวิชาชีพสูช่มุชนอยา่งตอ่เน่ือง 

      7       0 

4.4 วางแผนการพฒันาหลกัสตูร ปรบัปรุงหลกัสตูร และจดัการเรียนการสอนให ้
       มีความทนัสมยั ตอบสนองความตอ้งการของชมุชน สงัคม และประเทศ 

      7       0 

4.5 พฒันาคณุภาพของอาจารย ์และบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง โดยสนบัสนนุทนุ 
      พฒันาวิชาการและวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง       7       0 

4.6 สง่เสรมิ สนบัสนนุใหน้กัศกึษาใหร้ว่มท ากิจกรรมพฒันาดา้นวิชาการและ 
      วิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง เชน่ การเขา้รว่มกิจกรรมกบัชมุชนุเพ่ือใหน้กัศกึษาไดมี้ 
      โอกาสสมัผสักิจกรรมรว่มกบัชมุชนอยา่งใกลช้ิดหรือไดมี้โอกาสฝึก 
      ประสบการณว์ิชาการและวิชาชีพในสถานประกอบการตา่งๆ เพ่ือเปิด 
      ประสบการณก์ารเรียนรูน้อกชัน้เรียน 

      7       0 

4.7 จดัหาแหลง่ทนุสนบัสนนุใหน้กัศกึษาไดร้บัทนุการศกึษา และหาแหลง่ทนุ 
      สนบัสนนุใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพในเวทีระดบัชาต ิและระดบันานาชาติ 
      ตามศกัยภาพของนกัศกึษา 

      7       0 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
1. สถาบนัการศกึษา มีหน่วยงานภายในท่ีรบัผิดชอบการด าเนินงานดา้นการศกึษานานาชาตท่ีิครอบคลมุ  
    ทกุมิตเิพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การศกึษาแก่นิสิตและการท างานของบคุลากรชาวตา่งชาติ 
    เชน่ ควรมีหนว่ยงานท่ีดแูล อ านวยความสะดวกหรือหนว่ยงานท่ีมีช่องทางใหน้กัศึกษาสญัชาตจีิน 
     สามารถเขา้มาปรกึษาและเป็นท่ีพกัพิงเม่ือเกิดปัญหาไดต้ลอดเวลา ในขณะเดียวกนัตอ้งมีความพรอ้ม 
     ในดา้นภาษาท่ีใชส่ื้อสารเป็นอยา่งดี มีบคุลากรท่ีมีศกัยภาพในการ ดแูล แกไ้ขปัญหา มีความสามารถ  
     เป็นท่ีไวว้างใจแก่นกัศกึษาและพรอ้มสนบัสนนุใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาศกัยภาพ 
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5.หลักสูตร (ด้านนโยบาย) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

5.1 หลกัสตูรมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน สงัคม และประเทศ       7       0 
5.2 จดัการเรียนการสอนของหลกัสตูรโดยเนน้ดา้นปฏิบตัิมากกวา่ดา้นทฤษฏี  
      รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากผูป้ฏิบตัิจรงิ เชน่ สหกิจศกึษา 

      7       0 

5.3 จดัใหอ้งคก์รภายนอกมีส่วนรว่มในการพฒันานกัศกึษาผา่นการท าโครงการ 
       ตา่งๆ ซึ่งจะชว่ยใหน้กัศกึษาไดพ้ฒันาทกัษะในดา้นการประสานงาน และ 
       การท างานในอนาคตส าหรบันกัศกึษา 

      7       0 

5.4 มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนออนไลนเ์พ่ือรองรบัภาวะ วิกฤต เชน่ โรค 
      อบุตัใิหม ่การปิดเมืองเพ่ือคดักรองโรค เป็นตน้ และอาจารยผ์ูส้อนตอ้ง 
      ค  านงึถึงรูปแบบท่ีสามารถใชไ้ดใ้นทกุประเทศส าหรบัการสง่งานแบบ 
      ออนไลนข์องนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิพกัอาศยัอยูต่า่งประเทศระหวา่งการหยดุ 
      ภาคเรียน 

      7       0 

5.5 มีอาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีมีความรูภ้าษาจีนใหค้  าแนะน าดา้นการเรียน และ 
      กิจกรรมพรอ้มก าหนดช่วงเวลาในการใหค้  าปรกึษาอย่างเหมาะสม 

      7       0 

5.6 การปรบัปรุงหลกัสตูรสามารถด าเนินการไดก้่อนระยะเวลาท่ีก าหนดไวห้รือ    
      ตามความเหมาะสมตามเง่ือนไขของหนว่ยงานท่ีก ากบัมาตรฐานการศกึษา 

      7       0 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับด้านนโยบายของหลักสูตร 
1. หลกัสตูรตอ้งมีความยืดหยุน่สามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความตอ้งการของผูเ้รียนและสงัคม ดว้ยการ 
    จดัเป็น Short Course เพ่ือสอนในหวัขอ้ท่ีตอ้งการและน าผลการเรียนไปเทียบโอนเป็นหนว่ยกิตของวิชา 
    ในหลกัสตูรได ้
2. หลกัสตูรของนกัศกึษาสญัชาตจีิน ควรเนา้หลกัสตูรท่ีเปิดกวา้งใหน้กัศกึษาสามารถเรียนรู้ 
    แบบบรูณาการ เนน้ทกัษะการใชชี้วิต ทกัษะเชิงความคิดแบบเป็นระบบ เขา้ใจในหลกัการใชชี้วิตในยคุ 
    ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และเนน้การฝึกทกัษะเรียนรูเ้ชิงวฒันธรรมและเศรษฐกิจควบคูก่นั  
    นอกจากนี ้สถาบนัอดุมศกึษาควรเนน้ย า้การท าใหน้กัศกึษามีแรงบนัดาลใจในอาชีพของตนเองใน  
    อนาคตได ้และน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
3. เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้มากมาย การปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสเน่ืองจากมีการ 
    เปล่ียนแปลงเกิดขึน้มากมาย การปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยัจะเป็นประโยชน ์
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6. หลักสูตร (ด้านการบริหารงาน) 

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย 

6.1 มีการจดัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมีคณุสมบตั ิทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และมี 
       ประสบการณเ์หมาะสมกบัแตล่ะรายวิชาในหลกัสตูร 

      7       0 

6.2 มีบริการวิชาการใหก้บัผูเ้รียนตลอดหลกัสตูร ตัง้แตก่ารเตรียมความพรอ้ม  
      การพฒันาระหวา่งเรียน และสามารถส าเรจ็การศกึษาตามเกณฑก์ าหนด 

      7       0 

6.3 มีแหลง่ศกึษาคน้ควา้ เช่น หอ้งสมดุ หอ้งสมดุออนไลน(์ E-Libery) ของ 
      หลกัสตูร หอ้งอินเทอรเ์น็ต ซึ่งเปิดใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกอยา่ง 
      เพียงพอ 

      7       0 

6.4 การวดัผลแตล่ะรายวิชามีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หาของวิชาท่ีเรียน มีความ 
      เท่ียงตรง และสามารถตรวจสอบได ้

      7       0 

6.5 สง่เสรมิใหน้กัศกึษามีความคิดเชิงนวตักรรม มีความสามารถในการใช ้
       เทคโนโลยี มีทกัษะในการส่ือสารระหวา่งบคุคล สามารถน าความรู ้ 
       ประสบการณจ์ากการศกึษาตามหลกัสตูรไปใชแ้กปั้ญหา และตดัสินใจใน 
       งานท่ีรบัผิดชอบอย่างมีเหตผุล 

      7       0 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิม่เติมเกี่ยวกับด้านการบริหารงานของหลักสูตร 
1. ผูบ้รหิารหลกัสตูรและอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรมี Mindset ท่ีเปิดและสามารถยอมรบัความแตกตา่งของ  
    กระบวนการคดิ ความเช่ือและการแสดงออกของนิสิตและบคุลากรชาวตา่งชาตไิด  ้
2. สถาบนัอดุมศกึษาควรเนน้การบรหิารหลกัสตูรท่ีสามารถบรูณาการได ้มีเนือ้หาท่ีสอดคลอ้งไมซ่  า้ซอ้น                     
     และกลมกลืนไปกบัพหวุฒันธรรมสามารถน าไปใชต้อ่ยอดในอาชีพของนกัศกึษาไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ี 
     ส  าคญันกัศกึษาสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจ มีแผนท่ีชีวิต และคดิวิเคราะหอ์นาคตของตนเองให ้
     สอดคลอ้งกบัเนือ้หาวิชาท่ีน าไปใชป้ระโยชนใ์นอนาคตของตนเองได ้
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายชชัวาล  หงัสพฤกษ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 18  มีนาคม  2498 
สถานทีเ่กิด ตรงั 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2523                       

ครุศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร)์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม  
พ.ศ.2527             
ศลิปศาสตรบณัฑิต (รฐัศาสตร)์  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
พ.ศ.2536                       
ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมมหาบณัฑิต (การบรหิารอาชีวศกึษา)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารทหารลาดกระบงั  
พ.ศ.2563  
การศกึษาดษุฎีบณัฑิต (การจดัการการอดุมศกึษา)  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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