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          การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 
แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต  โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP) ของสตัฟเฟลบีม โดยประเมินใน 5 
องคประกอบ  ไดแก  ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดวนกระบวนการ ดานประสทิธิผล และดานความ
ย่ังยืน  แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บัณฑิต นักศึกษา อาจารย อาจารยนิเทศการศึกษา
ผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบิน และผูบังคับบัญชา จํานวน 369 คน  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ไดแก แบบสอบถาม วเิคราะหขอมูลโดยคาความถี่ คารอยละ คามัชฌิชเลขคณิตและคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
          ผลการวิจัยสรุปไดดงัน้ี 
 1. ดานบริบท อาจารย ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบินและผูบังคับบัญชา มีความคดิเห็นวา 
วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก สวนอาจารยนิเทศการศึกษามี
ความคดิเห็นวา  วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 2. ดานปจจัยนําเขา  นักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความคดิเห็นวา คุณสมบัติผูเรียน  
มีความเหมาะสม สวนคุณสมบัติอาจารย และทรัพยากรสนับสนุน มีความเหมาะสมอยู ในระดับมาก  
อาจารยและผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบินมีความคิดเห็นวาเน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก สวนอาจารยนิเทศการศึกษามีความคิดเห็นวาเน้ือหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด สวนอาจารย อาจารยนิเทศการศึกษา  ผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบิน มีความคิดเห็น 
วาโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม      
           3. ดานกระบวนการ  นักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความคิดเห็นวา การบริหารหลักสูตร  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
           4. ดานประสิทธผิลของหลักสูตร  บัณฑิต อาจารยนิเทศการศึกษาและผูบังคับบัญชา 
มีความคิดเห็นวา บัณฑิตมีทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก       
           5. ดานความย่ังยืนของหลักสูตร  ผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นวา ความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิตอยูในระดับมาก 
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 The purpose of this research was to evaluate Tourism and Hospitality Industry  
In Aviation Business, School of Tourism and Hospitality Management B.E. 2548 of Suan 
Dusit Rajabhat University by using the CIPP Evaluation Model of Stufflebeam comprising 
five aspects:Context, Input, Process, Product and Sustainability. The total samples of 369 
information providers were composed of graduates, students, instructors, supervisors, 
aviation business experts and graduates’employers.The instruments were 
questionnaires.Data were analyzed by frequency,percentage, arithmetic mean and standard 
deviation. 
     The results of this research were as follows :  
            1.  Context : The instructors, aviation business experts, graduates’ employers 
rated  that overall objectives of the program were suitable at a high level. But the 
supervisors rated  that the objectives of the program were suitable at the highest level. 
           2.  Input: The students, graduates,instructors rated that the qualities of students 
were suitable at a moderate level. But the qualities of instructors and supporting resources 
were suitable at a high level. The instructors and aviation business experts rated that the 
contents of the program were suitable at a high level.  The supervisors rated that the 
contents of the program were suitable at a highest level.  The instructors, supervisors and 
aviation business experts rated that the structure of the program was suitable at a moderate 
level.  
  3.  Process: The students, graduates and instructors rated that the program 
management, teaching and learning process, evaluation and measurement were suitable at 
a high level. 
 4.  Product: The graduates , supervisors and graduates’ employers rated that the 
graduates’ work attitude was suitable at a high level. 
          5.  Sustainability: The graduates’ employers rated that their pleasure with the 
graduates’ work and developing tasks was at a high level. 
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เครื่องมือการวิจัยรวมท้ังใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง  
   ภาคบริการมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นอกจากจะเปนสาขาการผลิตท่ีสรางรายไดและสรางงานใหกับประเทศในสัดสวนท่ีสูงแลว ยังเปน
องคประกอบพ้ืนฐานในการชวยสนับสนุนการพัฒนาภาคการผลิตอ่ืนๆ ของประเทศ และเปนภาค
ธุรกิจท่ีมีบทบาทในการดึงเงินลงทุนจากตางประเทศเขามาปละหลายแสนลานบาท ในขณะท่ีการ
เปล่ียนแปลงอาจเปนชองทางหนึ่งในการสรางโอกาสการพัฒนาธุรกิจภาคบริการของประเทศไทยให
ขยายตัวรวดเร็วข้ึน หากมีการปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณไดอยางเหมาะสมและทันการ (วิชัย     
ปติเจริญธรรม. 2548:121) 
   งานบริการจึงเปนงานท่ีมีเกียรติ เปนงานท่ีใหโอกาสไดรับใชผูคน เปนงานท่ีไดมีโอกาสขัด
เกลาตนเองสูความเปนผูขวนขวายในกิจอันควรทํา เปนงานท่ีชวยขัดเกลาจิตวิญญาณใหออนนอม
ถอมตน ฝกฝนการเปนผูให ผูชวยเหลือรับใช ใหความสะดวกสบายแกผูอ่ืน งานบริการเปนงานท่ีมี
คุณคาท้ังตอตนเองและผูอ่ืน กลาวคือมีคุณคาตอตนเอง เพราะเมื่อใหบริการยอมไดรับประสบการณ
จากการบริการนั้น ไดรับความเชื่อถือไววางใจ ไดรับผลตอบแทน ไดความกาวหนาม่ันคง รางวัลของ
การบริการดวยความเต็มใจนั้น จะสงผลตั้งแตการตระเตรียมการบริการ ขณะท่ีใหบริการอยู และเม่ือ
บริการแลวก็มีความอ่ิมใจ ผองใส เบิกบานใจ เม่ือคิดถึงงานท่ีไดชวยเหลือผูคนอยางมีคุณคา และ
ตอมาเม่ือไดรับผลตอบแทนก็ย่ิงมีความสุขมากข้ึนไปอีก 
   ธุรกิจการบิน เปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ซึ่งบริการขนสงผูโดยสารทางอากาศให
สามารถเดินทางติดตอกันไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย จึงเปนท่ีนิยมของผูเดินทางระหวางประเทศ
มาก และจะทวีความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งขณะนี้ธุรกิจการบินของโลก ของภูมิภาคและ
ของประเทศไทย มีอัตราการเติบโตท่ีรวดเร็วมาก ดังจะเห็นไดจากจํานวนผูโดยสารและสินคาท่ีขนสง
ทางอากาศ มีปริมาณสูงข้ึนมาก แตละประเทศมีการขยายตัวและซื้อเคร่ืองบินใหมในจํานวนท่ีนา
ประหลาดใจ เชน สิงคโปรและมาเลเซีย รวมท้ังสายการบินของประเทศในกลุมตะวันออกกลางก็มี
อัตราการเติบโตท่ีสูงมาก ดังน้ัน ปญหาท่ีตามมา คือ การขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจการบินท่ีจะมี
ความตองการในอีก 3 ป ขางหนาอีกนับหม่ืนคน (พรนพ พุกกะพันธ. 2548:1) 
   การท่ีจะใหบุคลากรในธุรกิจการบิน มีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดดีนั้น 
จะตองอาศัยการศึกษา ดังท่ีนักการศึกษาหลายทาน อาทิ กูด (Good.1973:191) กลาวไววา 
การศึกษาหมายถึง 1.กระบวนการเบ็ดเสร็จท่ีบุคคลนํามาพัฒนาความสามารถ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมตางๆ ท่ีมีคุณคาอันเปนท่ีพึงปรารถนาในสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู 2.กระบวนการทาง
สังคมซึ่งเลือกสรรและควบคุมสิ่งแวดลอมใหบุคคลไดรับความสามารถและพัฒนาตนเองอยางดีท่ีสุด
ตามท่ีสังคมปรารถนา 3. ศิลปะการถายทอดความรูจากอดีตซึ่งจัดไวอยางมีระเบียบใหแกบุคคล 
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แตละรุน สําหรับการศึกษาไทย ไดใหความหมายของการศึกษาไวดังน้ี ม.ล.ปน มาลากุล ไดให
ความหมายของการศึกษาวา การศึกษาเปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล 
(สุนทร ศรีรักษา.2522:37-43) สาโรช บัวศรี (2514:8) ไดใหความหมายของการศึกษาวา การศึกษา
หมายถึง ความเจริญงอกงามท่ีเกิดข้ึนแกผูเรียน เนื่องจากไดรับประสบการณท่ีเลือกเฟนแลวอยางดี 
สรุป การศึกษา คือ กระบวนการท่ีจะพัฒนาความรู ความสามารถตางๆ เจตคติ ความประพฤติ การ
มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดี โดยอาศัยส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบๆตัว เพื่อใหบุคคลนั้นนํามาใชใหเกิด
ประโยชนกับตนเองใหมากท่ีสุด 
  การจัดการศึกษาของสถาบันใดหรือหลักสูตรใด ท่ีสามารถทําใหนักศึกษาทุกคนสําเร็จ
การศึกษาไดตามหลักสูตรท่ีกําหนด โดยประหยัดท้ังงบประมาณ แรงงาน วัสดุ อุปกรณ และเวลาท่ี
ใชในการศึกษา การจัดการศึกษาของสถาบันนั้นหรือหลักสูตรนั้นยอมมีประสิทธิภาพมาก คุณภาพ
ของการศึกษาจะดีหรือไม ยอมข้ึนอยูกับคุณภาพของหลักสูตร (สมนึก ธาตุทอง. 2548: 3) หลักสูตร
เปนแผนหรือแนวทางการจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ เพ่ือช้ีแนะใหผูบริหารการศึกษา ครู 
อาจารย ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดจัดประสบการณท้ังมวล ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
เพ่ือใหเยาวชนหรือพลเมืองของประเทศไดพัฒนาตนเอง ท้ังในดานความรู ทักษะ และคุณสมบัติอัน
พึงประสงค ตามความมุงหมายของการจัดการศึกษาของชาติ (สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ. 2521: 1) 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษานั้น จําเปนตองมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
เพ่ือท่ีจะสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอตนเองและประเทศชาติได  
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตไดเปดหลักสูตรแขนงวิชาธุรกิจการบิน โดยครั้งแรกเปน
โครงการความรวมมือระหวางสถาบันการบินพลเรือน โดยพลอากาศโท ชรัช ปานสุวรรณ กับสถาบัน
ราชภัฎสวนดุสิต ในขณะนั้น เพื่อใหสามารถเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีภาคปกติ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว แขนงวิชาธุรกิจการบิน ตอมาในป 
พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรการทองเท่ียวและ
บริการ ไดรับอนุมัติใหเปดหลักสูตรแขนงวิชาธุรกิจการบิน และมีการปรับปรุงหลักสูตรแขนงวิชา
ธุ ร กิจการบิน ข้ึน  เ พ่ือ ให มีความทันสมัยและ เหมาะสมตลอดจนเปนไป  ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ซึ่งเปาหมายหลักตามแผนกลยุทธ
ของมหาวิทยาลัย ชวงระยะเวลา พ.ศ.2549 – 2554 เปนไปในทิศทางเพ่ือความอยูรอดของ
มหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันความเปนเลิศในดานอ่ืนๆ ของ “ราชภัฎสวนดุสิต” จําเปนตองคงสภาพไว
ดวยเชนกัน จึงเกิดเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4 อัตลักษณ คือ อุตสาหกรรม
อาหาร (Food Industry) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood) พยาบาลศาสตร (Nursing Science) 
และอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ไดปรับโครงสรางคณะ
และสถาปนาโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการข้ึน ตามอนุมัติสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 
โครงสรางของโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ ประกอบดวย 



 3 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ ซึ่งมีแขนงวิชาธุรกิจการทองเท่ียว แขนง
การโรงแรม และแขนงวิชาธุรกิจการบิน 
  นับตั้งแตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตไดเปดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ
บริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ ตั้งแต พ.ศ.2548 ถึงปจจุบัน 
รวมเวลาได 6 ป มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาแลว 3 รุน จํานวน 187 คน และยังไมมีการประเมิน
หลักสูตรอยางเปนระบบ วาหลักสูตรนี้ไดบรรลุผลตามความมุงหมายท่ีวางไวหรือไม เพียงใด ผูวิจัย
จึงมีความสนใจท่ีจะประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต โดยเลือกใชรูปแบบการประเมิน
แบบซิปป (CIPP) ของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam. 2003) ใน 5 องคประกอบ คือ ดานบริบท ดาน
ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานความย่ังยืน ซึ่งส่ิงท่ีไดจากการประเมินคร้ังน้ีจะ
เปนประโยชนอยางย่ิงตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับหลักสูตรนี้โดยเฉพาะผูบริหารจัดการหลักสูตรในการ
จัดทําขอสารสนเทศ ซึ่งผลท่ีไดจากการประเมินหลักสูตรนี้ จะเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
ใหมีประสิทธิภาพและทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การประเมินน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนง
วิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต โดยใชรปูแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP) ของ สตัลเฟลบีม (Stufflebeam. 2003) ใน 5 
องคประกอบคือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล และดานความ
ย่ังยืน  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียน
การทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
มีความสําคัญดังน้ี 
 1. เปนขอมูลสําหรับผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการ
บริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
 2.  เปนแนวทางสําหรับอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับความ
ตองการของตลาด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
   1. ในการประเมินนี้เปนการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชา
ธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ใน 5 องคประกอบ คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล และดาน
ความย่ังยืน  
  2. ประชากรที่ใชในการประเมินครั้งนี้ คือ อาจารยท่ีสอนรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 13 คน นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ศูนยสุพรรณบุรี 
จํานวน 67 คน บัณฑิต จํานวน 187 คน ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต จํานวน 187 คน อาจารยนิเทศ
การศึกษา จํานวน 4 คน ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน จํานวน 3 คน  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพื่อไดมาซ่ึงสารสนเทศเพ่ือใช
ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจ
การบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย
ใชวิธีการประเมินแบบซิปป(CIPP) ของ สตัลเฟลบีม (Stufflebeam. 2003) และประเมินใน 5 
องคประกอบ ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานความย่ังยืน 
    1.1  ดานบริบท หมายถึง วัตถุประสงคของหลักสูตร  
    1.2 ดานปจจัยนําเขา หมายถึง ปจจัยท่ีใชในการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย 
คุณสมบัติผูเรียน คุณสมบัติอาจารย โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร และทรัพยากร
สนับสนุน    
    1.2.1 คุณสมบัติผูเรียน หมายถึง คุณสมบัติของผูท่ีไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการ
บริการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกําหนด 
     1.2.2  คุณสมบัติอาจารย หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความสามารถหรือ
บุคลิกลักษณะท่ีอาจารยพึงปฏิบัติตอผูเรียน ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ และดานบุคลิกภาพ 
    1.2.3  โครงสรางของหลักสูตร หมายถึง องคประกอบของหลักสูตร เชน จํานวน 
หนวยกิตตลอดหลักสูตร ,จํานวนหนวยกิตแตละหมวดวิชา 
   1.1.4 เนื้อหาของหลักสูตร หมายถึง สาระ ความรู และประสบการณการเรียนการ 
สอนในแตละวิชาท่ีนํามาถายทอดใหแกผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเขาใจในงานดาน
อุตสาหกรรมบริการ และสามารถนําไปใชประโยชนตอตนเองและสังคมได 
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     1.2.5  ทรัพยากรสนับสนุน หมายถึง ทรัพยากรท่ีสนับสนุนเอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน เชน เอกสารตํารา สื่อ-อุปกรณประกอบการเรียนการสอนและสถานท่ี 
  1.3  ดานกระบวนการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของหลักสูตรอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 
2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต จําแนกเปน 
     1.3.1 การบริหารหลักสูตร หมายถึง กระบวนการบริหารงานในหลักสูตร
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน เชน การคัดเลือกนักศึกษา,การดูแล
มาตรฐานการศึกษาและการใหบริการทางวิชาการแกอาจารยและผูเรียน 
     1.3.2  การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 
เชน การจัดเตรียมความพรอมผูเรียน การดําเนินการสอน สงเสริมใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียน
อยางเต็มท่ีและมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
     1.3.3  การวัดและการประเมินผล หมายถึง การพิจารณาตัดสินพฤติกรรมการ
เรียนรูของผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและวัตถุประสงคของ
การเรียนการสอนโดยมีเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม แมนยํา สามารถทราบผลไดอยาง
รวดเร็ว 
  1.4 ดานประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จของหลักสูตรพิจารณาจากคุณภาพของ
บัณฑิตท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ ไดแก 
   ทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงาน หมายถึง ทาที ความรูสึก ความคิดเห็นท่ี
มีตออาชีพดานอุตสาหกรรมบริการ ในดานการใหบริการแกลูกคา การปฏิบัติงานและในดาน
จริยธรรม คุณธรรมตอเพ่ือนรวมงาน ไดแก การเอ้ือเฟอเผ่ือแผ การทํางานรวมกันเปนทีม การ
ปรับตัวกับเพ่ือนรวมงาน 
   1.5.  ดานความยั่งยืนของหลักสูตร หมายถึง ความตอเน่ืองของหลักสูตรพิจารณา
จาก ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต ไดแก 
     ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของ
บัณฑิต หมายถึง ความรูสึกดี ความรูสึกชอบในความรูความสามารถและบุคลิกลักษณะของบัณฑิตท่ี
จะปฏิบัติงานและพัฒนาของตน จนทําใหงานประสบความสําเร็จ 
  2.  นักศึกษา หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนง
วิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ชั้นปท่ี 3 ในปการศึกษา 2551 
  3. บัณฑิต หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 
แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ในปพ.ศ. 2548 - 2550  
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 4.  อาจารย หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีในการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 
แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต  
 5.  ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูปฎิบัติงานในฐานะหัวหนางานหรือหนวยงานท่ีบัณฑิต 
แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทํางาน
อยู  
  6.  อาจารยนิเทศการศึกษา หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีในการนิเทศการสอนนักศึกษาใน 
หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการ
บริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
  7.  ผู เชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน  หมายถึง ผู ท่ีมีความรู ความสามารถ  ทักษะ 
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในดานธุรกิจการบิน 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
 ในการประเมนิหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียน
การทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
 1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
  - ความหมายของหลักสูตร 
  - ความสําคัญของหลักสูตร 
  - องคประกอบของหลักสูตร 
  - ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี 
 2. การประเมินหลักสูตร 
  - ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
  - จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 
  - เกณฑของการประเมินหลักสูตร 
  - ข้ันตอนในการประเมินหลักสูตร 
  - ประโยชนของการประเมินหลักสูตร 
 3. รูปแบบของการประเมิน 
 4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 
 5. หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการ
ทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  - งานวิจัยในประเทศ 
  - งานวิจัยตางประเทศ 
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1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
 1.1 ความหมายของหลักสูตร 
 คําวา “หลักสูตร” แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “curriculum” ซึ่งมีรากศัพทมาจาก
ภาษาลาตินวา “currere” หมายถึง “running course” หรือเสนทางท่ีใชวิ่งแขง ตอมาไดนําศัพทนี้มา
ใชในทางการศึกษาวา running sequence of course or learning experience (Armstrong. 1989: 
2) การท่ีเปรียบเทียบหลักสูตรกับสนาม หรือเสนทางท่ีใชวิ่งแขงอาจเน่ืองมาจากการท่ีผูเรียนจะ
สําเร็จการศึกษาในระดับใดหรือหลักสูตรใดก็ตาม ผูเรียนจะตองฟนฝาความยากของวิชาหรือ
ประสบการณการเรียนรูตามลําดับข้ัน ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรเชนเดียวกับนักวิ่งท่ีตองวิ่งแขงและฟน
ฝาอุปสรรคไปสูชัยชนะ และความสําเร็จใหได 
 สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ (2521: 1) กลาววา หลักสูตร คือ แผนหรือแนวทางการจัด
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนท่ีช้ีแนะใหผูบริหารการศึกษา ครู อาจารย ตลอดจนผูท่ี
เก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดจัดประสบการณท้ังมวลตามที่หลักสูตรกําหนด เพ่ือใหเยาวชนหรือ
พลเมืองของประเทศไทยพัฒนาตนเองท้ังในดานความรู ทักษะ และคุณสมบัติอันพึงประสงคตาม
ความมุงหมายของการจัดการศึกษาของชาติ 
 ธํารง บัวศรี (2532: 6) ไดใหความหมายของหลักสูตร คือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําข้ึนเพ่ือ
แสดงถึงจุดหมาย การจัดเน้ือหาสาระ กิจกรรม และประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือให
ผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายท่ีไดกําหนดไว 
 เอกวิทย ณ ถลาง (2521: 6) ใหความหมายของหลักสูตรวา ประสบการณท้ังหลายท่ีจัดให
เด็กไดเรียน เนื้อหาวิชา ทัศนคติ แบบพฤติกรรม กิจวัตร สิ่งแวดลอม เมื่อประมวลเขากันแลว ก็จะ
เปนประสบการณท่ีผานเขาไปในการเรียนรูของเด็ก 
 สุมิตร คุณานุกร (2523: 2) กลาววาหลักสูตร คือ โครงการใหการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะสอดคลองกับความมุงหมายทางการศึกษาท่ีกําหนดไว 
 นอกจากน้ี สงัด อุทรานันท (2532: 16) ไดกลาวถึง หลักสูตรไวดังตอไปนี้ 
 1.  หลักสูตร คือ ส่ิงท่ีสรางข้ึนในลักษณะของรายวิชา ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อหาสาระท่ีได
จัดเรียงลําดับความยากงายหรือเปนข้ันตอนอยางดี 
 2.  หลักสูตรประกอบดวย ประสบการณทางการเรียน ซึ่งวางแผนไวลวงหนา เพื่อมุงหวังจะ
ใหเด็กไดเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในแบบที่ตองการ 
 3.  หลักสูตรเปนสิ่งท่ีสังคมสรางข้ึน สําหรับใหประสบการณทางการศึกษาแกเด็กใน
โรงเรียน 
 4.  หลักสูตรประกอบดวยประสบการณท้ังหมดของผูเรียน ซึ่งเขาไดรับรูและไดตอบสนอง
ตอการแนะแนวของโรงเรียน 
       จากความหมายทั้งหมดดังกลาว สามารถสรุปไดวา “หลักสูตร” คือ แผนหรือแนวทาง เพ่ือ
ชี้แนะใหผูบริหารการศึกษา ครู และอาจารย ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ไดจัดเนื้อหาสาระ 
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กิจกรรมและประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองท้ังในดาน
ความรู ทักษะ และคุณสมบัติอันพึงประสงคตามความมุงหมายของการจัดการศึกษา 
         
 1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 
 นักการศึกษาชาวอเมริกัน ไดกลาวเนนความสําคัญของหลักสูตรวา “หลักสูตรเปนเสมือน
เคร่ืองนําทางใหเด็กไปสูจุดมุงหมาย หลักสูตรไมใชเปนแตเพียงแนวการเรียนเทาน้ัน ยังรวบรวม
รายการและปญหาตาง ๆ ไวอีกดวย หลักสูตรไมใชเนื้อหาวิชา แตเปนกิจกรรมท้ังหมดท่ีนําเขามาใน
โรงเรียน 
 นอกจากนี้ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2540: 11) ไดกลาวถึงความสําคัญของหลักสูตรไววา 
การท่ีจะทราบวาการศึกษาระดับใดดีหรือไมดี สามารถศึกษาไดจากหลักสูตรการศึกษาในระดับนั้นๆ 
ของประเทศ เพราะหลักสูตรเปนเคร่ืองมือในการปรับจุดมุงหมาย และนโยบายทางการศึกษาของ
ชาติเขาสูการปฏิบัติในสถาบันระดับตาง ๆ หลักสูตรเปรียบเสมือนเปนหางเสือท่ีจะคอยกําหนดทิศ
ทางการเรียนการสอนใหเปนไปตามความมุงหมายของการศึกษา หลักสูตรเปนเคร่ืองชี้แนะความ
เจริญของชาติ ถาประเทศใดมีหลักสูตรท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพก็จะสะทอนไปถึงคนในประเทศ 
 จากความสําคัญของหลักสูตรดังกลาวพอสรุปไดเปนขอ ๆ ดังน้ี 
 1.  หลักสูตรเปนเสมือนเปาหลอมพลเมืองใหมีคุณภาพ 
 2.  หลักสูตรเปนมาตรฐานในการจัดการศึกษา 
 3.  หลักสูตรเปนเคร่ืองกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณวาผูเรียน และสังคมควรจะ
ไดรับส่ิงใดบางท่ีจะเปนประโยชนแกผูเรียนโดยตรง 
 4.  หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวาเนื้อหาวิชาอะไรบาง ท่ีจะชวยใหเด็กมีชีวิตอยูสังคมอยาง
ราบรื่น เปนพลเมืองดี บําเพ็ญประโยชนใหกับสังคมและประเทศชาติ 
 5.  หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดลักษณะของสังคมในอนาคต 
 
         1.3  องคประกอบของหลักสูตร 
 ทาบา (Hida Taba. 1962: 10) กลาววาหลักสูตรควรมีองคประกอบอยู 4 อยาง คือ 
 1.  วัตถุประสงคท่ัวไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา 
 2.  เนื้อหาวิชา และจํานวนช่ัวโมงของแตละวิชา 
 3.  กระบวนการสอนและการเรียนหรือการนําหลักสูตรไปใช 
 4.  โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร 
      ธํารง บัวศรี (2542: 8-9) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรมีดังตอไปน้ี 
 1.  เปาประสงคและนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถึง สิ่งท่ีรัฐ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
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 2.  จุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึงผลสวนรวมท่ีตองการใหเกิดแก
ผูเรียน หลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแลว 
 3.  รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึงลักษณะและแผนผังท่ี
แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ 
 4.  จุดประสงคของวิชา (Subject Objectives) หมายถึงผลท่ีตองการใหเกิดแกผูเรียน
หลังจากท่ีไดเรียนวิชาน้ันไปแลว 
 5.  เนื้อหา (Content) หมายถึง สิ่งท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและความสามารถท่ี
ตองการใหมี รวมท้ังประสบการณท่ีตองการใหไดรับ 
 6.  จุดประสงคของการเรียนรู (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งท่ีตองการใหผูเรียน
ไดเรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถ หลังจากท่ีไดเรียนรูเนื้อหาท่ีกําหนดไว 
 7.  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (Instructional Strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑ เพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู 
 8.  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนและหลักสูตร 
 9.  วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum Materials and Instructional 
Media) หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศน และวัสดุอุปกรณตาง ๆ รวมท้ังอุปกรณ
โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอื่น ๆ ท่ีชวยสงเสริมคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการ
สอน 
 โบแชมป  (Beauchamp. 1981: 197) ไดกลาววา หลักสูตรประกอบดวย 
 1. ระบบเนื้อหา 
 2. ระบบการสอน 
 3. ระบบของการประเมินผล 
             ภพ เลาหไพบูลย (2537: 41) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไว 4 องคประกอบดังน้ี 
             1. จุดมุงหมายของหลักสูตร เปนความตองการหรือความประสงคของหลักสูตรท่ีใหบุคคล
ในสังคมมีคุณลักษณะตามที่กําหนดไว 
             2. เนื้อหาสาระ หมายถึง ความรูตางๆ ไดแก ขอเท็จจริง มโนคติ กฎ หลักการ  สมมติฐาน
และทฤษฎี 
             3. การนําหลักสูตรไปใช หมายถึง กระบวนการที่ผูสอนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน
ใหเกิดการเรียนรู 
             4. การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือดูพฤติกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  
 
 



 11 

             สงัด อุทรานันท (2532: 189) ไดกลาวถึงสวนประกอบของหลักสูตรวา หลักสูตรท่ีดีควรจะ
กลาวถึงส่ิงตอไปนี้ คือ 
 1.  เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร 
 2. จุดมุงหมายของหลักสูตรซ่ึงควรจะมีท้ังจุดหมายท่ัวไปและจุดหมายเฉพาะ 
 3. เนื้อหาสาระและประสบการณ 
 4. การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 5. การเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิชาการในชุมชน 
       6. การประเมินผล 
  จึงสรุปไดวา หลักสูตรประกอบดวยองคประกอบอยางนอย 4 อยาง คือ จุดมุงหมาย 
เนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งองคประกอบเหลาน้ีมีความสัมพันธซึ่ง
กันและกัน จุดมุงหมายเปนส่ิงท่ีกําหนดทิศทาง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคจะใหผูเรียนไดรับ
เนื้อหาวิชา เปนสาระสําคัญท่ีนํามาเปนสื่อหรือเปนส่ิงเราท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาจนบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว กระบวนการเรียนการสอน เปนวิธีการจัดประสบการณใหกับผูเรียน โดยมี
จุดมุงหมายเปนท่ีหมายปลายทาง และใชเนื้อหาวิชาเปนเคร่ืองมือทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
พัฒนา สวนการประเมินผลเปนการคนหาการพัฒนาของผูเรียน และคนหาวิธีการดําเนินการปฏิบัติ 
วาจะจัดประสบการณในลักษณะใดจะเกิดผลตามท่ีคาดหวังไว 
       
 1.4  ลักษณะของหลักสูตรท่ีดี 
 เสริมศรี ไชยศร (2526: 5) ไดกลาวถึงลักษณะของหลักสูตรท่ีดีวา หลักสูตรท่ีดีตองมี
จุดมุงหมาย 5 ประการ คือ 
 1.  เพ่ือพัฒนาหรือสงเสริมความเปนคนท่ีสมบูรณมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ ชีวิต
และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.  เพ่ือมุงเตรียมความพรอมทางสติปญญา ความสามารถ 
 3.  เพ่ือสงเสริมทักษะท่ีเนนเครื่องมือการเรียนรูในสังคม 
 4.  เพ่ือสงเสริมการเห็นคุณคาของภูมิปญญา เอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 5.  เพ่ือพัฒนาความเปนสากล ความกาวหนา และทัดเทียมกับนานาประเทศในเชิงวิชาการ 
เพ่ือหาประสบการณ 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 39) กลาวถึงลักษณะของหลักสูตรท่ีดีเพ่ือเปนแนวทางแก
ผูใชหลักสูตร ดังน้ี 
  1.  ผูบริหารสถานศึกษา ควรจัดการบริหาร การบริการอํานวยความสะดวก เพื่อให
หลักสูตรและการสอนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 2.  ผูสอนและผูเก่ียวของกับหลักสูตรควรกําหนดการจัดประสบการณ วิธีการ การวัดและ
การประเมินผลใหชัดเจน 
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 3.  หลักสูตรท่ีดีควรระบุไดวา ผูเรียนจะมีคุณลักษณะอยางไร และผลผลิตจากหลักสูตรมี
คุณภาพอยางไร 
        หลักสูตรเปนแนวทางสําคัญในการจัดการเรียนการสอน ลักษณะของหลักสูตรท่ีดีจะนําไปสู
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิผลทางการศึกษา หลักสูตรท่ีดีควรมี
ลักษณะดังน้ี บุญเล้ียง ทุมทอง (2553: 16-17) 
 1.  ตรงตามความมุงหมายของการศึกษา 
 2.  ตรงตามลักษณะของพัฒนาการของเด็กในวัยตาง ๆ 
 3.  ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณของชาติ 
 4.  มีเนื้อหาสาระของเร่ืองท่ีสอนเพียงพอท่ีจะชวยใหนักเรียนคิดเปน ทําเปน และมี
พัฒนาการในทุกดาน 
 5.  สอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูเรียน คือ จัดวิชาทักษะ และวิชาเน้ือหาใหเหมาะสมกนั
ในอันท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนเจริญงอกงามทุกดาน 
 6.  หลักสูตรท่ีดี ควรสําเร็จข้ึนดวยความรวมมือของทุกฝาย เพ่ือจะใหไดผลดีควรจัดทําเปน
รูปคณะกรรมการ 
 7.  หลักสูตรท่ีดี จะตองยืดหยุนไดตามความเหมาะสมกับสภาพการณตาง ๆ เชน 
   7.1  ความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
   7.2  ความเปนอยู การดํารงชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ 
   7.3  ความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมอันแสดงลักษณะของสังคม 
  7.4  ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
  7.5  ความเปล่ียนแปลงทางปรัชญาการศึกษา 
  7.6  ความเปล่ียนแปลงแนวความคิดทางจิตวิทยา 
  7.7  ความเปล่ียนแปลงในจุดประสงคของการศึกษา ซึ่งมุงสงเสริมใหนักเรียนมีมนุษย
สัมพันธ มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดี 
  7.8  วิวัฒนาการทางดานอุตสาหกรรม และภาวะความเปนอยูของสังคมท่ีเปล่ียนไป 
ระบบการปกครองประเทศท่ีเปล่ียนแปลง 
  7.9  ความเปลี่ยนแปลงดานอ่ืน ๆ ไดแก การบริหารการศึกษา อุปกรณโสตทัศนศึกษา 
วิธีสอนและการประเมินผลการศึกษา 
 8.  หลักสูตรท่ีดีจะตองใหนักเรียนไดเรียนรูตอเนื่องกันไป และจะตองเรียงลําดับความยาก
งายไมใหขาดตอนจากกัน 
 9.  หลักสูตรท่ีดีจะตองเปนประสบการณท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวันของเด็ก เพื่อใหเด็กไดมี
โอกาสแกปญหาตาง ๆ ในชีวิต เพ่ือใหมีความเปนอยูอยางผาสุก 
 10. หลักสูตรท่ีดีจะตองเพ่ิมพูนและสงเสริมทักษะเบ้ืองตนท่ีจําเปนของเด็ก 
 11. หลักสูตรท่ีดี ยอมสงเสริมใหเด็กเกิดความรู ทักษะ เจตคติ ความคิดริเริ่ม มีความคิด
สรางสรรคในการดําเนินชีวิต 
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 12. หลักสูตรท่ีดี ยอมสงเสริมใหเด็กทํางานเปนอิสระ และทํางานรวมกันเปนหมูคณะ เพ่ือ
พัฒนาใหรูจักการอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย 
 13. หลักสูตรท่ีดียอมบอกแนวทาง วิธีสอน และอุปกรณส่ือการสอนประกอบเนื้อหาสาระท่ี
จะสอนไวอยางเหมาะสม 
 14. หลักสูตรท่ีดียอมมีการประเมินผลอยูตลอดเวลาเพื่อทราบขอบกพรองในอันท่ีจะ
ปรับปรุงใหดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 
 15. หลักสูตรท่ีดีจะตองจัดประสบการณใหเด็กเกิดความรู ความเขาใจ และมีโอกาส
แกปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะปญหาครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 
 16. หลักสูตรท่ีดี ตองสงเสริมใหเด็กรูจักแกปญหา 
 17. หลักสูตรท่ีดี ตองจัดประสบการณท่ีมีความหมายตอชีวิตของเด็ก 
 18. หลักสูตรท่ีดี ตองจัดประสบการณและกิจกรรมหลาย ๆ อยาง เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กได
เลือกอยางเหมาะสมตามความสนใจ ความตองการ และความสามารถของแตละบุคคล 
 19. หลักสูตรท่ีดีจะตองวางกฎเกณฑไวอยางเหมาะสมแกการนําไปปฏิบัติและสะดวกแก
การวัดและประเมินผล 
 สรุปไดวา หลักสูตรท่ีดีควรมีจุดมุงหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถ ความ
เขาใจในวิชาการ เปนคนสมบูรณ มีคุณภาพ และสามารถที่จะอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

2. การประเมินหลักสูตรและรูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 กูด (Carter V.Good.1945: 209) ไดใหความหมายไววา การประเมินหลักสูตรคือ การ
ประเมินผลของกิจกรรมการเรียนภายในขอบขายของการสอนท่ีเนนเฉพาะจุดประสงคของการ
ตัดสินใจในความถูกตองของจุดมุงหมาย ความสัมพันธและความตอเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์
ของวัตถุประสงคเฉพาะ ซึ่งนําไปสูการตัดสินใจในการวางแผนการจัดโครงการตอเนื่องและการ
หมุนเวียนของกิจกรรมโครงการตาง ๆ ท่ีจะจัดใหมีข้ึน 
 สตัฟเฟลบีม และคณะ (Stufflebeam Daniel L.; et al. 1971: 128) ใหความหมายของการ
ประเมินหลักสูตรวา การประเมินหลักสูตรคือ กระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล เพื่อนํามาใชใหเปน
ประโยชนในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีกวาเดิม 
 วิชัย วงษใหญ (2521: 192) ใหความหมายของการประเมินหลักสูตรไววา การประเมิน
หลักสูตรเปนการพิจารณาเกี่ยวกับคุณคาของหลักสูตรโดยใชผลจากการวัดในแงมุมตาง ๆ ของส่ิงท่ี
ประเมินเพ่ือนํามาพิจารณารวมกัน และสรุปวาจะใหคุณคาของหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมานั้นวาอยางไร 
มีคุณภาพดีหรือไมเพียงใด หรือไดผลตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม มีสวนใดท่ีจะตอง
ปรับปรุงแกไข 
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 สันต ธรรมบํารุง (2527: 138–139) ไดอธิบายวา การประเมินหลักสูตรเปนการพิจารณา
คุณคาของหลักสูตร โดยอาศัยการรวบรวมขอมูล และใชขอมูลจากการวัดผลในแงตาง ๆ ของส่ิงท่ี
ประเมิน เพ่ือนํามาพิจารณารวมกันและสรุปวาหลักสูตรท่ีสรางข้ึนมานั้นมีคุณคาประการใด มี
คุณภาพดีหรือไมเพียงไร หรือไดรับผลตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือมีสวนใดท่ีจะตองปรับปรุงแกไข
ตอไป และนําเสนอผูบริหารผูมีอํานาจวินิจฉัยสั่งการดําเนินตอไป หรือการประเมินหลักสูตร หมายถึง 
กระบวนการในการศึกษาสวนประกอบตาง ๆ ของหลักสูตร อันไดแก หลักสูตร จุดมุงหมาย 
โครงสรางจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน วิธีสอนและการวัดผลวาจะ
สัมพันธกันหรือไม 
               สุจริต เพียรชอบ (2523: 64) ไดกลาวถึง การประเมินหลักสูตรไววาเปนกระบวนการท่ี
สําคัญ  เพราะเปนการหาคําตอบวาหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามท่ีไดตั้งจุดมุงหมายไวหรือไม  ผูประเมิน
หลักสูตรจึงตองเปนผูท่ีมีความรูดีท้ังทางดานหลักสูตรและดานการประเมินผล ซึ่งจะตองเนนการ
ประเมินท้ังโปรแกรมการศึกษา มิใชแตเพียงผลการเรียนปสุดทายเทาน้ัน  แตควรประเมินผลการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนดวย 
 จากความหมายของการประเมินหลักสูตร สามารถสรุปไดวา การประเมินหลักสูตรเปนการ
พิจารณาคุณคาของหลักสูตร โดยกระบวนการหาขอมูล เก็บขอมูล เพ่ือนํามาพิจารณาและสรุปวา
หลักสูตรนั้นมีคุณคาเพียงใด มีคุณภาพดีหรือไม หรือไดรับผลตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไว หรือตองมีการ
ปรับปรุงแกไข 
 
 2.2 จุดมุงหมายของการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรแตละจุดแตละข้ันตอนมีจุดมุงหมายท่ีแตกตางกันไปในรายละเอียด 
แตจุดมุงหมายใหญของการประเมินหลักสูตรมีความใกลเคียงกัน ซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึง
จุดมุงหมายของหลักสูตรไว ดังน้ี 
       ทาบา (Taba,1962: 310) ไดกลาวไววา การประเมินหลักสูตรกระทําข้ึนเพ่ือศึกษา
กระบวนการตางๆ ท่ีกําหนดไววามีการเปล่ียนแปลงใดบางท่ีสอดคลองหรือขัดแยงกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา การประเมินดังกลาวจะครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมดของหลักสูตรและกระบวนการตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแก จุดประสงค ขอบเขตของเนื้อหาสาระ คุณภาพของผูใช บริหารและผูใชหลักสูตร 
สมรรถภาพของผูเรียน ความสัมพันธของวิชาตางๆ การใชสื่อและวัสดุการสอน ฯลฯ 
 วิชัย วงษใหญ (2537: 218-219) กลาววา การประเมินหลักสูตรโดยท่ัวๆ ไปจะมี
จุดมุงหมายดังน้ี 
 1.  เพ่ือคุณคาของหลักสูตร โดยตรวจสอบดูวาหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนมานั้นสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือไม 
 2.  เพ่ือวัดผลดูวาการวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร รวมท้ังวัสดุประกอบ
หลักสูตร และการบริหารและบริการหลักสูตร เปนไปในทางท่ีถูกตองแลวหรือไม 
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 3.  การประเมินหลักสูตรจากผูเรียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพ่ือตรวจสอบดูวาลักษณะ
ท่ีพึงประสงค เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด 
 ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ (2539: 192-193) กลาววา โดยท่ัวไปการประเมินหลักสูตรใดๆ ก็
ตามจะมีจุดมุงหมายสําคัญท่ีคลายคลึงกันดังน้ีคือ 
 1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองท่ีพบในองคประกอบตางๆ ของหลักสูตร 
 2.  เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขระบบบริหารหลักสูตรการนิเทศกํากับดูแล การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 3.  เพ่ือชวยในการตัดสินใจของผูบริหารวาควรใชหลักสูตรตอไปอีกหรือควรยกเลิกการใช
หลักสูตรเพียงบางสวน หรือยกเลิกท้ังหมด 
 4.  เพ่ือตองการทราบคุณภาพของผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของหลักสูตรวา มีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุงหวังของหลักสูตรหลังจากผานกระบวนการทางการศึกษามาแลวหรือไม 
อยางไร 
 จากจุดมุงหมายของการประเมินผลหลักสูตรดังกลาว ขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการประเมินจะ
เปนตัวช้ีใหเห็นถึงคุณภาพการศึกษาของสังคมซ่ึงจะมีผลกระทบตอคุณภาพของประชากรในการ
พัฒนาสังคมในอนาคตตอไป ดังน้ัน การประเมินผลหลักสูตรมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงไมนอย
ไปกวากระบวนการในการจัดการศึกษาในสวนอ่ืนๆ  
 
 2.3 เกณฑที่ใชในการประเมินหลักสูตร 
 เกณฑในการประเมินหลักสูตร เกณฑนี้แบงเปน 3 กลุม คือ เกณฑทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Criteria) เกณฑทางปฏิบัติ (Practical Criteria) และเกณฑของความคุมคา (Prudential 
Criteria) 
  1.  เกณฑทางวิทยาศาสตร (Scientific Criteria) มีดังน้ี 
     1.1  ความเท่ียงตรงภายใน (Internal Validity) เปนความสอดคลองระหวางขอมูลและ
การอธิบายปรากฎการณ 
    1.2  ความเท่ียงตรงภายนอก (External Validity) เปนความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงจาก
กลุมหนึ่งไปยังกลุมอ่ืนๆ ท่ีมีสถานภาพใกลเคียงกัน 
    1.3  ความเช่ือม่ัน (Reliability) เปนความคงท่ีระหวางการวัดตัวแปรตางๆ หมายถึง 
ขอมูลใหมท่ีไดรับจะตองไมแตกตางไปจากขอมูลท่ีมีอยูเดิม 
               1.4   ความเปนปรนัย (Objectivity) ผูท่ีประเมินจะตองมีขอตกลงรวมกันในการประเมิน
หลักสูตร เทคนิควิธีควรจะทําใหการตีความออกมาไดคลายคลึงกัน 
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                2. เกณฑทางปฏิบัติ (Practical Criteria) มีดังน้ี 
     2.1  ตรงตามจุดประสงค (Relevance) การประเมินผลควรจะตรงตามรายละเอียดของ
วัตถุประสงคในการประเมิน มิฉะนั้นขอมูลท่ีเก็บมาไดจะไมมีความหมาย 
    2.2  ความสําคัญ (Importance) การประเมินผลควรเปนการรวบรวมขอมูลท่ีเห็นวามี
ความสําคัญท่ีสุด และไมตองสนใจขอมูลท่ีมีความสําคัญนอย 
    2.3  ขอบเขต (Scope) การกําหนดของเขตของการประเมินผลเปนสิ่งท่ีมีประโยชน ได
ขอมูลตรงตามวัตถุประสงคและมีความสําคัญ แตถาไมมีขอบเขตจะทําใหไดความจริงแตไมใชความ
จริงท้ังหมด การหาขอมูลจึงตองครบเกณฑ คือ ตรงตามจุดประสงค เปนขอมูลท่ีสําคัญ และไมแคบ
เกินไป 
    2.4  เช่ือถือได (Credibility) ขอคนพบและขอเสนอแนะจากการประเมินผล จะตอง
เช่ือถือได มิฉะนั้นการประเมินผลจะลมเหลว รายงานผลการประเมินจะนํามาใชประโยชนไมได 
  2.5  กําหนดเวลาเหมาะสม (Timeliness) การประเมินผลควรมีการกําหนดเวลาท่ี
เหมาะสม คือ ไมเร็วเกินไปหรือชาเกินไป การจัดสรรขอมูลท่ีจํากัดในชวงเวลาท่ีถูกตอง จะดีกวาได
ขอมูลท่ีสมบูรณในชวงเวลาท่ีไมถูกตอง 
   2.6  ใชไดแพรหลาย (Pervasiveness) ผูประเมินควรแนใจวาผลการประเมินควรจะ
เผยแพรใหผูเก่ียวของรับทราบและนําไปใชได 
     
                3.เกณฑของความคุมคา (Prudential Criteria) มีดังน้ี 
     3.1  ประสิทธิภาพ (Efficiency) การประเมินอาจจะเปนไปตามเกณฑท่ีกลาวขางตน
ครบถวน แตอาจจะยังไมมีประสิทธิภาพพอเพียง หลังจากการประเมินผลเสร็จส้ินแลว จะตองมีการ
นําไปปฏิบัติอีกหลายอยางท่ีเก่ียวของกับคณะบุคคลในโรงเรียน เงิน และการจัดการในโรงเรียน 
เกณฑในดานประสิทธิภาพควรจะนํามาใชในการปรับใหมีการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
 นอกจากน้ี สเทนเฮาส (Stenhouse )ไดเสนอเกณฑ 5 ประการ ท่ีอาจนํามาใชในการ
ประเมินหลักสูตร หรือการปฏิบัติทางการศึกษา เกณฑดังกลาว ไดแก (รุจิร ภูสาระ. 2545:152; 
อางอิงจาก Stenhouse. 1975: 117-118)  
 1.  ความหมาย (Meaning) ผูประเมินควรใหความสนใจกับความหมายของหลักสูตร
มากกวาการพิจารณาเพียงวาการตัดสินใจมีคุณคาเพียงใด ท้ังน้ีเนื่องจากหลักสูตรเปนงานท่ีคอนขาง
จะเปนศิลปะท่ีมีความหมายและวิธีการเปนเอกลักษณของตนเอง ดังน้ันการอธิบายความหมายของ
หลักสูตรในเชิงศิลปะจะชวยใหไดความหมายที่แทจริงของหลักสูตร 
 2.  ศักยภาพ (Potential) งานของผูประเมินสวนหน่ึงเปนการตอบคําถามท่ีเกิดจากการ
ประเมินผล คําถามสวนใหญมักจะถามวา เม่ือจบหลักสูตรผูเรียนจะไดอะไรบาง มากกวาจะถามวา 
อะไรจะเกิดข้ึนถาเรานําหลักสูตรนี้ไปใชในโรงเรียน 
 3.  ความสนใจ (Interest) ในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ แลวนําผลมาขยายนั้นความ
สนใจจะเกิดข้ึนถามีการตั้งคําถามวา หลักสูตรมีคุณภาพและมีความสําคัญเพียงใด 
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 4.  เง่ือนไข (Conditionlity) การนําหลักสูตรมาใชตองข้ึนอยูกับสภาพของหองเรียนหรือ
โรงเรียน ครูจึงตองวางเง่ือนไขในการนําหลักสูตรไปใชใหเหมาะสมกับสภาพหองเรียนของตนเอง 
 5.  ความชัดเจน (Elucidation) เกณฑนี้แนะวา หลักสูตรควรจะสรางมาจากความเขาใจใน
ทฤษฎีทางการศึกษา และนวัตกรรมทางการศึกษา 
  
         2.4 ข้ันตอนในการประเมินหลักสูตร 
 ทาบา (Hilda Taba. 1962: 324) ไดใหแนวทางในการประเมินผลหลักสูตรเปนกระบวนการ 
มีข้ันตอนตาง ๆ ดังน้ี 
 1.  วิเคราะหและตีความวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมองเห็นกระจางชัดในเชิงพฤติกรรม
คือปฏิบัติไดจริง (Formulation and Clarification for Objective) 
 2.  คัดเลือกและสรางเครื่องมือท่ีเหมาะสมสําหรับคนหาหลักสูตร (Selection and 
Construction of the Appropriate Instruments for Getting Evidences)  
 3.  ใชเครื่องมือท่ีสรางข้ึนประเมินผลหลักสูตรตามเกณฑท่ีตั้งไว (Application of 
Evaluative Criteria) 
 4.  รวบรวมขอมูลเก่ียวกับภูมิหลังของนักเรียนและลักษณะของการสอนเพื่อนํามาประกอบ
ในการแปลผลของการประเมิน (Information on the Background of Students and the Nature of 
Instruction in the Light of Which to Interpret the Evidences) 
 5.  แปลผลของการประเมิน เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตอไป (Translation of 
Evaluation Findings into Improvement of the Curriculum and Instruction) 
 ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2540: 198-202) กลาววา ในการประเมินหลักสูตรนั้น ผูประเมินผล
ควรดําเนินตามข้ันตอนอยางเปนระบบดังน้ี คือ 
 1.  ข้ันกําหนดวัตถุประสงคของการประเมินหลักสูตร ผูประเมินหลักสูตรตองกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนกอนวา จะประเมินในสวนใดหรือเร่ืองใด และใน
แตละเร่ืองจะศึกษาบางสวนในเร่ืองน้ัน ๆ ก็ได 
 2.  ข้ันวางแผนออกแบบการประเมิน ตั้งแต 
  2.1  การกําหนดกลุมตัวอยาง 
  2.2  การกําหนดแหลงขอมูล 
  2.3  การพัฒนาเคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.4  การกําหนดเกณฑในการประเมิน 
  2.5  การกําหนดเวลา 
        3.  ข้ันรวบรวมขอมูล 
 4.  ข้ันวิเคราะหขอมูล 
  5.  ข้ันรายงานผลการประเมิน 
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 จากข้ันตอนในการประเมินหลักสูตรท่ีกลาวมาท้ังหมด สามารถสรุปข้ันตอนการประเมิน
หลักสูตรไดดังน้ี 
 1.  ข้ันกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการประเมิน การกําหนดจุดมุงหมายในการ
ประเมินเปนข้ันตอนแรกของกระบวนการในการดําเนินการประเมินหลักสูตร ผูประเมินตองกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินอะไร ในสวนใด ดวยวัตถุประสงค
อยางไร 
 2.  ข้ันกําหนดหลักเกณฑวิธีการท่ีจะใชในการประเมินผล การกําหนดเกณฑและวิธีการ
ประเมินเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะนําไปสูเปาหมายของการประเมิน เกณฑการประเมินจะเปน
เครื่องบงชี้คุณภาพในสวนของหลักสูตรท่ีถูกประเมิน การกําหนดวิธีการท่ีจะใชในการประเมินผล ทํา
ใหเราสามารถดําเนินงานไปตามข้ันตอนไดอยางราบรื่น 
 3.  ข้ันการสรางเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน หรือ
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะมีผลทําใหการประเมินนั้นนาเช่ือถือ
มากนอยแคไหน ข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินหรือเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ เครื่องมือท่ีใชในการประเมินหรือเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
มีหลายอยาง ซึ่งผูประเมินจะตองเลือกใชและสรางอยางมีคุณภาพ มีความเชื่อถือได และมีความ
เท่ียงตรงสูง 
 4.  ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล ในข้ันการรวบรวมขอมูลนั้นผูประเมินตองเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ขอบเขตและระยะเวลาที่ไดกําหนดไว 
 5.  ข้ันวิเคราะหขอมูล ในข้ันนี้ผูประเมินจะตองกําหนดวิธีการจัดระบบขอมูล พิจารณา
เลือกใชสถิติในการวิเคราะหท่ีเหมาะสม แลวจึงวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเหลาน้ัน โดยเปรียบเทียบ
กับเกณฑท่ีไดกําหนดไว 
 6.  ข้ันสรุปผลการวิเคราะหขอมูลและรายงานผลการประเมิน ในข้ันนี้ผูประเมินจะสรุป และ
รายงานผลจากการวิเคราะหขอมูลในข้ันตน ผูประเมินจะตองพิจารณารูปแบบของการรายงานผลวา
ควรจะเปนรูปแบบใด และการรายงานผลจะมุงเสนอขอมูลท่ีบงช้ีใหเห็นวาหลักสูตรมีคุณภาพหรือไม 
เพียงใด มีสวนใดบางท่ีควรแกไข ปรับปรุงหรือยกเลิก 
 7.  ข้ันนําผลท่ีไดจากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรในโอกาสตอไป 
 
       2.5 ประโยชนของการประเมินหลักสูตร  
 การประเมินผลหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญและสิ่งจําเปนอยางย่ิงท่ีจะทําใหเราทราบถึงคุณภาพ
และประสิทธิภาพของหลักสูตร การประเมินผลมีประโยชนในการจัดการศึกษา การจัดทําหรือพัฒนา
หลักสูตรตองอาศัยผลจากการประเมินผลเปนสําคัญ ประโยชนของการประเมินผลหลักสูตรมีดังน้ี 
(สุนีย ภูพันธ. 2546: 257 – 258) 
 1. ทําใหทราบวาหลักสูตรท่ีสรางหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการวางแผนปรับปรุงไดถูกจุด สงผลใหหลักสูตรมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน 
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 2.  สรางความนาเชื่อถือ ความม่ันใจ และคานิยมท่ีมีตอโรงเรียนใหเกิดข้ึนในหมูประชาชน 
 3.  ชวยในการบริหารทางดานวิชาการ ผูบริหารจะไดรูวาควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ชวยเหลือ หรือบริการทางใดบาง 
 4.  สงเสริมใหผูปกครองมีความสัมพันธใกลชิดกับโรงเรียนมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเพื่อใหการเรียน
การสอนนักเรียนไดผลดี ดวยความรวมมือกันท้ังทางโรงเรียนและทางบาน 
 5.  ใหผูปกครองทราบความเปนไปอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือหาทางสงเสริมและปรับปรุงแกไข
รวมกันระหวางผูปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน 
 6.  ชวยใหการประเมินผลเปนระบบระเบียบ เพราะมีเคร่ืองมือ และหลักเกณฑทําใหเปน
เหตุผลในทางวิทยาศาสตรมากข้ึน 
 7.  ชวยช้ีใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร 
 8.  ชวยใหสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได ขอมูลของการประเมินผลหลักสูตรทําให
ทราบเปาหมายแนวทาง และขอบเขตในการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

   
3. รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม  
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) รูปแบบ CIPP โดย 
สตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stufflebeam)  
 
      1. Context-Input-Process-Product (CIPP)  
  โดยสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam.1973: 129) ซึ่งไดเสนอแนวคิดในการประเมินท่ีมี
อิทธิพลตอรูปแบบของการประเมินแบบท่ียึดหลักในการตัดสินใจ (decision – oriented evaluation) 
เปนรูปแบบท่ีชวยในการตัดสินใจ การประเมินแบบซิปเปนการประเมินเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลหรือ
สารสนเทศไปใชในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการของโครงการตางๆ คํา
วา CIPP ยอมาจากคํา 4 คํา ไดแก  
  1.1 การประเมินบริบท (C:context evaluation) คือ การประเมินสภาพแวดลอมความ
ตองการท่ีจะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงหลักสูตร รวมท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและ
การศึกษาตลอดจนศึกษาปญหาอุปสรรคท้ังในและนอกระบบสังคมปจจุบัน ซึ่งผลท่ีไดจากการ
ประเมินจะชวยตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนงาน นโยบาย เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
ความตองการอ่ืนๆ รวมท้ังนําไปสูการกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.2 การประเมินตัวปอนเขา (I:input evaluation) คือ การประเมินปจจัยท่ีกอใหเกิดการ
เปล่ียนหรือปจจัยท่ีเปนตัวทําใหเกิดวิธีการท่ีจะนํามาใชปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุประสงคท่ีตองการเปน
การตรวจสอบความพรอมของปจจัยตางๆ ท้ังในดานกําลังคน วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ตลอดจน
ระบบการบริหารการจัดการ รวมท้ังวิธีการและระบบการบริหารงานของหลักสูตรมีความเหมาะสม
หรือไม หรือควรใชวิธีการใดท่ีเหมาะสมกวา  
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        1.3  การประเมินกระบวนการ (P:process evaluation) คือ การประเมินกระบวนการ
ของหลักสูตรในดานของการพัฒนาการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
เปนการประเมินการดําเนินงานหลังจากท่ีไดปฎิบัติตามท่ีกําหนดไว ท้ังน้ีผลท่ีไดจากการประเมินทํา
ใหทราบวาการดําเนินงานตามหลักสูตรมีปญหาและอุปสรรคใดบาง การประเมินในสวนนี้จะเปน
ประโยชนในการตัดสินใจท่ีสามารถนําไปปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 
        1.4  การประเมินผลผลิต (P:product evaluation) คือ การประเมินผลท่ีเกิดจาการใช
หลักสูตรตามวิธีการและแนวการดําเนินการสอน การประเมินผลสวนนี้เพื่อชวยในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการปรับปรุงขอบกพรองของการวางแผน การบริหารหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชวา
ตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไรบาง และเม่ือดําเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแลวจะตองทําการ
ประเมินกระบวนการเดิมอีก เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 การประเมินดงักลาวไดชี้ใหเห็นถึงความสมัพันธระหวางวิธีการจัดการกับการตัดสินใจ ดัง
แผนภาพตอไปน้ี 
     ลักษณะการประเมิน        ลักษณะการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ลักษณะการประเมินและลักษณะการตดัสินใจรูปแบบการประเมินแบบซิป 

ประเมิน 
สภาวะแวดลอม 

(Context Evaluation) 

ประเมินปจจัย 
(Input Evaluation) 

ประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

ประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

กําหนดทิศทางและ
วัตถุประสงคของ

โครงการ 

เลือกแนวทางในการ
ดําเนินการ 

นําโครงการที่วางแผนไว
ไปปฎิบัติพรอมกับการ
ปรับปรุงโครงการ 

ควรปรับปรุงโครงการ
ปรับขยายโครงการหรือ

ลมเลิกโครงการ 
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4. TQF หรอื Thai Qualifications Framework for Higher Education,TQF:HEd  
 TQF หรือ Thai Qualifications Framework for Higher Education,TQF:HEd คือ กรอบท่ี
แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
 
        กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education, TQF:HEd) เปนกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระกับหน่ึงไปสูระดับท่ี
สูงข้ึน การแบงสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงข้ึนตามระดับของ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเวลาท่ีตองใช ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ 
การเปดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
รวมทั้งระบบและกลไกท่ีใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 
        
 หลักการสําคัญของ TQF 
    1.  เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษา
ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติฯ ในสวนท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
    2.  มุงเนนท่ี Learning Outcomes ซึ่งเปนมาตรฐานข้ันต่ําเชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพ
บัณฑิต 
    3.  มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเขาไวดวยกันและเชื่อมโยงใหเปนเรื่องเดียวกัน 
      4.  เปนเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุม
ผูท่ีเกี่ยวของ/มีสวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบัน
อ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีคาดวาจะพึงมี 
    5.  มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทยเปนท่ียอมรับและเทียบเคียง
กันไดในสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและตางประเทศ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
หลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลายโดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่ง
จะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ
เปนท่ีพึงพอใจของนายจาง 
    6.  สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
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      วัตถุประสงคของการดําเนินการ TQF 
   นอกจากจะใหเปนไปตามหลักการสําคัญของ TQF ตามท่ีเสนอขางตนแลว มีวัตถุประสงค
อ่ืนท่ีสําคัญอีก ดังน้ี 
      1.  เพ่ือเปนการประกันคุณภาพข้ันต่ําของบัณฑิตในแตละสาขา/สาขาวิชา หรือแตละคุณวุฒิ 
    2.  เพ่ือใหแตละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเอง 
โดยบัณฑิตในสาขาสาขาวิชาเดียวกันของแตละสถาบันฯ มีคุณภาพไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ 
      3.  เพ่ือนําไปสูการลดข้ันตอน/ระเบียบ (deregulations) ในการดําเนินการใหกับสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีมีความเขมแขงและความพรอมในการจัดการศึกษา 
      
 โครงสรางและองคประกอบของ TQF 
     1.  ระดับคุณวฒุ ิ(Levels of Qualifications)  
     2.  มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ของคุณวุฒิของประเทศไทย  
     3.  มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคณุวุฒ ิ 
     4.  ลักษณะของหลักสูตรในแตละคุณวุฒ ิ 
     5.  จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา  
     6.  การกําหนดช่ือคุณวุฒ ิ 
     7.  การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ 
 
      1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) 
  ระดับท่ี 1 อนุปริญญา (3 ป) 
  ระดับท่ี 2 ปรญิญาตร ี
  ระดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ระดับท่ี 4 ปรญิญาโท 
  ระดับท่ี 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ระดับท่ี 6 ปรญิญาเอก 
      
       2.  มาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ของคุณวุฒิประเทศไทย  
 มีอยางนอย 5 ดาน ดังน้ี 
    1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
    2) ดานความรู (Knowledge) 
    3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) 
       4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) 
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      3.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
       ในบางสาขาวิชาอาจกําหนดมาตรฐานการเรียนรูใหมีมากกวา 5 ดานก็ได เชน บาง
สาขาวิชา เนนทักษะของการฝกฝนใหเกิดความชํานาญ ก็จะเพ่ิมมาตรฐานผลเรียนรูทางดานทักษะ
พิสัย (Domain of Psychomotor Skills) หรือบางสาขาวิชาตองการใชบัณฑิตของสาขาวิชามี
มาตรฐานผลการเรียนรูมากกวาหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่นก็สามารถกําหนดเพ่ิมเติมได 
  4. มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับท่ี 2 ปริญญาตรี  
        4.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   สามารถจัดการปญหาทางดานจริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวของกับการใชดุลย 
พินิจทางคานิยม ดวยวิถีทางท่ีคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืนไดอยางสอดคลองกับคานิยมพ้ืนฐานและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แสดงออกถึงพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมในระดับสูงท่ีเก่ียวของ
กับความขัดแยงทางคานิยมและการจัดลําดับความ สําคัญ แสดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริตอยาง
สมํ่าเสมอ และบูรณาการไดอยางสมดุลเหมาะสมระหวางวัตถุประสงคสวนบุคคลและวัตถุประสงค
ของกลุม เปนอยางท่ีดีตอผูอ่ืน มีภาวะผูนําในการทํางาน ในกลุมตาง ๆ ในครอบครัว และชุมชน 
    4.2  ดานความรู 
     มีองคความรูในสาขา/สาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ รูหลักและทฤษฎีท่ี
สัมพันธกัน ตระหนักในองคความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาการอื่นท่ีเก่ียวของ สําหรับผูท่ีเรียนใน
หลักสูตรวิชาชีพมีความคุนเคยกับพัฒนาการลาสุดฝนระดับแนวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขา/
สาขาวิชาท่ีศึกษา รวมท้ังตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาและการตอ
ยอดองคความรู ในหลักสูตรท่ีเตรียมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานวิชาชีพ นักศึกษา 
   จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ เทคนิค ขอบังคับ รวมถึงวิธีการ
ปรับปรุงใหทันตามกาลเวลาเพ่ือตอบสนองตอสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
            4.3  ดานทักษะทางปญญา 
        มีความสามารถในการทําวิจัย เขาใจและสามารถประเมินขอมูล คนหาแนวคิดและ
หลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลท่ีกวางขวาง และประยุกตขอสรุปเพ่ือแกไขปญหาและขอโตแยงท่ี
แตกตางกันไดโดยไมตองอาศัยคําแนะนําจากภายนอก สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขางซับซอนและ
เสนอแนวทางใหมในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงองคความรูทางทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 
ประสบการณภาคปฏิบัติและผลกระทบท่ีตามมาจากการตัดสินใจ สามารถประยุกตทักษะและความ
เขาใจอันถองแทเหลาน้ีในเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพซ่ึงเก่ียวของสัมพันธกับสาขา/สาขาวิชา
ท่ีเรียนสําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชกระบวนการปฏิบัติงานท่ีทําอยูเปนประจําได
อยางเหมาะสม และแยกแยะสถานการณท่ีตองการการแกไขปญหาดวยนวัตกรรมใหม ๆ พรอมกับ
นําเอาความรูความเขาใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีเกี่ยวของมาประยุกตใชเพ่ือสนองตอบตอ
สถานการณเชนนั้น 
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                4.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะในฐานะผูนํา
หรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมท่ีมีสถานการณไมชัดเจน และตองการ
นวัตกรรมใหม ๆ ในการดําเนินการ แสดงออกซ่ึงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาท่ีตองการความ
สนใจและกลาวถึงปญหาดังกลาวไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมท้ังวิชาชีพไดอยางตอเน่ือง 
        4.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเม่ือ
ศึกษาปญหาและขอโตแยงแลว สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของและ
ประยุกตใชอยางสรางสรรคในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแกไข สามารถสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสม
สําหรับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารท่ีเหมาะสม
เปนประจําในการเก็บรวบรวมขอมูล แปลความหมาย และสื่อสารขอมูลขาวสารและความคิด 
 
  5.  ลักษณะของหลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจในสาขา/
สาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรูลึกในบางสวนท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะห การพัฒนาและผลการวิจัย
ลาสุด นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรี
เปนคุณวุฒิพ้ืนฐานสําหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตาง ๆ ท่ีใชทักษะความชํานาญสูง และการศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงข้ึนดวย ดังน้ันหลักสูตรจะตองพัฒนาผูเรียนท้ังความรู และทักษะท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ และพื้นฐานความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และการวิจัยท่ีจําเปนตอการศึกษา
ดวย 
   6.  จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 
    เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
   7.  การกําหนดชื่อคุณวุฒิ 
   เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกําหนดช่ือปรญิญา 
   8.  การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ 
    เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และเรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
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5.  หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรยีน
การทองเที่ยวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีระเบียบวินัย จริยธรรม และคุณธรรม รวมท้ังมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับความตองการของสังคมและองคกรตาง ๆ ในอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ หรือ
อุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE INDUSTRY) 
 2.  เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตาม
มาตรฐานความตองการของอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ และอุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE 
BUSINESS) 
 3.  เพ่ือเปนฐานรองรับเสนทางในการทํางาน ใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน และ
พัฒนาไดในทางการศึกษาตอยอด 

     
 
 โครงสรางของหลักสูตร 
 หลักสูตรแขนงวิชาธุรกิจการบิน 
 1.  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
  จํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 131 หนวยกิต 
 2. โครงสรางหลักสูตร 
  2.1  หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป    33 หนวยกิต 
  2.2  หมวดวิชาเฉพาะ     87 หนวยกิต 
   วิชาแกนหลักสูตร        33      หนวยกิต 
   วิชาเลือก          54 หนวยกิต 
   วิชาเลือกภาษา         12   หนวยกิต 
   วิชาเลือกแขนง       42   หนวยกิต 
  2.3  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ         5   หนวยกิต 
  2.4  หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หนวยกิต 
 3.  การจัดการเรียนการสอน 
  3.1  หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป    33 หนวยกิต 
   1500101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและสืบคน   3(3-0) 
      Thai for Communication and Information Retrieval 
   1500102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน   3(3-0) 
      English for Communication and Information Retrieval 
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                      1500103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและทักษะการเรียน  3(3-0) 
      English for Communication and Study Skills 
   1500104  ความจริงของชีวิต      3(3-0) 
      Meaning of life 
   2000102  สุนทรีภาพของชีวิต     3(3-0) 
      Aesthetic Appreciation 
   2000101  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    3(3-0) 
      Human Behavior and Self Development 
   2500102  วิถีไทย       3(3-0) 
      Thai Living 
   2500103  วิถีโลก       3(3-0) 
      Global society and living 
   2500104  ชีวิตกับสิ่งแวดลอม     3(3-0) 
      Human being and Environment 
   4000105  วิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต    3(3-0) 
      Science for Quality of life 
   4000106  การคิดและการตัดสินใจ     3(2-2) 
      Thinking and Decision Making 
   4000107  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต    3(2-2) 
      Information Technology for Life 
  3.2  หมวดวิชาเฉพาะ     87 หนวยกิต 
   บังคับเรียน       33 หนวยกิต 
   หลักการจัดการการบริการ      3(3-0) 
   Principles of Hospitality Management 
   หลักการจัดการตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว     3(3-0) 
   Principles of Travel Agency Management 
   หลักการจัดการโรงแรม       3(3-0) 
   Principles of Hotel Management 
   หลักการจัดการภัตตาคารและรานอาหารแบบเรงดวน   3(3-0) 
   Principles of Restaurant and QSR Management  
   หลักการจัดการธุรกิจการบิน      3(3-0) 
   Principle of Aviation Business Management 
   หลักการผูประกอบการในการจัดการการบริการและการทองเท่ียว  3(3-0) 
   Principles of Entrepreneurship in Hospitality and Tourism Management 
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   การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษยดานการบริการและการทองเท่ียว  3(3-0) 
   Organizationand Human Resources Management in Hospitality and  
                       Tourism 
   การจัดการการตลาดสําหรับการบริการและการทองเท่ียว   3(3-0) 
   Marketing Management for Hospitality and Tourism 
   ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารขามวัฒนธรรม    3(3-0) 
   Hospitality Arts and Cross-Cultural Communication 
   สัมมนากฎหมายเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการทองเท่ียว  3(3-0) 
   Communicative English for Hospitality and Tourism Practitioners 
   
        เลือกเรียน     54 หนวยกิต 
   เลือกภาษาใดภาษาหนึ่ง  12 หนวยกิต 
   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน       3(3-0) 
   Introduction to French 
   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร      3(3-0) 
   French for Communication 
   ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ       3(3-0) 
   French for Business 
   ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการบริการ      3(3-0) 
   French for Service 
   ภาษาอิตาเลียนเบ้ืองตน      3(3-0) 
   Introduction to Italian 
   ภาษาอิตาเลียนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0) 
   Italian for Communication 
   ภาษาอิตาเลียนธุรกิจ       3(3-0) 
   talian for Business 
   ภาษาอิตาเลียนเพื่อการบริการ      3(3-0) 
   Italian for Service 
   ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน       3(3-0) 
   Introduction to German 
   ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0) 
   German for Communication  
   ภาษาเยอรมันธุรกิจ       3(3-0) 
   German for Business 
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   ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ      3(3-0) 
   German for Service 
   ภาษาจีนเบ้ืองตน       3(3-0) 
   Introduction to Chinese 
   ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0) 
   Chinese for Communication 
   ภาษาจีนธุรกิจ        3(3-0) 
   Chinese for Business 
        ภาษาจีนเพ่ือการบริการ           3(3-0) 
        Chinese for Service 
   ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน       3(3-0) 
   Introduction to Japanese 
   ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0) 
   Japanese for Communication 
   ภาษาญ่ีปุนธุรกิจ       3(3-0) 
   Japanese for Business 
   ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการบริการ      3(3-0) 
   Japanese for Service 
   ภาษาเกาหลีเบ้ืองตน       3(3-0) 
   Introduction to Korean 
   ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0) 
   Korean for Communication 
   ภาษาเกาหลีธุรกิจ       3(3-0) 
   Korean for Business 
   ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ      3(3-0) 
   Korean for Service 
   ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน      3(3-0) 
   Introduction to Vietnamese 
   ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0) 
   Vietnamese for Communication 
   ภาษาเวียดนามธุรกิจ       3(3-0) 
   Vietnamese for Business 
   ภาษาเวียดนามเพ่ือการบริการ      3(3-0) 
   Vietnamese for Service 
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   ภาษารัสเซียเบ้ืองตน       3(3-0) 
   Introduction to Russian 
   ภาษารัสเซียเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0) 
   Russian for Communication 
   ภาษารัสเซียธุรกิจ       3(3-0) 
   Russian for Business 
       ภาษารัสเซียเพ่ือการบริการ      3(3-0) 
   Russian for Service 
   ภาษาอาหรับเบ้ืองตน       3(3-0) 
   Introduction to Arabic 
   ภาษาอาหรับเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0) 
   Arabic for Communication 
   ภาษาอาหรับธุรกิจ       3(3-0) 
   Arabic for Business 
   ภาษาอาหรับเพ่ือการบริการ      3(3-0) 
   Arabic for Service 
 
   เลือกรายวิชาในแขนงใดแขนงหนึ่ง  42 หนวยกิต 
   ธุรกิจการบิน 
   1552602  ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการภาคพ้ืนดิน   3(3-0) 
      English for Ground Service 
   1552603  ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการบนเคร่ืองบิน  3(3-0) 
      English for In – flight Service 
                    การจัดการธุรกิจการบินชั้นสูง                                      3(3-0)                      
                                        Advance Aviation Business Management 
   2563408  กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน   3(3-0) 
      Civil Aviation Laws and Regulations 
   3542110  การตลาดในกิจการสายการบิน    3(3-0) 
      Airline Marketing 
   3572404  การขนสงสินคาและพัสดุภัณฑทางอากาศ   3(3-0) 
      Air Cargo Service 
                      3573402     การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน    3(3-0) 
      In – Flight Service Management 
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                      3573403 การจัดการงานบริการผูโดยสารภาคพ้ืนดิน   3(3-0) 
      Passenger Ground Service Management 
   3573404  ระบบสารสนเทศและการสํารองท่ีนั่งในธุรกิจการบิน  3(3-0) 
      Aviation Information System 
   3573103  อาหารเครื่องดื่มท่ีใหบริการบนเคร่ืองบิน   3(3-0) 
      In Flight Meals and Beverages 
   3574403  การจัดการอาหารสําหรับสายการบิน   3(3-0) 
      Airline Catering Management 
   3574404  การจัดการทรัพยากรบุคคลดานการบิน   3(3-0) 
      Aviation Human Factor Management 
   3574402  การบริหารความเสี่ยง     3(3-0) 
      Risk Management 
   3574103  วัฒนธรรมการบริการในธุรกิจการบิน   3(3-0) 
      Aviation Culture 
   3574909  สัมมนาธุรกิจการบิน     3(3-0) 
      Seminar in Aviation Business 
                        มนุษยปจจัยในการบิน                                  3(3-0) 
             Human Factor in Aviation 
       3.3  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    5 หนวยกิต 
   การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียวและการบริการ 5(350) 
  3.4  หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หนวยกิต 
   ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว 
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 ตารางแผนการศึกษา 
 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร  
 หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ (แขนงวิชาธุรกิจการบิน) 

ปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2551 ปที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 9 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     9 หนวยกิต 
 2.1 วิชาแกนหลักสูตร    3(3-0)         
 - หลักการจัดการการบริการ  3(3-0)      
 - หลักการจัดการธุรกิจการบินเบ้ืองตน 3(3-0) 
 - การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือผูปฏิบัติการ 
 ดานการบริการและการทองเท่ียว 3(3-0) 

1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 9 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ     9 หนวยกิต 
  2.1 วิชาแกนหลักสูตร  3 หนวยกิต 
  - ศิลปะการตอนรับและการสื่อสาร 
   ขามวฒันธรรม    3(3-0)          
  2.2 วิชาเลือก             
   2.2.1 วชิาเลือกภาษา 3 หนวยกิต 
   2.2.2 วชิาเลือกแขนง 3 หนวยกิต   
  การจัดการธุรกิจการบินช้ันสูง 3(3-0) 

รวม 18 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต 

 
 

ปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 ปที่ 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 9 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    9 หนวยกิต 
  2.1 วิชาเลือก     
  2.1.1 วิชาเลือกภาษา  3 หนวยกิต  
   2.1.2 วชิาเลือกแขนง 6 หนวยกิต        
   - การขนสงสินคาและพัสดุภัณฑ 
   ทางอากาศ     3 (3-0)           
   - มนุษยปจจัยในการบิน  3 (3-0)       
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    3 หนวยกิต 
   - ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการ 
   - ภาคพ้ืนดนิ    3(3-0)            

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 6 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ    12 หนวยกิต 
  2.1 วิชาแกนหลักสูตร  3 หนวยกิต 
  - หลักการจัดโรงแรม    3(3-0) 
  2.2 วิชาเลือก             
   2.2.1 วชิาเลือกภาษา 3 หนวยกิต 
   2.2.2 วชิาเลือกแขนง 6 หนวยกิต 
 - การจัดการงานบริการผูโดยสาร 
  ภาคพ้ืนดิน      3(3-0) 
การจัดการทรัพยากรบุคคลดานการบิน 3(3-0) 

รวม 21 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต 
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ปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 ปที่ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2553 

1. หมวดวิชาเฉพาะ    18 หนวยกิต 
  1.1 วิชาแกนหลักสูตร  6 หนวยกิต  
-หลักการจัดการตัวแทนธุรกิจทองเท่ียว3(3-0) 
-หลักการจัดการภัตตาคารและรานอาหาร 
แบบเรงดวน        3(3-0) 
  1.2 วิชาเลือก 
   1.2.1 วชิาเลือกภาษา 3 หนวยกิต 
   1.2.2 วชิาเลือกแขนง 9 หนวยกิต
ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการบนเคร่ืองบิน       
            3(3-0) 
การตลาดในกจิการสายการบิน   3(3-0) 
การจัดการอาหารสําหรับสายการบิน 3(3-0)  

1. หมวดวิชาเฉพาะ    18 หนวยกิต 
  1.1 วิชาแกนหลักสูตร   6 หนวยกิต   - 
หลักการผูประกอบการในการจัดการ 
การบริการและการทองเท่ียว  3(3-0) 
 - การจัดการองคกรและทรัพยากรมนุษย 
 ดานการบริการและการทองเท่ียว 3(3-0) 
  1.2 วิชาเลือก 
   1.2.1 วชิาเลือกแขนง 9 หนวยกิตอาหาร
เครื่องดื่มท่ีใหบริการบนเคร่ืองบิน 
3(3-0) 
- ระบบสารสนเทศและการสํารองท่ีนั่ง 
ในธุรกิจการบิน               3(3-0)      
 -การบริหารความเสี่ยง     3(3-0) 
2. หมวดวชิาเลือกเสรี    3 หนวยกิต  

รวม 18 หนวยกิต รวม 18 หนวยกิต 

 
 
 

ปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 ปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 

1. หมวดวิชาเฉพาะ    12 หนวยกิต 
  1.1 วิชาแกนหลักสูตร  6 หนวยกิต    
 การจัดการการตลาดสําหรับการบริการและการ
ทองเท่ียว       3(3-0) 
สัมมนากฎหมายเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม 
การบริการและการทองเท่ียว  3(3-0) 
  1.2 วิชาเลือก 
1.2.1 วิชาเลือกภาษา   9 หนวยกิต 
กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน 3(3-0) 
การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน  3(3-0)
สัมมนาธุรกิจการบิน      3(3-0)   

1. หมวดวิชาเฉพาะ    5 หนวยกิต 
  

รวม 15 หนวยกิต รวม 5 หนวยกิต 
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       คุณสมบัติของผูสมัคร 
 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
 2.  มีทักษะดานภาษาอังกฤษดี 
 3.  มีรางกายแข็งแรงเหมาะสมกับสวนสูง 
 4.  เพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา 165 เซนติเมตร 
  เพศชายตองมีความสูงไมต่ํากวา 170 เซนติเมตร  
         (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสงู) 
 5.  พรอมท่ีจะเขาพักหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดให ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรีและ 
      เรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 6.  มีใจรักงานบริการและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
 7.  มีความประพฤติเรียบรอยบุคลิกภาพดี 
 8.  มีวินัยและพรอมท่ีจะอยูในกฎระเบียบ 
 9.  โสด   
 
      ลักษณะอาชีพ 
 1.  พนักงานในสายการบิน 
 2.  พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน 
 3.  พนักงานตอนรับภาคพ้ืนดิน 
 4.  ฝายจัดการอาหารบนเครื่องบิน 
 5.  ฝายขายตั๋วเครื่องบิน 
 6.  ฝายจองตั๋วเครื่องบิน 
 7. ฝายบริการลูกคา ณ สํานักงานและการขายของสายการบิน 
 8. ฝายประชาสัมพันธ 
 9. ฝายบริการลูกคา 
 10. พนักงานบริษัทสงสินคาเขา – ออกตางประเทศ 
 11. พนักงานบริษัทขนสง 
 12. ทํางานในหนวยงานองคกรรัฐ เชน กระทรวงคมนาคม ฯลฯ 
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6.งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
        กรอุษา ศรีสุวรรณ (2552:บทคัดยอ) ไดทําการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.
2542 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ประเมิน
ใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต กลุมตัวอยาง
ท้ังหมด 314 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบวิเคราะหเอกสารและแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) 
 ซึ่งผลการวิจัยไดดังน้ีคือ 
 1. ดานบริบท ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคทุกขอของหลักสูตรสงเสริม
ผูเรียนดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัย นอกจากน้ีอาจารย นิสิตแพทย และบัณฑิต
แพทย มีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2. ดานปจจัยเบ้ืองตน พบวาโครงสรางหลักสูตรหนวยกิตรวม 263 หนวยกิต สูงกวาเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนดไวไมนอยกวา 120 หนวยกิต และผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวาจํานวนหนวย
กิตรวมมากเกินความจําเปน เนื้อหาวิชาสวนใหญสอดคลองกับวัตถุประสงคทุกขอ นอกจากนี้ มี
ความคิดเห็นวาโครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย คุณสมบัติของ
ผูเขารับการศึกษา อุปกรณ การเรียนการสอน ตําราเรียน และสถานท่ีเรียน มีเหมาะสมในระดับมาก 
 3. ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และ
การบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 4. ดานผลผลิต มีความคิดเห็นวา คุณภาพบัณฑิต ดานพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรมแหงวิชาชีพ ดานทักษะในการติดตอสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพ ดานทักษะทางคลินิก 
ดานทักษะการตรวจโดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การตรวจทางหองปฏิบัติการ การทําหัตถการท่ีจําเปน 
และดานการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
สวนดานความรูพ้ืนฐาน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
        ณัฐินี นวลสกุล (2548: บทคัดยอ) ไดทําการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เกษตรศาสตร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2535 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ประเมินใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ไดแก วัตถุประสงคของ
หลักสูตร ดานปจจัยเบ้ืองตน ไดแก คุณสมบัติของผูเขาศึกษา โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาของ
หลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย วัสดุการศึกษา เอกสาร ตําราเรียน และอาคาร สถานท่ี ดาน
กระบวนการ ไดแก การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสูตร ดาน
ผลผลิตของหลักสูตร ไดแก ประสิทธิภาพของบัณฑิตดานวิชาการ ดานวิชาชีพ ดานทักษะในการ
ทํางาน และดานเจตคติในการทํางาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบวิเคราะหเอกสาร และ
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แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอย
ละ คาคะแนนเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) 
 ซึ่งผลการวิจัยไดดังน้ีคือ 
  1. ดานบริบท ผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรทุกขอสงเสริม
ผูเรียนดานพุทธิพิสัย และมีวัตถุประสงคของหลักสูตรบางขอท่ีสงเสริมผูเรียนดานจิตพิสัยและทักษะ
พิสัย สวนอาจารย นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม
ในระดับมาก 
 2. ดานปจจัยเบ้ืองตน มีจํานวนหนวยกิตรวม 150 หนวยกิตสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไวไมนอยกวา 120 หนวยกิต และผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาจํานวนหนวยกิตรวมมากเกิน
ความจําเปนเนื้อหาวิชาสวนใหญสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากน้ี มีความคิดเห็น
วาโครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร คุณลักษณะอาจารย วัสดุการศึกษา ตําราเรียน และ
อาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมในระดับมาก สวนคุณสมบัติของผูเขาศึกษา มีความคิดเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับมาก 
 3. ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นวา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
และการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 4. ดานผลผลิต มีความคิดเห็นวา ประสิทธิภาพดานวิชาการของบัณฑิตมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง สวนดานวิชาชีพ ดานทักษะในการทํางาน และดานเจตคติในการทํางานมีความ
เหมาะสมในระดับมาก 
 5. อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต มีความคิดเห็นวา ดานบริบท ดานปจจัยเบ้ืองตนและ
ดานกระบวนการมีความเหมาะสมสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดาน
ผลผลิต มีความคิดเห็นวา ประสิทธิภาพของบัณฑิตดานวิชาการ ดานวิชาชีพและดานทักษะในการ
ทํางานไมสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ยกเวนดานเจตคติในการทํางานท่ีสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
        ประไพพรรณ ชัยพันธเศรษฐ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม วิทยาลัยดุสิตธานี โดยใชรูปแบบการประเมินซิปป (CIPP 
Model) ประเมินใน 4ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต กลุม
ตัวอยาง 232 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คาความเบ่ีบงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบที (t-test) เกณฑคาเฉล่ีย ความเหมาะสมคือ 3.50 โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
เปรียบเทียบคาคะแนนเฉล่ียผลคะแนนกับเกณฑ 
        ซึ่งผลการวิจัยไดดังน้ีคือ 
        1. ดานบริบท มีความเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2. ดานปจจัยเบ้ืองตน พบวามีจํานวนหนวยกิตโดยรวมอยูในเกณฑมาตรฐานของ
ทบวงมหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา และบัณฑิตมีความเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรมีความ
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เหมาะสมในระดับมาก เนื้อหาหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย และคุณสมบัติของผูเขาศึกษา มี
ความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานอุปกรณการเรียนการสอน ตําราเรียน สถานท่ี
เรียน มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 3. ดานกระบวนการ มีความเห็นวากระบวนการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับ
มาก ดานการวัดและประเมินผล มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก ดานการบริหาร
หลักสูตร มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
 4. ดานผลผลิต มีความเห็นวาประสิทธิภาพของบัณฑิตดานความรู ดานเจตคติ และดาน
การปฏิบัติงานมีความเหมาะสมในระดับมาก 
  เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดคือ คาคะแนนเฉล่ีย 3.50 มีความเห็นวาดานบริบท
มีความเหมาะสมสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    ดานปจจัยเบ้ืองตน มีความคิดเห็นวาการประเมินหลักสูตรดานปจจัยเบทองตน มีความ
เหมาะสมสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    ดานกระบวนการ มีความคิดเห็นวาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
    ดานผลผลิต มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพของบัณฑิตวามีความเหมาะสมสูงกวาเกณฑ
ท่ีกําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
    อาจารย นักศึกษา และบัณฑิต มีขอเสนอแนะตอหลักสูตรวา อุปกรณการเรียนการสอน 
ตํารารเรียนและสถานท่ีเรียน ควรจัดใหเพียงพอกับความตองการของผูเรียนและผูสอน ควรพัฒนา
ระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาใหมีความรวดเร็ว 
    ในสวนของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีขอเสนอแนะวา ควรเนนความรูและทักษะการ
สื่อสารดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษาใหมาก การเรียนการสอนควรเนนการฝกปฏิบัติใหมากเพ่ือให
เกิดทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงาน 
        
 นิภาวรรณ พุทธสงกรานต (2540:124-126) ไดทําการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ พุทธศักราช 2532 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป (CIPP Model) ประเมินใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยเบ้ืองตน ดาน
กระบวนการและดานผลผลิต กลุมตัวอยาง 127 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลแบงเปน 1. แบบ
บันทึกขอมูล 2. แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
            ซึ่งผลการวิจัยไดดังน้ี คือ  
        1.  ดานบริบท อาจารย นักศึกษาและบัณฑิต มีความเห็นเก่ียวกับหลักสูตรโดยรวมวามี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก แตเปนความคิดเห็นในระดับมากท่ีคอนขางต่ํา คือสูงจากระดับปาน
กลางไมมาก  
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        2.  ดานปจจัยเบ้ืองตน อาจารยและนักศึกษา มีความเห็นเก่ียวกับโครงสรางของหลักสูตร 
เนื้อหาวิชาของหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย วัสดุการศึกษา ตําราเรียน และสถานท่ีเรียน
โดยรวมวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก แตก็พบวา มีบางประเด็นมีความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง  
        3.  ดานกระบวนการ อาจารย นักศึกษาและบัณฑิต มีความเห็นวาดานกระบวนการมีความ
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง มีบางประเด็นมีความเหมาะสมมาก ดานการบริหารหลักสูตรควรมี
การวางแผนอยางเปนระบบมากขึ้น การจัดอาจารยผูสอนและอาจารย ท่ีปรึกษาท่ีมีความรู 
ความสามารถใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา สําหรับการวัดและการประเมินผลมหาวิทยาลัยควร
ฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหมีการวัดและประเมินผลอยางยุติธรรม ดานการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมบุคลากรในฝายตางๆและสงเสริมใหตระหนักถึงดานบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
        4.  ดานผลผลิต ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตและบัณฑิตมีความคิดเห็นวาประสิทิภาพของ
บัณฑิตทางดานความรู และประสิทธิภาพของบัณฑิตทางดานทักษะอยูในระดับปานกลาง 
ประสิทธิภาพของบัณฑิตทางดานการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  
        5.  มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในแบบสอบถามปลายเปด อาจารย นักศึกษา บัณฑิต และ
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต ซึ่งมีความเห็นตรงกันวา ควรลดภาระงานสอนของอาจารยลง ควรสง
อาจารยไปศึกษาตอหรือศึกษาดูงานเฉพาะทางระยะยาวในตางประเทศซึ่งจะเปนประโยชนมาก และ
ควรมีการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง  
      
 งานวิจัยในตางประเทศ 
         เชียง (Chiang. 1997: 380) ไดทําการศึกษาการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรการเรียน
การสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 5 ป ของวิทยาลัยในไตหวัน โดยการใชรูปแบบซิปป 
(CIPP Model) วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือทําการศึกษาวิเคราะหประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลในวิทยาลัยตางๆ ในไตหวัน วิธีการศึกษาใชแบบสอบถาม 
โดยใหนักศึกษา อาจารย บุคลากรท่ีเก่ียวของในสถานศึกษา ผูท่ีจบการศึกษาไปแลว เปนผูตอบ
แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา หลักสูตรมีความเหมาะสมดีแลว ท้ังในดานความรูท่ีจะนําไปใชใน
การทํางานและความชํานาญจากการฝกงานท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจําแนกความพึงพอใจ
ของแตละกลุมในภาพรวม ดังน้ี 1) นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาและสถานศึกษา มีความพอใจกับ
ความเหมาะสมของหลักสูตร 2) สถานศึกษา มีความพอใจกับสัมฤทธิ์ผลของผูเรียน 3) ผูสําเร็จ
การศึกษา มีความพอใจกับความรู และความชํานาญท่ีไดไปใชในการประกอบอาชีพ และ 4) นายจาง 
พอใจกับความสามารถในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา 
      เนเกล (Nagel. 1986: 140) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยแอครอน โดยบัณฑิตท่ีจบการศึกษา โดยสงแบบสอบถามไปยังดุษฎีบัณฑิต 
จํานวน 129 คน ผลการศึกษาพบวา ดุษฎีบัณฑิตสวนใหญมีความพึงพอใจตอประสบการณท่ีไดรับ
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จากหลักสูตร และไดขอเสนอแนะวาควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ ตลอดจนมี
แผนงานในการติดตามบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว 
      ฮิลบูธ (Heilbuth. 1985: 128-A) ไดทําการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา
จิตวิทยาของวิทยาลัยมอรนิ่งไซด โดยรวบรวมขอมูลดานการประกอบอาชีพ และประเมินความสําเร็จ
ของแผนการจัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยาของสถาบัน มุงท่ีความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมและความสามารถ
ในการทํางานประสบความสําเร็จสูง เหตุผลสําคัญท่ีทําใหแผนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาน้ี
ประสบความสําเร็จ คือ การสอนและความรับผิดชอบอยางเขมงวดกวดขันของสถาบันท่ีมีตอ
นักศึกษา 
      ซาฟาร (Zafar. 1982: 1415-A-1416-A) ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง การประเมินหลักสูตร
คณิตศาสตรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย เมกกะ ตามทัศนะของผูสําเร็จการศึกษาในชวงปค.ศ. 
1976-1980 โดยใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากครูคณิตศาสตรท่ีจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผลการวิจัยพบวา รายวิชาคณิตศาสตร มีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพดานความเปนครูคณิตศาสตรของผูสําเร็จการศึกษาสูง หลักสูตรคณิตศาสตรนี้มีชวย
ใหครูมีทักษะในทางบวกตอการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน และหลักสูตรนี้ลมเหลวเรื่องการเนน
ปญหาทางดานปฏิบัติ 
        จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประเมินหลักสูตรพบวา 
หลักสูตรท่ีมีการสรางหรือมีการพัฒนาข้ึนใหมนั้น มีความจําเปนท่ีจะตองประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งในการประเมินหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพควรจะใชใน
รูปแบบท่ีมีการประเมินใหครอบคลุมตลอดหลักสูตร ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินแบบชวยตัดสินใจโดย
ใชแบบจําลองซิปป ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะประเมินหลักสูตร โดยใชรูปแบบการประเมิน
แบบจําลองซิปป (CIPP MODEL) (Stufflebeam.2003) เพราะเปนรปูแบบการประเมินผลท่ีสามารถ
ใหขอมูลท้ังระบบโดยการวิจัยครั้งน้ี พิจารณาการประเมิน 5 องคประกอบ ไดแก ดานบริบท ดาน
ปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล และดานความย่ังยืน 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการประเมิน 

            
            การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรยีน
การทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช  2548   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
ผูวิจัยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป  (CIPP Model: 2003 ) เปนแนวทางในการประเมินโดย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมิน 
 2. กรอบในการประเมิน 
 3. เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมิน 

       แหลงขอมูล  ประกอบดวย อาจารยท่ีสอนรายวิชาตางๆ  ในหลักสูตรอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน พุทธศักราช  2548 โรงเรียนการทองเท่ียวและการ
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน  13 คน  นักศึกษาชั้นปท่ี 3 ศูนยสุพรรณบุรี จํานวน 
67 คน และบัณฑิต จํานวน 187 คน และผูบังคับบัญชาของบัณฑิต  จํานวน 187 คน อาจารยนิเทศ
การศึกษา จํานวน 4 คน ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน  จํานวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 461 คน 
 
ตาราง 2  แหลงขอมูลท่ีใชในการประเมิน 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) 
อาจารย 13  
นักศึกษา 67  
บัณฑิต 187  

ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 187  
อาจารยนิเทศการศึกษา 4  

ผูเช่ียวชาญ 3  
                     รวม 461   
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2. กรอบในการประเมิน 
 การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธรุกิจการบิน  โรงเรียน
การทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
 ผูวิจัยไดประยุกตใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป  (CIPP Model: 2003 ) ใน 5 
องคประกอบ  ซึ่งประกอบดวยดานบริบท  ดานปจจัยนําเขา  ดานกระบวนการ  ดานประสิทธิผล  
ดานความย่ังยืน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  กรอบในการประเมินแตละดานของการประเมิน 
 

วัตถุประสงค 
การประเมิน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือ แหลงขอมูล เกณฑ 

1. บริบท 
context 

1.วัตถุประสงค 
ของหลักสูตร 
 

แบบสอบถาม - อาจารย 
- อาจารยนิเทศ   
  การศึกษา 
- ผูเชี่ยวชาญ 
  ดานธุรกิจการบิน 
- ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 

คาคะแนนเฉล่ียของความ
คิดเห็นสูงกวา3.50 แสดง
วาผลการประเมินนั้นมี
ความเหมาะสม 

1. คุณสมบัติ
ผูเรียน 

แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา   
- บัณฑิต 
- อาจารย 
 

มีรอยละของความ
เหมาะสมสูงกวารอยละ 
70 แสดงวาผลการ
ประเมินนั้นมีความ
เหมาะสม 

2. คุณสมบัติ
อาจารย 
 

แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา  
- บัณฑิต 
- อาจารย 
 

คาคะแนนเฉล่ียของความ
คิดเห็นสูงกวา3.50 แสดง
วาผลการประเมินนั้นมี
ความเหมาะสม 

3.โครงสราง
ของหลักสูตร 

แบบสอบถาม - อาจารย 
- อาจารยนิเทศ 
  การศึกษา 
- ผูเชี่ยวชาญ 
  ดานธุรกิจการบิน 

มีรอยละของความ
เหมาะสมสูงกวารอยละ 
70 แสดงวาผลการ
ประเมินนั้นมีความ
เหมาะสม 

2.ปจจัยนําเขา 
Input 

4.เน้ือหาของ
หลักสูตร 

แบบสอบถาม - อาจารย 
- อาจารยนิเทศ  
  การศึกษา 
- ผูเชี่ยวชาญ 
  ดานธุรกิจการบิน 
 

คาคะแนนเฉล่ียของความ
คิดเห็นสูงกวา3.50 แสดง
วาผลการประเมินนั้นมี
ความเหมาะสม 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค 
การประเมิน 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เคร่ืองมือ แหลงขอมูล เกณฑ 

 5. ทรัพยากร
สนับสนุน 

แบบสอบถาม - นักศึกษา  
- บัณฑิต 
- อาจารย 

คาคะแนนเฉล่ียของความ
คิดเห็นสูงกวา3.50 แสดง
วาผลการประเมินน้ันมี
ความเหมาะสม 

3.กระบวนการ 
Process 

 

1. การบริหาร
หลักสูตร 
2. กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
3. การวัดและการ
ประเมินผล 

แบบสอบถาม - นักศึกษา   
- บัณฑิต  
- อาจารย 

 

คาคะแนนเฉล่ียของความ
คิดเห็นสูงกวา3.50 แสดง
วาผลการประเมินน้ันมี
ความเหมาะสม 

4.ประสิทธิผล
ของหลักสูตร 
Effectiveness 

1. ทัศนคติของ
บัณฑิตที่มีตอการ
ปฏิบัติงาน 

แบบสอบถาม - บัณฑิต 
- ผูบังคับบัญชาของ
บัณฑิต 
- อาจารยนิเทศ     
  การศึกษา 

คาคะแนนเฉล่ียของความ
คิดเห็นสูงกวา3.50 แสดง
วาผลการประเมินน้ันมี
ความเหมาะสม 

5.ความย่ังยืน
ของหลักสูตร 
Sustainability 

ความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาที่มีตอ
การปฏิบัติงานและ
การพัฒนางานของ
บัณฑิต   

แบบสอบถาม - ผูบังคับบัญชาของ
บัณฑิต 

 

คาคะแนนเฉล่ียของความ
คิดเห็นสูงกวา3.50 แสดง
วาผลการประเมินน้ันมี
ความเหมาะสม 

 

3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
         เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาและสรางข้ึน  มี
จํานวน  6  ชุด 
 1. แบบสอบถามสําหรับบัณฑิต 
 2. แบบสอบถามสําหรับอาจารย 
 3. แบบสอบถามสําหรับผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน 
 4. แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาปริญญาตร ี  
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 5. แบบสอบถามสําหรับอาจารยนิเทศการศึกษา 
 6. แบบสอบถามสําหรับผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 
         
 ชุดท่ี 1 แบบสอบถามสําหรับบัณฑิต มี 4 ตอน ดังน้ี 
           ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เกี่ยวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานปจจัยนําเขา  
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
           ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เกี่ยวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานกระบวนการ 
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
           ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานประสิทธิผลของ
หลักสูตรและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
         ชุดท่ี 2 แบบสอบถามสําหรับอาจารย มี 4 ตอน ดังน้ี 
           ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เกี่ยวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานบริบท  และ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
           ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานปจจัยนําเขา และ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
              ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับ  หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานกระบวนการ  
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
         ชุดท่ี 3 แบบสอบถามสําหรับผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบิน มี 3 ตอน ดังน้ี 
           ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานบริบท และ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
           ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานปจจัยนําเขา  
ในสวนของโครงสรางของหลักสูตร  และเน้ือหาของหลักสูตร  รวมท้ังขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 



 43 

         ชุดท่ี 4 แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา มี 3 ตอน ดังน้ี 
           ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานปจจัยนําเขา  
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
           ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานกระบวนการ  
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
         ชุดท่ี 5 แบบสอบถามสําหรับอาจารยนิเทศการศึกษา มี 4 ตอน ดังน้ี 
           ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานบริบท  และ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
           ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานปจจัยนําเขา   
ในสวนของโครงสรางของหลักสูตร  และเน้ือหาของหลักสูตร  รวมท้ังขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
              ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานประสิทธิผลของ
หลักสูตรและขอเสนอแนะเพิ่มเติม       
        ชุดท่ี 6 แบบสอบถามสําหรับผูบังคับบัญชาของบัณฑิต มี 4 ตอน ดังน้ี 
           ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
           ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับความคิดเห็นหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดาน
บริบท และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
             ตอนท่ี 3  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดานประสิทธิผลของ
หลักสูตรและขอเสนอแนะเพิ่มเติม                  
           ตอนท่ี 4  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงออกเปน 5 ระดับ 
เก่ียวกับความคิดเห็นหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน ในดาน
ความย่ังยืนของหลักสูตร  และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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   ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือ  โดยมีวิธีการและข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
 1. สํารวจ  ศึกษาคนควาเอกสาร  และงานวจัิยท่ีเก่ียวของกับการประเมินหลักสูตร  หรือ
โครงการตางๆ จากปริญญานิพนธ  และเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 2. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการจัดจําแนกออกเปนหมวดหมู  แลวรางแบบสอบถามจาก
ทฤษฏี  เอกสารและงานวิจัยตามกรอบและขอบขายของเนื้อหา 
 3. นําแบบสอบถามท่ีไดรางไวนําเสนอตออาจารยผูควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
เนื้อหาการเรียบเรียงภาษาและสํานวนท่ีใชในแบบสอบถามแลวนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 
 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนท้ัง 6 ชุด  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 5 ทาน เพ่ือ
พิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) เลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC) ท่ีมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 มาใชในแบบสอบถาม 
      ดังมีรายนาม ดังน้ี (รายละเอียดอยูภาคผนวก ข.) 
      4.1  ผศ.ดร. มนัสนันท  หตัถศักดิ ์
     4.2  อ.นวรินทร  ตากอนทอง 
      4.3  พล.อ.ท.วัชระ  ฤทธาคนี 
   4.4  นายนิพนธ  ระวียัน 
   4.5  ดร.ณัฐวฒัณ  วารีวนชิ   
 5. รวบรวมสรุปความคดิเห็น ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และทําการปรับปรุงและแกไข 
แบบสอบถามแตละฉบับ 
   

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
        ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน  ดังน้ี 
 1. ทําหนังสือออกจากฝายประชาสัมพันธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพ่ือขอท่ีอยูและ
เบอรโทรศัพทของบัณฑิตรุน 48 – 50 แขนงวิชาธุรกิจการบิน  จากสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความรวมมือใน
การตอบแบบสอบถาม   
 3. การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการดังน้ี 
  3.1 นําแบบสอบถาม  พรอมหนงัสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  โดยผูวิจัยเปนผู
เก็บแบบสอบถามดวยตนเอง  ในสวนของอาจารย  อาจารยนิเทศการศึกษา ผูเช่ียวชาญดานธรุกิจ
การบิน  นักศกึษา 
  3.2 นําแบบสอบถาม  พรอมหนงัสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  จัดทําโดยการสง 
ไปรษณีย  และการโทรศัพทสัมภาษณรวมท้ังการสงอีเมลโดยการใหสงอีเมลตอบกลับมา  และฝาก 
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แบบสอบถามกับอาจารยท่ีดูแลบัณฑิตใหชวยเก็บแบบสอบถามให    ในสวนของบัณฑิต  
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต    
  3.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืน  มาตรวจความสมบูรณ เพ่ือนําขอมูลมาทําการ
วิเคราะห  แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ จํานวน 369 ฉบับ คิดเปน 80.04% 
ดังแสดงในตาราง 3 
         
ตาราง 4  จํานวนแบบสอบถามที่สงไปและไดรับคืนจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ 
จํานวน

แบบสอบถามท่ี
สงไป 

จํานวน
แบบสอบถาม 
ท่ีไดรับกลับคืน 

คิดเปน 

อาจารย  13 13 100% 
นักศึกษา 67 67 100% 
บัณฑิต 187 155 82.88% 
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 187 127 67.91% 
อาจารยนิเทศการศึกษา 4 4 100% 
ผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบิน 3 3 100% 
               รวม 461 369 80.04% 

 

5. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  1.  แบบสอบถาม ท่ีกําหนดคําตอบใหเลือกตอบและปลายเปด  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห  
โดยหาคารอยละ แตละตวัเลือกของแตละขอคําถามและวิเคราะหเนือ้หา (Content  Analysis)  
ตามลําดับแลวนําขอมูลท่ีไดเสนอขอมูลในตารางประกอบความเรียง 
          2.  นําแบบสอบถาม  ตามมาตราสวนประมาณคามาดําเนนิการวิเคราะหโดยหาคา 
มัชฌิชเลขคณิต  X   (Arithmetic  Mean)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D (Standard Deviation)  
ของแตละระดับความคิดเห็น 
  ผูวิจัยไดกําหนดคานํ้าหนักคะแนนของความคิดเห็นของแบบสอบถามดังน้ี 
               คะแนน 5 หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับมากท่ีสุด 
                คะแนน 4 หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับมาก 
               คะแนน 3 หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับปานกลาง 
               คะแนน 2 หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับนอย 
               คะแนน 1 หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยกับขอความดังกลาวในระดับนอยท่ีสุด 
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  การแปลความหมายของคาเฉล่ียตามเกณฑนี้ 
                4.51  -  5.00   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
               3.51  -  4.50   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
               2.51  -  3.50   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
               1.51  -  2.50   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
               1.00  -  1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
           3.  รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด  มาจัดกลุมตามความถีข่องคําตอบ  แลว
นําเสนอผล 
  

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  คารอยละ (Percentagrs) 
            2.  คามัชฌิชเลขคณิต  X    (Arithmetic  Mean)   
            3.  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D (Standard   Deviation ) 
            4.  คาความถี ่
            5.  สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
                5.1 หาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หมายถึง ความถูกตองแมนยําของเครื่องมือ
ในการวดัส่ิงท่ีตองการจะวัด  หรือสอดคลอง เหมาะสมของผลการวัดกับเนื้อเรื่อง หรือเกณฑ ความ
เท่ียงตรงเปนความใกลเคียงกันระหวางคาท่ีวัดไดกับคาท่ีแทจริง ถาคาท่ีวัดไดใกลเคียงกับคาท่ี
แทจริงเพียงใด  ก็ถือวาการวัดมีความเท่ียงตรงมากข้ึนเทาน้ัน (ไพศาล วรคํา.2552 : 254 ) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

               X    แทน  คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) 

 S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 f       แทน    ความถี่ 
 

การเสนอผลการวิเคราะห 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหในรูปแบบของตารางประกอบ
ความเรียง แบงออกเปน 7 ตอน ตามลําดับ ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสภาพท่ัวไป 
 ตอนท่ี 2 การประเมินดานบริบท 
 ตอนท่ี 3 การประเมินดานปจจัยนําเขา 
 ตอนท่ี 4 การประเมินดานกระบวนการ 
 ตอนท่ี 5 การประเมินดานประสิทธิผลของหลักสูตร 
 ตอนท่ี 6 การประเมินดานความย่ังยืนของหลักสูตร 
 ตอนท่ี 7 สรุปผลการประเมินหลักสูตร 
            ตอนท่ี 8 การสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารย นักศึกษา บัณฑิต  
                       ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต และผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบิน จาก 
                       แบบสอบถามปลายเปดโดยแจกแจงความถี่ 
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 ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไป 
 จํานวนอาจารย นักศึกษา บัณฑิต ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต อาจารยนิเทศการศึกษาและ
ผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบิน จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน การศึกษา เกรดเฉล่ีย
สะสมและอาชีพ โดยใชคาความถี่และรอยละ 
 
ตาราง 5 ขอมูลท่ัวไปของอาจารย 
 

 ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 4 30.8 
 หญิง 9 69.2 

 รวม 13 100.0 
อายุ 25-30 ป 9 69.2 
 43 ปข้ึนไป 4 30.8 

 รวม 13 100.0 
ประสบการณ      นอยกวา 1 ป 1 7.7 
 1-5 ป 11 84.6 
 11 ปข้ึนไป 1 7.7 

 รวม 13 100.0 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 12 92.3 
 สูงกวาปริญญาโท 1 7.7 

 รวม 13 100.0 

 
 จากตาราง 5 แสดงวาอาจารยสวนมากเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-30 ป มีประสบการณ
การทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 1-5 ป และมีการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

ตาราง 6 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
 

 ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 27 40.3 
 หญิง 40 59.7 

 รวม 67 100.0 
อายุ  20 ป 9 13.4 
  21 ป 38 56.7 
  22 ป 15 22.4 
  23 ป 5 7.5 

 รวม 67 100.0 
เกรดเฉลี่ย 2.00-2.49 4 6.0 
 2.50-2.99 31 46.2 
 3.00-3.49 30 44.8 
 3.50-4.00 2 3.0 

 รวม 67 100.0 

 
 จากตาราง 6 แสดงวานักศึกษาสวนมากเปนเพศหญิง อายุ 21 ป และเกรดเฉล่ียระหวาง 
2.50-2.99 
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ตาราง 7 ขอมูลท่ัวไปของบัณฑิต 
 

 ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 57 36.8 
 หญิง 98 63.2 

 รวม 155 100.0 
อายุ ต่ํากวา 25 ป 141 91.0 
 26-30 ป 14 9.0 

 รวม 155 100.0 
อาชีพ รับราชการ 11 7.1 
 พนักงานบริษัท 14 9.0 
 รัฐวิสาหกิจ 6 3.9 
 พนักงานทํางานเก่ียวกับสายการบิน 95 61.3 
 ไมมีงานทํา 21 13.5 
 กําลังศึกษาตอ 8 5.2 

 รวม 155 100.0 
ประสบการณ นอยกวา 1 ป 127 81.9 
 1-5 ป 28 18.1 

 รวม 155 100.0 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 155 100.0 

 รวม 155 100.0 

 
 จากตาราง 7 แสดงวาบัณฑิตสวนมากเปนเพศหญิง อายุต่ํากวา 25 ป เปนพนักงานทํางาน
เก่ียวกับสายการบิน ประสบการณการทํางานนอยกวา 1 ป และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ตาราง 8 ขอมูลท่ัวไปของผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 
 

 ขอมูลสภาพท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 69 54.3 
 หญิง 58 45.7 

 รวม 127 100.0 
อายุ 25-30 ป 12 9.4 
 31-36 ป 20 15.7 
 37 ปข้ึนไป 95 74.8 

 รวม 127 100.0 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 33 26.0 
 ปริญญาโท 89 70.1 
 ปริญญาเอก 5 3.9 

 รวม 127 100.0 
อาชีพ รับราชการ 7 5.5 
 พนักงานบริษัทท่ัวไป 12 9.4 
 รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทสายการบิน 
13 
95 

10.2 
74.8 

   รวม 127 100.0 
ประสบการณ 1-5 ป 6 4.7 
 6-10 ป  45 35.4 
 11 ปข้ึนไป 76 59.8 

 รวม 127 100.0 

 
 จากตาราง 8  แสดงวาผูบังคับบัญชาของบัณฑิตสวนมากเปนเพศชาย อายุ 37 ปข้ึนไป มี
การศึกษาระดับปริญญาโท อาชีพเปนพนักงานบริษัทสายการบินและมีประสบการณการทํางาน 11 
ปข้ึนไป 
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ตาราง 9 ขอมูลท่ัวไปของอาจารยนิเทศการศึกษา 
 

 ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 1 25.0 
 หญิง 3 75.0 

 รวม 4 100.0 
อายุ 25-30 ป 3 75.0 
 37 ปข้ึนไป 1 25.0 

 รวม 4 100.0 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 4 100.0 

 รวม 4 100.0 
ประสบการณ 1-5 ป 3 75.0 
 6-10 ป  1 25.0 

 รวม 4 100.0 

 
 จากตาราง 9 แสดงวาอาจารยนิเทศการศึกษาสวนมากเปนเพศหญิง อายุระหวาง 25-30 ป 
การศึกษาระดับปริญญาโทและมีประสบการณการทํางาน 1-5 ป 
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ตาราง 10 ขอมูลท่ัวไปของผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบิน 
 

 ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 2 66.7 
 หญิง 1 33.3 

 รวม 3 100.0 
อายุ 30-35 ป 1 33.3 
 36-41 ป 1 33.3 
 42 ปข้ึนไป 1 33.3 

 รวม 3 100.0 
ประสบการณ 1-5 ป 1 33.3 
 6-10 ป  2 66.7 

 รวม 3 100.0 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 2 66.7 
 สูงกวาปริญญาโท 1 33.3 

 รวม 3 100.0 

 
 จากตาราง 10 แสดงวาผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบินสวนมากเปนเพศชาย มีอายุมากกวา 
30 ปข้ึนไป มีประสบการณการทํางานดานธุรกิจการบิน 6-10 ปและการศึกษาระดับปริญญาโท 
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ตอนที่ 2 การประเมินดานบริบท 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย อาจารยนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบินและผูบังคับบัญชาของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตรอุตสาหกรรมก
ทองเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ดานบริบท ซึ่งหมายถึงวัตถุประสงคของ
หลักสูตร จึงนําคําตอบมาแจกแจงดวยคามัชฌิมเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังนี้ 
 
ตาราง 11 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย อาจารยนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบินและผูบังคับบัญชา

ของบัณฑิตเกี่ยวกับดานบริบท 
 

อาจารย อาจารยนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 
รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

1.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจน 
เขาใจงาย 

4.23 .599 มาก 4.50 .577 มาก 3.66 .577 มาก 3.99 .495 มาก 

2.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน 

4.23 .832 มาก 5.00 .000 มากที่สุด 4.00 1.000 มาก 4.03 .616 มาก 

3.วัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถและทักษะทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฎิบัติตามมาตรฐานความตองการของ
อุตสาหกรรมขนสงทางอากาศและอุตสาหกรรม
สายการบิน (AIRLINE  BUSSINESS) 

4.30 .751 มาก 4.75 .500 มากที่สุด 4.33 .577 มาก 4.03 .540 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

อาจารย อาจารยนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 
รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

4.วัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมี
ระเบียบวินัย จริยธรรมและคุณธรรม   

4.23 .832 มาก 4.75 .500 มากที่สุด 4.00 1.000 มาก 3.87 .534 มาก 

5.วัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับความตองการของสังคม
และองคกรตาง ๆ 

4.00 .912 มาก 5.00 .000 มากที่สุด 3.00 .000 ปานกลาง 4.39 .656 มาก 

6.วัตถุประสงคของหลักสูตรสามารถนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายได 

4.07 .759 มาก 4.50 .577 มาก 3.00 .000 ปานกลาง 3.98 .629 มาก 

7.วัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียน
สามารถปฏิบัติงานระดับสากลทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศได    

3.84 .987 มาก 4.50 .577 มาก 3.66 .577 มาก 3.99 .597 มาก 

รวม 4.12 .810 มาก 4.71 .390 มากที่สุด 3.66 .533 มาก 4.04 .581 มาก 
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         จากตาราง 11 พบวาอาจารย ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบินและผูบังคับบัญชามีความ
คิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  สวนอาจารยนิเทศ
การศึกษามีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและวัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความตองการ
ของสังคมและองคกรตาง ๆ อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 5.00 )  สวนวัตถุประสงคในดานอ่ืนๆ อยูใน
ระดับมากท่ีสุดและระดับมาก 
 
 ตอนที่ 3 การประเมินดานปจจัยนําเขา 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิต อาจารย อาจารยนิเทศการศึกษาและ
ผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบินท่ีมีตอหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการ
บิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ดานปจจัยนําเขา 
ประกอบดวย คุณสมบัติผูเรียน คุณสมบัติอาจารย โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตรและ
ทรัพยากรสนับสนุน จึงนําคําตอบมาแจกแจงดวยคาความถ่ี คํานวณรอยละ คามัชฌิมเลขคณิตและ
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังน้ี 
 
ตาราง 12 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิตและอาจารยเกี่ยวกับดาน

คุณสมบัติผูเรียน 
 

นักศึกษา บัณฑติ อาจารย 
รายการ 

ความถี ่ รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถี่ รอยละ 

1.สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

66 
1 

 
 

98.5 
1.5 

 
 

155 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 

13 
- 

 
 

100.0 

2.มีทักษะดานภาษาอังกฤษดี 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
67 
- 

 
100.0 

 
145 
10 

 
93.5 
6.5 

 
13 
- 

 
100.0 

- 
3.มีรางกายแข็งแรงเหมาะสมกับ
สวนสูง 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

67 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 

155 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 

13 
- 

 
 

100.0 
- 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

นักศึกษา บัณฑติ อาจารย 
รายการ 

ความถี ่ รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถี่ รอยละ 

4.เพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา  
165 เซนติเมตร (น้ําหนักเหมาะสม
กับสวนสูง) 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 
 

67 
- 

 
 
 

100.0 
- 

 
 
 

142 
13 

 
 
 

91.6 
8.4 

 
 
 

12 
1 

 
 
 

92.3 
7.7 

5.เพศชายตองมีความสูงไมต่ํากวา  
170 เซนติเมตร (น้ําหนักเหมาะสม
กับสวนสูง) 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 
 

65 
2 

 
 
 

97.0 
3.0 

 
 
 

115 
40 

 
 
 

74.2 
25.8 

 
 
 

12 
1 

 
 
 

92.3 
7.7 

6.พรอมท่ีจะเขาพักหอพักท่ี
มหาวิทยาลัยจัดให 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย   

 
 

55 
12 

 
 

82.1 
17.9 

 
 

116 
39 

 
 

74.8 
25.2 

 
 

12 
1 

 
 

92.3 
7.7 

7.มีใจรักงานบริการ 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
67 
- 

 
100.0 

- 

 
155 
- 

 
100.0 

- 

 
13 
- 

 
100.0 

- 
8.มีเจตคติท่ีดตีออาชีพใน
อุตสาหกรรมบริการ 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

67 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 

155 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 

13 
- 

 
 

100.0 
- 

9.มีความประพฤติเรียบรอย
บุคลิกภาพดี 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

67 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 

155 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 

12 
1 

 
 

92.3 
7.7 

10.มีวินัยและพรอมท่ีจะอยูใน
กฎระเบียบ 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

67 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 

155 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 

13 
- 

 
 

100.0 
- 
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ตาราง 12  (ตอ) 
 

นักศึกษา บัณฑติ อาจารย 
รายการ 

ความถี ่ รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถี่ รอยละ 

11.โสด 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
66 
1 

 
98.5 
1.5 

 
147 
8 

 
94.8 
5.2 

 
11 
2 

 
84.6 
15.4 

 
 จากตาราง 12 นักศึกษา บัณฑิตและอาจารยมีความคิดเห็นวาคุณสมบัติผูเรียนท่ีกําหนดไว
ในหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการ
บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตมีความเหมาะสมทุกขอ 
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ตาราง 13 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิตและ
อาจารยเก่ียวกับดานคุณสมบัติอาจารย 

 
นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 

รายการ 
X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

ดานความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
จัดการเ รียนการ
สอน 
1.สามารถสงเสริมให
ผู เ รียนรู จักคนควา
หาความรูใหม 

 
 
 
 

3.85 

 
 
 
 

.609 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 

4.00 

 
 
 
 

.534 

 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 

4.46 

 
 
 
 

.518 

 
 
 
 

มาก 

2.สามารถสงเสริมให
ผู เ รี ย น รู จั ก คิ ด  
วิ เคราะหและกล า
แสดงความคิดเห็น 

3.95 .683 มาก 3.92 .635 มาก 4.23 .832 มาก 

3.มีความสามารถใน
การถายทอดความรู
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางดานทฤษฎี 

3.80 .583 มาก 3.89 .864 มาก 4.15 .688 มาก 

4.มีความสามารถใน
การถายทอดความรู
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ทางดานปฏิบัติ 

4.00 .603 มาก 4.27 .696 มาก 4.00 .816 มาก 

5.มีการดําเนินการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น
ค ร บ ถ ว น ต า ม
ข้ันตอนที่กําหนดไว
ในคําอธิบายรายวิชา 

3.74 .765 มาก 3.97 .729 มาก 4.15 .688 มาก 

6.มีการเตรียมการ
สอนมาลวงหนา 

3.71 .692 มาก 4.15 .604 มาก 4.38 .767 มาก 

7.มีการเลือกใช ส่ือ
การเรียนการสอนที่
เหมาะสม 

3.79 .707 มาก 4.00 .629 มาก 4.30 .854 มาก 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 
รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

ดานวิชาการ 
8 . มี ค ว า ม รู ใ น
เนื้อหาวิชาที่สอน 

 
3.89 

 
.606 

 
มาก 

 
4.30 

 
.553 

 
มาก 

 
4.46 

 
.776 

 
มาก 

9 . ส า ม า ร ถ ใ ห
คํ า ป รึ ก ษ า แ ก
ผูเรียนได 

3.82 .757 มาก 4.36 .682 มาก 4.38 .767 มาก 

10.มีประสบการณ
ในดานการสอน 

4.05 .600 มาก 4.03 .812 มาก 4.07 .862 มาก 

11.มีการแสวงหา
ความรูและพัฒนา
ความสามารถให
การสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

3.91 .753 มาก 4.04 .573 มาก 4.38 .650 มาก 

ดานวิชาชีพ 
12.มีการสงเสริมให
ผู เ รี ย น รู จั ก นํ า
ความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพ 

 
3.98 

 
.685 

 
มาก 

 
4.44 

 
.548 

 
มาก 

 
4.07 

 
.759 

 
มาก 

13.มีการสงเสริมให
ผู เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

3.77 .713 มาก 3.87 .758 มาก 4.15 .688 มาก 

14.มีการสนับสนุน
ใหผูเรียนไดมีการ
ฝกประสบการณ
วิ ช าชี พ อุตสาห - 
กรรมทองเที่ยวและ
บริการ 

4.14 .657 มาก 4.58 .493 มากที่สุด 4.46 .660 มาก 

15.มีความสามารถ
ในการใหคําแนะนํา
แกผู เ รียนในการ
ประกอบอาชีพ 

3.92 .681 มาก 4.32 .545 มาก 4.53 .518 มากท่ีสุด 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 

นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 
รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

16.มีความรอบรู
ในตลาดวิชาชีพ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ท อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ
บริการดานธุรกิจ
สายการบิน 

3.97 .695 มาก 4.50 .585 มาก 4.46 .518 มาก 

ดานบุคลิกภาพ 
1 7 . มี ม นุ ษ ย
สัมพันธกับผูเรียน 

 
3.77 

 
.670 

 
มาก 

 
4.25 

 
.660 

 
มาก 

 
4.69 

 
.480 

 
มากท่ีสุด 

1 8 .มี ก า ร รับฟ ง
และแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นกับ
ผูเรียน 

3.73 .789 มาก 4.02 .720 มาก 4.69 .480 มากท่ีสุด 

19.มีบุคลิกภาพท่ี
ดี  เปนแบบอยาง
ที่ดีแกผูเรียนได 

3.94 .795 มาก 4.47 .606 มาก 4.69 .480 มากท่ีสุด 

20.มคีวาม
รับผิดชอบในการ
สอน 

3.83 .730 มาก 4.39 .552 มาก 4.69 .480 มากท่ีสุด 

21.มีการเสริมแรง
แล ะ ใ ห กํ า ลั ง ใ จ
ผูเรียน 

3.85 .723 มาก 4.09 .691 มาก 4.61 .506 มากท่ีสุด 

รวม 3.87 .690 มาก 4.18 .641 มาก 4.38 .656 มาก 

 
 จากตาราง 13 พบวานักศึกษา บัณฑิตและอาจารยมีความคิดเห็นวา คุณสมบัติของอาจารย
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ดานบุคลิกภาพของอาจารย 
คือความมีมุษยสัมพันธกับผูเรียน มีการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียน มีบุคลิกภาพท่ีดี
เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนไดและมีความรับผิดชอบในการสอนอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.69)  
สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก 
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ตาราง 14 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นของอาจารย อาจารยนิเทศการศึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบินเก่ียวกับดานโครงสรางของหลักสูตร 

 

อาจารย 
อาจารยนิเทศ
การศึกษา 

ผูเชี่ยวชาญดาน
ธุรกิจการบิน รายการ 

ความถี่ รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถี่ รอยละ 

1.จํานวนหนวยกิตรวมในหลักสูตร   
131 หนวยกิต 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

13 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 
4 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 
3 
- 

 
 

100.0 
- 

2.จํานวนหนวยกิตวิชาการศึกษา
ท่ัวไป 33 หนวยกิต 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

13 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 
4 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 
3 
- 

 
 

100.0 
- 

3.จํานวนหมวดวชิาเฉพาะ 87  
หนวยกิต 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

13 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 
4 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 
3 
- 

 
 

100.0 
- 

4.จํานวนหมวดวชิาฝก
ประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

12 
1 

 
 

92.3 
7.7 

 
 
4 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 
2 
1 

 
 

66.7 
33.3 

5.จํานวนหมวดวชิาเลือกเสรี 6  
หนวยกิต 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
 

13 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 
4 
- 

 
 

100.0 
- 

 
 
3 
- 

 
 

100.0 
- 

6.โครงสรางหลักสูตรในภาพรวม 
เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

 
10 
3 

 
76.9 
23.1 

 
4 
- 

 
100.0 

- 

 
3 
- 

 
100.0 

- 

 
 จากตาราง 14 อาจารย อาจารยนิเทศการศึกษามีความคิดเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรท่ี
กําหนดไวในหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการ
ทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตมีความเหมาะสมทุกขอ ในขณะท่ีผูเช่ียวชาญ
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ดานธุรกิจการบิน มีความคิดเห็นวาจํานวนหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิตเทาน้ันท่ีไม
มีความเหมาะสม 
 
ตาราง 15 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของอาจารย อาจารยนิเทศ

การศึกษาและผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบินเก่ียวกับดานเนื้อหาของหลักสูตร 
 

อาจารย อาจารยนิเทศการศึกษา 
ผูเชี่ยวชาญ 

ดานธุรกิจการบิน รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

1.เนื้อหา
รายวิชา
ตางๆ ของ
หลักสูตร
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

4.23 .926 มาก 4.75 .500 มากที่สุด 3.66 1.154 มาก 

2.เนื้อหาวิชา
แตละวิชามี
ปริมาณ
เหมาะ สมกับ
จํานวนหนวย
กิต 

4.07 1.255 มาก 4.50 .577 มาก 3.66 1.154 มาก 

3.เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร
สอดคลองกับ
สภาพ
เศรษฐกิจและ
สังคมปจจุบัน 

3.69 .854 มาก 4.75 .500 มากที่สุด 3.33 .577 ปานกลาง 

4.เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร
สงเสริมให
ผูเรียนมี
จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

4.23 .832 มาก 4.50 .577 มาก 4.00 1.000 มาก 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

อาจารย อาจารยนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ 
ดานธุรกิจการบิน รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

5.เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร
กระตุนให
ผูเรียนมีความ
กระตือรือรน
ใฝหาความ
รูอยูเสมอ 

4.23 .599 มาก 4.50 .577 มาก 4.33 .577 มาก 

6.เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร
สงเสริมให
ผูเรียนมี
ความรู  ความ
เขาใจและ
ประสบการณ
ในดานธุรกิจ
การบิน 

4.53 .660 มากที่สุด 4.50 .577 มาก 4.00 1.000 มาก 

7.เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร
สงเสริมให
ผูเรียน
สามารถนําไป
ประกอบอาชีพ
ได 

4.38 .650 มาก 5.00 .000 มากที่สุด 4.00 1.000 มาก 

8.เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร
สงเสริมให
ผูเรียน
สามารถศึกษา
ตอในระดับที่
สูงทั้งในและ
ตางประเทศ 

3.61 .869 มาก 4.25 .500 มาก 4.00 1.000 มาก 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

อาจารย อาจารยนิเทศการศึกษา ผูเชี่ยวชาญ 
ดานธุรกิจการบิน รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

9.การจัด
เนื้อหารายวิชา
ตางๆ ของ
หลักสูตร
เปนไปตาม 
ลําดับความ
ยากงาย 

3.53 .518 มาก 4.25 .500 มาก 4.00 1.000 มาก 

10.เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร
สามารถนํา   
ไปใช
ประโยชนตอ
สังคม 

4.30 .630 มาก 4.75 .500 มากที่สุด 4.33 .577 มาก 

รวม 4.08 .779 มาก 4.57 .480 มากท่ีสุด 3.93 .903 มาก 

 
 จากตาราง 15 พบวาอาจารย ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบินมีความคิดเห็นวา เนื้อหาของ
หลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  สวนอาจารยนิเทศการศึกษามีความคิดเห็นวา 
เนื้อหาของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา 
เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  

= 5.00) สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมากท่ีสุดและระดับมาก  
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ตาราง 16 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิตและ
อาจารยเก่ียวกับดานทรัพยากรสนับสนุน 

 
นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 

รายการ 
X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

1.เอกสารตําราใน
ประเทศ
ประกอบการเรียน
การสอนของแตละ
วิชา 

3.88 .707 มาก 3.75 .792 มาก 3.61 1.120 มาก 

2.เอกสาร
ภาษาไทยสําหรับ
คนควาทาง
วิชาการดานธุรกิจ
การบิน 

3.62 .966 มาก 3.92 .734 มาก 3.23 1.300 ปานกลาง 

3.เคร่ืองฉายสไลด 3.83 .665 มาก 3.98 .683 มาก 3.76 1.091 มาก 
4.เคร่ืองฉาย  วีดี
ทัศน 

3.68 .656 มาก 3.97 .569 มาก 3.92 .954 มาก 

5.แผนใส 3.50 .636 มาก 3.54 .891 มาก 3.84 .987 มาก 
6.คอมพิวเตอร 3.76 .836 มาก 4.06 .744 มาก 4.15 .800 มาก 
7.หองเรียน
สําหรับการเรียน
การสอนมี
เพียงพอ 

3.77 .794 มาก 3.85 .742 มาก 3.92 1.037 มาก 

8.สภาพหอง 
เรียนสําหรับการ
เรียนการสอนเอ้ือ 
อํานวยตอการ
เรียนการสอน 

4.00 .834 มาก 3.96 .585 มาก 4.15 .800 มาก 

9.ขนาดของ
หองเรียน
เหมาะสมกับ
จํานวนผูเรียน 

3.88 .769 มาก 3.72 .760 มาก 3.46 .967 ปานกลาง 
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ตาราง 16 (ตอ) 
 

นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 
รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

10.ขนาดของหอง
จําลองการบริการ
บนเคร่ืองบิน 
(หอง MOCK  UP 
ROOM)  มีความ
เหมาะสมและ
เพียงพอกับ
จํานวนผูเรียน 

3.97 .797 มาก 4.24 .800 มาก 4.07 .862 มาก 

รวม 3.76 .766 มาก 3.89 .730 มาก 3.81 .991 มาก 
 

 จากตาราง 16  พบวานักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความคิดเห็นวา ดานทรัพยากร
สนับสนุนโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ขนาดของหอง
จําลองการบริการบนเครื่องบิน (หอง MOCK UP ROOM)  มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวน
ผูเรียนอยูในระดับมาก ( X  = 4.24) สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมากและระดับปานกลาง 
 
 ตอนที่ 4 การประเมินดานกระบวนการ 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิตและอาจารยท่ีมีตอหลักสูตรอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต ดานกระบวนการ ซึ่งหมายถึงกระบวนการดําเนินงานของหลักสูตรจําแนกเปน การ
บริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล จึงนําคําตอบมาแจกแจง
ดวยคามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

ตาราง 17 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิตและ
อาจารยเก่ียวกับดานการบริหารหลักสูตร 

 
นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 

รายการ 
X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

1.กระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา
เขาศึกษาเปน
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

3.77 .670 มาก 3.62 .815 มาก 3.53 1.198 มาก 

2.การปฐม นิเทศ 
ชวยใหผูเรียน
เขาใจและ
รับทราบขอมูล
เก่ียวกับหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนการสอน 

3.83 .687 มาก 3.57 .821 มาก 3.76 1.091 มาก 

3.การลง ทะเบียน
เรียนมีข้ันตอนที่
เหมาะสม 

3.70 .603 มาก 3.42 .896 ปานกลาง 
 

3.76 .926 มาก 

4.แผนการศึกษา
ในหลักสูตรมี
ความชัดเจนและมี
การปฏิบัติเปนไป
ตามท่ีกําหนด 

3.64 .689 มาก 3.50 .638 มาก 4.23 1.012 มาก 

5.มีอาจารยหรือ
เจาหนาที่ให
คําแนะนําปรึกษา
ดานการเรียนและ
กิจกรรม 

3.64 .792 มาก 3.83 .851 มาก 4.00 1.224 มาก 

6.มีความ
เหมาะสมในการ
จัดอาจารยผูสอน 

3.64 .792 มาก 4.02 .557 มาก 3.92 .862 มาก 

7.อาจารยท่ี
ปรึกษามีจํานวน
เพียง พอกับ
จํานวนผูเรียน 

3.59 .652 มาก 3.82 .774 มาก 3.76 1.012 มาก 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 
รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

8.มีแนวปฏิบัติ
และรูปแบบการ
ย่ืนคํารองตางๆ ที่
ดีทําใหผูเรียนไดมี
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

3.53 .942 มาก 3.30 .957 มาก 3.69 1.109 มาก 

9.มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสบ การณ
ใหแกผูเรียน 

3.68 .801 มาก 3.97 .780 มาก 4.46 .776 มาก 

10.มีการจัดกิจ 
กรรมสงเสริม
ประสิทธิภาพของ
ผูเรียนในดาน
ตางๆ 

3.70 .778 มาก 3.65 .949 มาก 4.53 .877 มากท่ีสุด 

รวม 3.67 .740 มาก 3.67 .803 มาก 3.96 1.008 มาก 

 
 จากตาราง 17 พบวานักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความคิดเห็นวา ดานการบริหารหลักสูตร
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประสิทธิภาพของผูเรียนในดานตางๆอยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.53) สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับ
มากและระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 

ตาราง 18 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิตและ
อาจารยเก่ียวกับดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 
นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 

รายการ 
X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

1.มีการชี้แนะให
ผูเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความ รู
ทางทฤษฎีกับ
ปฎิบัติจริง 

3.97 .521 มาก 4.05 .672 มาก 4.07 .759 มาก 

2.มีการสง เสริม
ใหผูเรียนมี
ประสบการณตรง
ภาค ทฤษฎี 

3.82 .737 มาก 4.07 .604 มาก 4.07 .759 มาก 

3.มีการสง เสริม
ใหผูเรียนมี
ประสบการณตรง
ภาค ปฏิบัติ 

3.86 .756 มาก 4.29 .654 มาก 4.23 .832 มาก 

4.มีการสง เสริม
ใหผูเรียนสามารถ
ศึกษาและ
แสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

3.76 .676 มาก 3.96 .812 มาก 4.38 .869 มาก 

5.มีการสง เสริม
ใหผูเรียนไดศึกษา
คนควาและทํางาน
รวมกัน 

3.71 .734 มาก 4.12 .677 มาก 4.15 .688 มาก 

6.มีแหลงการ
เรียนรูการเรียน
การสอนที่
หลากหลาย
รูปแบบ 

3.73 .708 มาก 3.76 .754 มาก 4.07 .759 มาก 

7.มีกิจกรรมเสริม
ความรูและทักษะ
นอกช้ันเรียน 

3.65 .946 มาก 3.83 .878 มาก 4.23 .725 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

รายการ นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 

8.มีสื่อและ
เทคโนโลยีชวย
เสริมการเรียนรู
ความเขาใจใน
เนื้อหา 

3.91 .645 มาก 3.98 .580 มาก 4.38 .767 มาก 

9.ในการเรียนการ
สอนสอดแทรก
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

3.47 .725 ปานกลาง 4.01 .649 มาก 4.07 .759 มาก 

10.มีการสง เสริม
ใหผูเรียนสามารถ
ศึกษาตอใน
ระดับสูงทั้งในและ
ตางประเทศ 

3.65 .897 มาก 3.49 .982 ปานกลาง 3.69 1.109 มาก 

11.มีการสง เสริม
ใหผูเรียนสามารถ
ใชความรูในการ
ปฏิบัติงานทั้งดาน
ธุรกิจการบินและ
อุตสาหกรรม
บริการอื่น ๆ 

3.82 .625 มาก 4.21 .627 มาก 4.07 .759 มาก 

12.มีการสง เสริม
ใหผูเรียนมีความ
รับผิด ชอบตอ
ตนเองและสังคม 

3.68 .678 มาก 4.02 .644 มาก 4.46 .776 มาก 

รวม 3.75 .720 มาก 3.98 .711 มาก 4.15 .796 มาก 

 
 จากตาราง 18 พบวานักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความคิดเห็นวา ดานกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา มีการสงเสริม
ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมอยูในระดับมาก ( X  = 4.46) สวนดานอ่ืนๆ อยูใน
ระดับมากและระดับปานกลาง 
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ตาราง 19 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิตและ
อาจารยเก่ียวกับดานการวัดและการประเมินผล 

 
นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 

รายการ 
X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

1.การวัดและการ
ประเมิน ผลการ
เรียนสอด คลองกับ
เนื้อหาราย วิชา 

3.95 .534 มาก 3.86 .497 มาก 4.15 .688 มาก 

2.การวัดและการ
ประเมิน ผลการ
เรียนสอดคลอง
กับวัตถุประสงค
ของการเรียนการ
สอน 

3.83 .665 มาก 3.91 .521 มาก 4.07 .759 มาก 

3.อาจารยแจง
วิธีการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนอยางชัดเจน 

3.80 .608 มาก 3.76 .804 มาก 4.38 .767 มาก 

4.การใหคะแนนมี
หลักเกณฑ  มี
มาตรฐานที่ชัดเจน 

3.77 .647 มาก 3.78 .791 มาก 4.38 .506 มาก 

5.การประเมิน ผล
ตรงกับสภาพ
ความเปนจริงและ
ยุติธรรม 

3.91 .596 มาก 3.75 .638 มาก 4.23 .725 มาก 

6.มีเคร่ืองมือวัด
และประเมิน ผล
การเรียนท่ี
เหมาะสม 

3.79 .686 มาก 3.49 .573 ปานกลาง 4.15 .688 มาก 

7.มีการใชวิธีการ
วัดและการ
ประเมิน ผลการ
เรียนหลายวิธี 

3.86 .625 มาก 3.54 .572 มาก 4.23 .725 มาก 

8.การวัดและการ
ประเมิน ผลการ
เรียนภาคทฤษฎีมี
ความเหมาะ สม 

3.65 .591 มาก 3.69 .491 มาก 4.07 .759 มาก 



 73 

ตาราง 19 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิตและ
อาจารยเก่ียวกับดานการวัดและการประเมินผล 

 
นักศึกษา บัณฑิต อาจารย 

รายการ 
X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

9.การวัดและการ
ประเมิน ผลการ
เรียนภาคปฏิบัติมี
ความเหมาะ สม 

3.70 .628 มาก 3.80 .551 มาก 4.07 .759 มาก 

10.มีระบบการ
แจงผลการเรียน
ใหผูเรียนไดทราบ
อยางรวดเร็ว 

3.32 .841 ปานกลาง 3.41 .828 ปานกลาง 3.84 .898 มาก 

รวม 3.75 .642 มาก 3.69 .626 มาก 4.15 .727 มาก 

 
 จากตาราง 19 พบวานักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความคิดเห็นวาดานการวัดและการ
ประเมินผล โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา อาจารยแจง
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนอยางชัดเจนและการใหคะแนนมีหลักเกณฑ  มีมาตรฐานที่ชัดเจน
อยูในระดับมาก ( X  = 4.38) สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมากและระดับปานกลาง 
 
 ตอนที่ 5 การประเมินดานประสิทธิผลของหลักสูตร 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิต ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตและอาจารยนิเทศการศึกษา
ท่ีมีตอหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและ
การบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ดานประสิทธิผลของหลักสูตร หมายถึง ผลสําเร็จของ
หลักสูตรพิจารณาจากคุณภาพของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและบริการ  จึงนําคําตอบมาแจกแจงดวยคามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล
ปรากฏดังนี้ 
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ตาราง 20 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของบัณฑิต ผูบังคับบัญชา
ของบัณฑิตและอาจารยนิเทศการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการปฎิบัติงาน 

 
บัณฑิต ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต อาจารยนิเทศการศึกษา 

รายการ 
X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

1.บัณฑิตมีความ
เอาใจใสและทุมเท
ในการทํางาน 

4.43 .497 มาก 4.29 .505 มาก 4.50 .577 มาก 

2.บัณฑิตมีความ
กระตือรือรนเวลา
ใหบริการกับลูกคา 

4.51 .501 มากที่สุด 4.39 .619 มาก 4.50 .577 มาก 

3.บัณฑิตมีความ
ภาค ภูมิใจเมื่อได
ปฏิบัติงาน 

4.51 .638 มากที่สุด 4.26 .706 มาก 4.75 .500 มากท่ีสุด 

4.บัณฑิตมีความ
กลาตัดสินใจใน
การแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดดี 

3.96 .653 มาก 3.50 .688 ปานกลาง 4.50 .577 มาก 

5.บัณฑิตมีความ 
สามารถในการ 
สื่อสารภาษา  
อังกฤษหรือภาษา 
อื่นได 

4.01 .674 มาก 3.72 .674 มาก 3.75 1.258 มาก 

6.บัณฑิตมีความ 
สามารถที่จะทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได 

4.38 .574 มาก 4.00 .563 มาก 4.75 .500 มากท่ีสุด 

7.บัณฑิตมีความ
มั่นใจในตนเองใน
การปฏิบัติ งาน 

4.21 .647 มาก 4.19 .591 มาก 4.50 .577 มาก 

8.บัณฑิตมีความ
มุงมั่นที่จะพัฒนา
วิธีการทํางานใหมี
ประสิทธิ ภาพ
มากย่ิงข้ึน 

4.39 .659 มาก 4.00 .584 มาก 4.50 1.000 มาก 

9.บัณฑิตมีความ 
สามารถปรับ ตัว
ใหเขากับเพ่ือน
รวมงานได 

4.44 .536 มาก 4.24 .466 มาก 4.75 .500 มากท่ีสุด 
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ตาราง 20  (ตอ) 
 

บัณฑิต ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต อาจารยนิเทศการศึกษา 
รายการ 

X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย X   S.D. ความหมาย 

10.บัณฑิตมีความ
เอื้อ  เฟอเผื่อแผ
ตอเพ่ือนรวม งาน 

4.48 .562 มาก 4.25 .534 มาก 4.50 1.000 มาก 

11.บัณฑิตมีความ 
สามารถในการใช
อุปกรณเคร่ืองมือ
ในสํานักงานได 

4.16 .476 มาก 4.08 .549 มาก 4.25 1.500 มาก 

12.บัณฑิตมีความ
อดทน อดกล้ันตอ
ปญหาตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นได 

4.30 .628 มาก 3.81 .709 มาก 4.75 .500 มากท่ีสุด 

รวม 4.31 .587 มาก 4.06 .599 มาก 4.50 .755 มาก 

 
 จากตาราง 20 พบวาบัณฑิต ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตและอาจารยนิเทศการศึกษา มี
ความคิดเห็นวาบัณฑิตมีทัศนคติตอการปฎิบัติงานโดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เม่ือ
จําแนกเปนรายขอพบวา บัณฑิตมีความภาคภูมิใจเม่ือไดปฏิบัติงาน บัณฑิตมีความสามารถท่ีจะ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได บัณฑิตมีความสามารถปรับ ตัวใหเขากับเพื่อนรวมงานไดและบัณฑิตมีความ
อดทน อดกล้ันตอปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได อยูในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.75) สวนดานอ่ืนๆ อยูใน
ระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 

 ตอนที่ 6 การประเมินดานความยั่งยืนของหลักสูตร 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 
แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ดาน
ความย่ังยืนของหลักสูตร หมายถึง ความตอเนื่องของหลักสูตรพิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาท่ีมีตอการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต  ไดแก  ความรูสึกดี ความรูสึก
ชอบในความรูความสามารถและบุคลิกลักษณะของบัณฑิตท่ีจะปฏิบัติงานและพัฒนางานของตน  จน
ทําใหงานประสบความสําเร็จ  จึงนําคําตอบมาแจกแจงดวยคามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลปรากฏดังน้ี 
 
ตาราง 21 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาของ

บัณฑิตเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของ
บัณฑิต   

 

ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 
รายการ 

X   S.D. ความหมาย 

1.บัณฑิตสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง 4.21 .697 มาก 
2.บัณฑิตสามารถนําหลักการคิดทฤษฏีท่ีเรียนมา
ประยุกตใชในการทํางาน 

3.90 .749 มาก 

3.บัณฑิตสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน 3.88 .719 มาก 
4.บัณฑิตสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนได 3.82 .756 มาก 
5.บัณฑิตมีคุณภาพในการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพึงพอใจ 4.03 .603 มาก 
6.บัณฑิตมีภาวะผูนําท่ีดีและผูตามท่ีด ี 4.06 .687 มาก 
7.บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน 4.02 .541 มาก 
8.บัณฑิตมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนรวมงาน 4.06 .515 มาก 
9.บัณฑิตมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี 4.13 .405 มาก 
10.บัณฑิตมีความรับผิดชอบและเอาใจใสตองานและหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.07 .360 มาก 

11.บัณฑิตมีความซื่อสัตยสุจริต 4.07 .402 มาก 
12.บัณฑิตมีวินัย ตรงตอเวลา 4.09 .596 มาก 
13.บัณฑิตมีความขยันหม่ันเพียร 4.29 .489 มาก 
14.บัณฑิตมีความม่ันใจในตนเอง 3.90 .583 มาก 
15.บัณฑิตมีความอดทน อดกล้ัน 4.01 .604 มาก 
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ตาราง 21  (ตอ) 
 

ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 
รายการ 

X   S.D. ความหมาย 

16.บัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาในการส่ือสาร
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.60 .644 มาก 

17.บัณฑิตทุมเทใหกับงานอยางเต็มท่ี 4.12 .487 มาก 
รวม 4.01 .578 มาก 

  
 จากตาราง 21 พบวาผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานและการ
พัฒนางานของบัณฑิตโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ 
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ตอนที่ 7 สรุปผลการประเมินหลักสูตร 
 
ตาราง 22 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยประเมินตามความเหมาะสมในแตละดาน 
 

                                                                                                       ระดับความเหมาะสม 

ประเด็นการประเมิน บัณฑติ อาจารย 
ผูเชี่ยวชาญ
ดานธุรกิจ
การบิน 

นักศึกษา 
อาจารยนิเทศ
การศึกษา 

ผูบังคับบัญชา
ของบัณฑิต 

ดานบริบท       
-  วตัถุประสงคของหลักสูตร - มาก มาก - มากที่สุด มาก 
ดานปจจัยนําเขา       
-  คุณสมบัติผูเรียน เหมาะสม เหมาะสม - เหมาะสม - - 
-  คุณสมบัติผูสอน มาก มาก - มาก - - 
-  โครงสรางของหลักสูตร - เหมาะสม เหมาะสม - เหมาะสม - 
-  เนื้อหาของหลักสูตร - มาก มาก - มากที่สุด - 
-  ทรัพยากรสนับสนุน มาก มาก - มาก - - 
ดานกระบวนการ       
-  การบริหารหลักสูตร มาก มาก - มาก - - 
-  กระบวนการจัดการเรียนการสอน มาก มาก - มาก - - 
-  การวดัและการประเมินผล มาก มาก - มาก - - 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

                                                                                                        ระดับความเหมาะสม 

ประเด็นการประเมิน บัณฑติ อาจารย 
ผูเชี่ยวชาญ
ธุรกิจการบิน 

นักศึกษา 
อาจารยนิเทศ
การศึกษา 

ผูบังคับบัญชา
ของบัณฑิต 

ดานประสิทธิผลของหลกัสูตร       
-  ทัศนคติของบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงาน มาก - - - มาก มาก 
ดานความยั่งยืนของหลักสูตร       
-  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานและการ
พัฒนางานของบัณฑิต 

- - - - - มาก 

 
  จากตาราง 22 แสดงวาผูใหขอมูลทุกกลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียน
การทองเที่ยวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความเหมาะสมโดยรวมในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดาน
ประสิทธิผลของหลักสูตรและดานความยั่งยืนของหลักสูตร หมายความวา หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบินมีความเหมาะสมที่
จะนําไปใชประโยชนทางการศึกษาในการผลิตบัณฑิตตอไป 
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ตอนที่ 8 การสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารย นักศึกษา บัณฑิต  
              ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต และผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน จากแบบสอบถาม 
              ปลายเปดโดยแจกแจงความถี่ 
               
ตาราง 23  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารย ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตเก่ียวกับวัตถุประสงคของ

หลักสูตร จากแบบสอบถามปลายเปด 
    

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

อาจารย  
          1.วัตถุประสงคของหลักสูตรควรสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติและควรฝกการปฎิบัติใหเกิดทักษะ 

3 

             2.วัตถุประสงคของหลักสูตรควรสงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย 
จริยธรรม คุณธรรมตอตนเองและองคกร 

2 

  
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต      
          1. อยากใหมีการเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักจรรยา จริยธรรมตอองคกร 
ตอสังคม ตอลูกคาดวย เพ่ือผลทางดานการพัฒนาสังคม 

12 
 

          2. ควรมีวิชาเกี่ยวกับสังคมศาสตร เพราะสาขานี้เนนศิลปะศาสตร
และวัฒนธรรมไทย 

7 

          3. ควรสงเสริมภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามใหมากกวาน้ี 17 
          4. ควรฝกแกปญหาเฉพาะหนา กรณีเหตุการณตางๆไมไดเปนไป
ตามทฤษฎีท่ีเรียนมา 

3 

  

 
 จากตาราง 23 แสดงวาอาจารยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา วัตถุประสงคของ
หลักสูตรควรสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติและควรฝกการปฎิบัติใหเกิด
ทักษะ (f = 3) และวัตถุประสงคของหลักสูตรควรสงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย จริยธรรม คุณธรรม
ตอตนเองและองคกร (f = 2)         
          ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา อยากใหมีการเพ่ิมเติม
เก่ียวกับหลักจรรยา จริยธรรมตอองคกร ตอสังคม ตอลูกคาดวย เพื่อผลทางดานการพัฒนาสังคม (f 
= 12) ควรมีวิชาเก่ียวกับสังคมศาสตรเพราะสาขานี้เนนศิลปะศาสตรและวัฒนธรรมไทย (f = 7) ควร
สงเสริมภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามใหมากกวาน้ี (f = 17) และควรฝกแกปญหาเฉพาะหนา กรณี
เหตุการณตางๆไมไดเปนไปตามทฤษฎีท่ีเรียนมา  (f = 3) 
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ตาราง 24  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารย นักศึกษา บัณฑิตเก่ียวกับคุณสมบัติผูเรียน 
จากแบบสอบถามปลายเปด 

     

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

อาจารย  
          1. หอพักของนักศึกษาควรมีเครื่องอํานวยความสะดวกพรอมและ
มีผูควบคุมสถานท่ีพัก 

3 

             2. ควรรับฟงความคิดเห็นและดูแลเอาใจใสแกผูเขาพักดวย 2 
          3. ควรมีการอบรมเพ่ิมเติมใหกับผูเรียน ในสิ่งท่ีผูเรียนขาดไป 1 
             4. ผูเรียนควรกลาแสดงออกและมีประสบการณการทํากิจกรรม
เพื่อชวยเหลือสังคมหรือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1 

  
นักศึกษา    
          1. ควรใหเขาพักท่ีหอพักเฉพาะปการศึกษาแรกเทาน้ันและ
สถานท่ีพักควรใกลกับท่ีเรียนมากกวาน้ี  

6 
 

          2. ควรยายสถานท่ีพักมาอยูในกรุงเทพฯ 4 
          3. ควรกําหนดคุณสมบัติดานสวนสูงของเพศชายควรสูงไมต่ํากวา 
170 ซม. และเพศหญิงควรสูงไมต่ํากวา 160 ซม. 

5 

  
บัณฑิต  
          1. ควรท่ีจะดูท่ีบุคลิกภาพโดยรวมเปนสําคัญ 1 
          2. ควรยายสถานท่ีพักมาอยูในกรุงเทพฯ 3 
          3. ควรกําหนดคุณสมบัติดานสวนสูงของเพศชายควรสูงไมต่ํากวา 
170 ซม. และเพศหญิงควรสูงไมต่ํากวา 160 ซม. 

8 

          4. อยากใหมีการเรียนการสอนท่ีหอพัก 1 
          5. หอพักไกลจากสถานท่ีเรียนมาก 1 
          6. นักศึกษาควรมีสิทธิเลือกท่ีจะเขาพักดวยความสมัครใจ     7 
          7. การกําหนดคุณสมบัติดานทักษะภาษาอังกฤษ  ผูเรียนมีความ
คิดเห็นวาสามารถทําการฝกฝนไดดวยตนเอง 

1 

          8. การกําหนดคุณสมบัติดานสถานภาพการสมรส ควรใหเปนเรื่อง
สิทธิสวนบุคคลและอาจเปนการปดก้ันโอกาสทางการศึกษา  

2 
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 จากตาราง 24 แสดงวาอาจารยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา หอพักของนักศึกษาควร
มีเครื่องอํานวยความสะดวกพรอมและมีผูควบคุมสถานท่ีพัก (f = 3) ควรรับฟงความคิดเห็นและดูแล
เอาใจใสแกผูเขาพักดวย (f = 2) ควรมีการอบรมเพ่ิมเติมใหกับผูเรียน ในสิ่งท่ีผูเรียนขาดไป (f = 1)
และผูเรียนควรกลาแสดงออกและมีประสบการณการทํากิจกรรมเพ่ือชวยเหลือสังคมหรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (f = 1) 
 นักศึกษามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะควรใหเขาพักท่ีหอพักเฉพาะปการศึกษาแรก
เทาน้ันและสถานท่ีพักควรใกลกับท่ีเรียนมากกวาน้ี(f = 6) ควรยายสถานท่ีพักมาอยูในกรุงเทพฯ (f = 
4) และควรกําหนดคุณสมบัติดานสวนสูงของเพศชายควรสูงไมต่ํากวา 170 ซม. และเพศหญิงควรสูง
ไมต่ํากวา 160 ซม. (f = 5) 
        บัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรท่ีจะดูท่ีบุคลิกภาพโดยรวมเปนสําคัญ (f = 
1) ควรยายสถานท่ีพักมาอยูในกรุงเทพฯ (f = 3) ควรกําหนดคุณสมบัติดานสวนสูงของเพศชายควร
สูงไมต่ํากวา 170 ซม. และเพศหญิงควรสูงไมต่ํากวา 160 ซม.(f =8) อยากใหมีการเรียนการสอนท่ี
หอพัก (f =1) หอพักไกลจากสถานท่ีเรียนมาก (f =1) นักศึกษาควรมีสิทธิเลือกท่ีจะเขาพักดวยความ
สมัครใจ  (f =7)การกําหนดคุณสมบัติดานทักษะภาษาอังกฤษ  ผูเรียนมีความคิดเห็นวาสามารถทํา
การฝกฝนไดดวยตนเอง (f =1) และการกําหนดคุณสมบัติดานสถานภาพการสมรส ควรใหเปนเรื่อง
สิทธิสวนบุคคลและอาจเปนการปดก้ันโอกาสทางการศึกษา (f =2)   
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ตาราง 25  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารย นักศึกษา บัณฑิตเกี่ยวกับคุณสมบัติอาจารย 
จากแบบสอบถามปลายเปด 

     

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

  
อาจารย  
          1. อาจารยตองทําตัวใหเปนตัวอยางท่ีดี 2 
             2. อาจารยควรเปนผูท่ีมีระเบียบวินัย มีความเมตตา ยุติธรรม 3 
          3. อาจารยควรเตรียมความพรอมในแตละวิชาท่ีสอน 5 
             4. ปจจุบันยังขาดอาจารยท่ีจบสายการบินโดยตรง ขาดคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จึงตองเสียงบประมาณในการจางอาจารยพิเศษนอกสถาบัน 

1 

  
นักศึกษา    
           1. อาจารยควรแตงกายสุภาพเรียบรอยเวลามาสอน 2 
บัณฑติ  
          1. อาจารยดูแลเอาใจใสผูเรียนเปนอยางดี 1 
         2. อาจารยใหคําแนะนําผูเรียนในการเลือกอาชีพเปนอยางดี 3 
         3. ควรมีความรูทางดานธุรกิจการบินจริงๆ 1 
            4. อาจารยไมควรสอนซ้ํา ๆในแตละวิชา 1 
            5. อาจารยควรมีวิสัยทัศนท่ีดี รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 1 
          6. อาจารยเปยมไปดวยประสบการณและคุณภาพ ถายทอด
ความรูอยางเต็มท่ี สอนไมหวงวิชา 

               6 

          7. ควรเนนการสั่งสอนประสบการณเก่ียวกับการสมัครงานดวย               1 
  

 
 จากตาราง 25 แสดงวาอาจารยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา อาจารยตองทําตัวใหเปน
ตัวอยางท่ีดี (f = 2) อาจารยควรเปนผูท่ีมีระเบียบวินัย มีความเมตตา ยุติธรรม (f = 3) อาจารยควร
เตรียมความพรอมในแตละวิชาท่ีสอน (f = 5) และปจจุบันยังขาดอาจารยท่ีจบสายการบินโดยตรง 
ขาดคุณวุฒิปริญญาเอก จึงตองเสียงบประมาณในการจางอาจารยพเิศษนอกสถาบัน (f =1) 
          นักศึกษามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา อาจารยควรแตงกายสุภาพเรียบรอยเวลามาสอน  
(f =2)  
          บัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา อาจารยดูแลเอาใจใสผูเรียนเปนอยางดี (f = 1)  
อาจารยใหคําแนะนําผูเรียนในการเลือกอาชีพเปนอยางดี  (f = 3) ควรมีความรูทางดานธุรกิจการบิน 
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จริงๆ (f = 1) อาจารยไมควรสอนซ้ํา ๆในแตละวิชา (f = 1) อาจารยควรมีวิสัยทัศนท่ีดี รับฟงความ 
คิดเห็นของนักศึกษา (f = 1) อาจารยเปยมไปดวยประสบการณและคุณภาพ ถายทอดความรูอยาง 
เต็มท่ี สอนไมหวงวิชา (f = 6) และควรเนนการสั่งสอนประสบการณเก่ียวกับการสมัครงานดวย  
(f = 1) 
 
ตาราง 26 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารย บัณฑิตเก่ียวกับทรัพยากรสนับสนุน จาก

แบบสอบถามปลายเปด 
     

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

อาจารย  
          1. ในปจจุบันยังขาดหองโสต ฯ สําหรับเรียนภาษา 4 
             2.ในปจจุบันยังขาดแคลนตําราสําหรับเรียนภาษาตางประเทศ
เฉพาะงานสายอาชีพ 

5 

  
บัณฑิต  
           1.  ตําราเรียนประกอบการสอนตองการใหปรับปรุงเนื้อหาให
สอดคลองกับการเรียน 

1 

           2. สวนใหญหนังสือท่ีซื้อกับมหาวิทยาลัยไมคอยไดใชเพราะ
อาจารยเตรียมเอกสารมาเอง จากแผนใส  Power Point ของอาจารย 

7 

  

 
 จากตาราง 26 แสดงวาอาจารยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ในปจจุบันยังขาดหอง
โสต ฯ สําหรับเรียนภาษา (f = 4) และในปจจุบันยังขาดแคลนตําราสําหรับเรียนภาษาตางประเทศ
เฉพาะงานสายอาชีพ (f =5) 
         บัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ตําราเรียนประกอบการสอนตองการใหปรับปรุง
เนื้อหาใหสอดคลองกับการเรียน (f = 1) และสวนใหญหนังสือท่ีซื้อกับมหาวิทยาลัยไมคอยไดใช
เพราะอาจารยเตรียมเอกสารมาเอง จากแผนใส Power Point ของอาจารย (f = 7)  
 
 
 
 
 
 



 85 

ตาราง 27 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารย และผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบินเกี่ยวกับ
โครงสรางของหลักสูตร จากแบบสอบถามปลายเปด 

 

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

อาจารย  
          1. ควรเพ่ิมการฝกงานตอเน่ืองเปน 400 ช่ัวโมง เพื่อเพิ่มโอกาส
การหางานใหแกนักศึกษา 

3 

           2. ควรเพ่ิมวิชาเก่ียวกับศีลธรรม จริยธรรมและจิตวิทยา 1 
             3. อยากใหเพ่ิมช่ัวโมงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ
TOEIC เพ่ิมข้ึน 

1 

    
ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน  
          1. ควรเนนการฝกปฏิบัติใหมากข้ึน เรียนรูจริงใหมากท่ีสุด 1 
  

 
 จากตาราง 27 แสดงวาอาจารยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรเพ่ิมการฝกงาน
ตอเนื่องเปน 400 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมโอกาสการหางานใหแกนักศึกษา (f =3) ควรเพ่ิมวิชาเก่ียวกับ
ศีลธรรม จริยธรรมและจิตวิทยา (f =1) และอยากใหเพ่ิมชั่วโมงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียม
สอบ TOEIC เพ่ิมข้ึน (f =1) 
          ผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบินมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรเนนการฝกปฏิบัติให
มากข้ึน เรียนรูจริงใหมากท่ีสุด (f = 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

ตาราง 28 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารยเก่ียวกับเนื้อหาของหลักสูตรจากแบบสอบถาม
ปลายเปด 

 

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

อาจารย  
          1. เนื้อหาหลายวิชามีความคลายคลึงกัน นาจะสามารถรวมเปน
วิชาเดียวกันได 

1 

          2.  ควรปรับเนื้อหาการสอนให มีความเปนปจจุ บัน  ทันตอ
เหตุการณ 

4 

  

 
 จากตาราง 28 แสดงวาอาจารยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา เนื้อหาหลายวิชามีความ
คลายคลึงกัน นาจะสามารถรวมเปนวิชาเดียวกันได (f =1) ควรปรับเนื้อหาการสอนใหมีความเปน
ปจจุบัน ทันตอเหตุการณ  (f =4) 
 
ตาราง 29 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารย นักศึกษา บัณฑิตเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร   

จากแบบสอบถามปลายเปด 
 

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

อาจารย  
          1. จํานวนอาจารยฝายปกครองมีไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ี
พักท่ีศูนยสุพรรณบุรี 

1 

         2. วิชาท่ีเรียนยังไมสอดคลองกับการศึกษาตอในสาขาธุรกิจการบิน
ในตางประเทศ 

1 

         3.นักศึกษาไมมีโอกาสเลือกวิชาเสรีไดอยางอิสระ เพราะมีการ
กําหนดใหเรียน 

1 

           4.  การขาดการประสานสัมพันธกับหลักสูตรอื่น 1 
  
นักศึกษา  
         1. ควรมีหลักสูตรใหนักศึกษาไดสอบ TOEIC ทุกเทอม เพ่ือให
นักศึกษาไดปรับปรุงภาษาอังกฤษมากข้ึน 

             3 
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ตาราง 29  (ตอ) 
 

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

บัณฑติ  
         1. ควรมีการปฐมนิเทศพรอมๆกันทุกคณะ เพ่ือความเขาใจท่ี
ตรงกัน 

              2 

2. ควรใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนท่ีหน่ึง ไมเหมือนใคร 1 
         3. ควรมีกิจกรรมดานการพัฒนาภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 1 
  

 
 
 จากตาราง 29 แสดงวาอาจารยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา จํานวนอาจารยฝาย
ปกครองมีไมเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีพักท่ีศูนยสุพรรณบุรี (f =1) วิชาท่ีเรียนยังไมสอดคลอง
กับการศึกษาตอในสาขาธุรกิจการบินในตางประเทศ (f =1) นักศึกษาไมมีโอกาสเลือกวิชาเสรีได
อยางอิสระ เพราะมีการกําหนดใหเรียน (f =1) การขาดการประสานสัมพันธกับหลักสูตรอื่น (f =1) 
          นักศึกษามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรมีหลักสูตรใหนักศึกษาไดสอบ TOEIC ทุก
เทอม เพื่อใหนักศึกษาไดปรับปรุงภาษาอังกฤษมากข้ึน (f = 3) 
 บัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรมีการปฐมนิเทศพรอมๆกันทุกคณะ เพื่อ
ความเขาใจท่ีตรงกัน (f =2) ควรใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนท่ีหนึ่ง ไมเหมือนใคร (f =1) ควรมี
กิจกรรมดานการพัฒนาภาษาอังกฤษใหมากข้ึน (f =1) 
 
ตาราง 30 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบัณฑิตเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน จาก

แบบสอบถามปลายเปด 
   

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

บัณฑิต  
1. ควรเนนทางดานทฤษฎีเก่ียวกับการบริการ การทํางานรวมกัน 

มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารในองคกร 
4 

         2. ควรเนนทางดานการปฎิบัติใหมากๆ เพราะชวยใหปฎิบัติงานจริงได
อยางรวดเร็ว 

3 

         3. ควรหาอาจารยจากอาชีพสายการบินมาสอนใหมากข้ึน 1 
           4. ควรเพ่ิมวิชาเก่ียวกับวัฒนธรรม คุณธรรม 1 
         5. การเรียนการสอนท้ังในภาคทฤษฎีและปฎิบัติมีความเหมาะสมดี 1 
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จากตาราง 30 แสดงวาบัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรเนนทางดานทฤษฎีเก่ียวกับ
การบริการ การทํางานรวมกัน  มนุษยสัมพันธในองคกร การสื่อสารในองคกร (f=4) ควรเนนทางดาน
การปฎิบัติใหมากๆ เพราะชวยใหปฎิบัติงานจริงไดอยางรวดเร็ว (f =3) ควรหาอาจารยจากอาชีพสาย
การบินมาสอนใหมากข้ึน (f =1) ควรเพิ่มวิชาเกี่ยวกับวัฒนธรรม คุณธรรม (f =1) และการเรียนการ
สอนท้ังในภาคทฤษฎีและปฎิบัติมีความเหมาะสมดี (f =1) 
 
ตาราง 31 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษา บัณฑิตเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล  

จากแบบสอบถามปลายเปด 
   

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

นักศึกษา  
         1. ระบบงานทะเบียนควรปรับปรุงระบบการแจงผลการเรียน
เนื่องจากการแจงผลการเรียนลาชามาก 

11 

        
บัณฑิต  
         1. ควรมีระบบการแจงผลการเรียนใหรวดเร็วข้ึน               8 
  

 
 จากตาราง 31 แสดงวานักศึกษามีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ระบบงานทะเบียนควร
ปรับปรุงระบบการแจงผลการเรียนเนื่องจากการแจงผลการเรียนลาชามาก (f =11)  
          บัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรมีระบบการแจงผลการเรียนใหรวดเร็วข้ึน 
(f = 8)  
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ตาราง 32 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบัณฑิตและผูบังคับบัญชาของบัณฑิตเกี่ยวกับทัศนคติ

ของบัณฑิตท่ีมีตอการปฎิบัติงาน  จากแบบสอบถามปลายเปด 
       

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

บัณฑิต  
         1. ควรเพ่ิมวิชาจิตวทิยาการบริการ 2 
         2. ไดรับการฝกปฎิบัติการระหวางเรียนไดอยางถูกตอง  
(หอง Mock Up) ทําใหงายตอการปฎิบัติงาน 

7 

         3. การศึกษาดานธรุกิจการบินสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย
เชน อุตสาหกรรมการบริการ 

1 

  
ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต  
         1. ควรใหฝกปฎิบัตวิิชาชีพของ Airline Business มากข้ึน 13 
         2. นักศึกษายังขาดความเช่ือม่ันในการทํางาน วัฒนธรรมภายใน
องคกร  จิตวิทยาการบริการ 

2 

           3. บัณฑิตมีความตั้งใจในการทํางาน แตบางครั้งยังขาดความตั้งใจ
ในการเรียนรู 

1 

         4. ข้ึนอยูแตละบุคคล  แตโดยรวมยังไมมีวุฒิภาวะเต็มท่ี 1 
  

 
 จากตาราง 32 แสดงวาบัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรเพ่ิมวิชาจิตวิทยาการ
บริการ (f =2)  ไดรับการฝกปฎิบัติการระหวางเรียนไดอยางถูกตอง(หอง Mock Up) ทําใหงายตอการ
ปฎิบัติงาน (f=7) และการศึกษาดานธุรกิจการบินสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย เชน 
อุตสาหกรรมการบริการ (f =1) 
          ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรใหฝกปฏิบัติวิชาชีพของ 
Airline Business มากข้ึน (f =13) นักศึกษายังขาดความเชื่อม่ันในการทํางาน วัฒนธรรมภายใน
องคกร  จิตวิทยาการบริการ (f =2) บัณฑิตมีความตั้งใจในการทํางาน แตบางครั้งยังขาดความตั้งใจ
ในการเรียนรู (f =1)และข้ึนอยูแตละบุคคล  แตโดยรวมยังไมมีวุฒิภาวะเต็มท่ี (f =1) 
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ตาราง 33 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบังคับบัญชาของบัณฑิตเก่ียวกับความพึงพอใจของ

ผูบังคับบัญชาตอการปฎิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต   จากแบบสอบถามปลายเปด  
 

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ ความถี่ (f) 

ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต  
         1. ควรมีการพัฒนาการสอนเรื่องมนุษยศาสตร เพ่ือการเรียนรูการ
ทํางานรวมกันรวมถึงการสือ่สารกันภายในองคกร 

9 

         2. ควรพัฒนาทางดานภาษาตางประเทศเพราะสายงานนี้ ภาษา
เปนสิ่งสําคัญ 

6 

  

 
 จากตาราง 33 แสดงวาผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวา ควรมี
การพัฒนาการสอนเรื่องมนุษยศาสตร เพ่ือการเรียนรูการทํางานรวมกันรวมถึงการสื่อสารกันภายใน
องคกร (f =9) ควรพัฒนาทางดานภาษาตางประเทศเพราะสายงานนี้ ภาษาเปนส่ิงสําคัญ (f =6)  
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชา
ธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 การเสนอผลสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 1.  ขอบเขตของการวิจัย 
 2.  การวิเคราะหขอมูล 
 3.  สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 4.  อภิปรายผล 
 5.  ขอเสนอแนะ    
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจ
การบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดย
ใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP) ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam.2003) ใน 5 องคประกอบ
คือดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผลและดานความย่ังยืน   
 
ตาราง 34 แหลงขอมูล ประกอบดวย 
 

สถานภาพ 
จํานวน
คน 

จํานวน
แบบสอบถามท่ี

สมบูรณ 

คิดเปน 
(รอยละ) 

1.อาจารย 13 13 100.0 
2.นักศึกษา 67 67 100.0 
3.บัณฑิต 187 155 82.88 
4.ผูบังคับบัญชาของบัณฑิต 187 127 67.91 
5.อาจารยนิเทศการศึกษา 4 4 100.0 
6.ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน 3 3 100.0 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และคํานวณ
คารอยละ 
 2. วิเคราะหการประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล
และดานความย่ังยืน โดยการหาคามัชฌิมเลขคณิต ( X  ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูตอบ

แบบสอบถามแลวนําคะแนนคาเฉล่ียท่ีไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑคาคะแนนเฉล่ียท่ีกําหนดไวแลว
แปลความหมายของคาเฉล่ียตามเกณฑนี้ 
               4.51  -  5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
               3.51  -  4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
                2.51  -  3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
                1.51  -  2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
               1.00  -  1.50   หมายถึง  มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดซ่ึงเปนขอเสนอแนะและปญหาของหลักสูตร
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตของผูตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามปลายเปด
โดยแจกแจงความถ่ี 
                        

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเพื่อประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชา
ธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โดยใช รูปแบบการประเมินแบบซิปป  (CIPP)  ของสตัฟเฟลบีม  (Stufflbeam.2003)  ใน  5 
องคประกอบคือดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผลและดานความย่ังยืน 
สรุปผลไดดังน้ี 
 กลุมบัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ดังน้ี ดานปจจัยนําเขา ไดแก คุณสมบัติผูเรียน 
มีความเหมาะสมและคุณสมบัติอาจารยและทรัพยากรสนับสนุน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
ดานกระบวนการ ไดแก การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและการ
ประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานประสิทธิผลของหลักสูตร ไดแก ทัศนคติของ
บัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
            กลุมอาจารยมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังน้ี ดานบริบท ไดแก วัตถุประสงคของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานปจจัยนําเขา ไดแก คุณสมบัติผูเรียน โครงสรางของ
หลักสูตร มีความเหมาะสม คุณสมบัติอาจารย เนื้อหาของหลักสูตรและทรัพยากรสนับสนุน มีความ
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เหมาะสมอยูในระดับมาก และดานกระบวนการ ไดแก การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน
การสอนและการวัดและการประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 กลุมผูเชี่ยวชาญธุรกิจการบินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ดังน้ี ดานบริบท ไดแก 
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  ดานปจจัยนําเขาไดแก โครงสรางของ
หลักสูตรมีความเหมาะสม  และดานเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังน้ี ดานปจจัยนําเขา ไดแก คุณสมบัติ
ผูเรียน มีความเหมาะสม สวนคุณสมบัติผูสอนและทรัพยากรสนับสนุน มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ดานกระบวนการ ไดแก การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดและ
การประเมินผล มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
 กลุมอาจารยนิเทศการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ ดานบริบท ไดแก
วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  ดานปจจัยนําเขาไดแก โครงสราง
ของหลักสูตร มีความเหมาะสมและเนื้อหาของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด และ
ดานประสิทธิผลของหลักสูตร ไดแก ทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก 

 กลุมผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังน้ี ดานบริบท  ไดแก 
วัตถุประสงคของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานประสิทธิผลของหลักสูตร ไดแก 
ทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากและดานความย่ังยืนของ
หลักสูตร ไดแก ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาตอการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต 
อยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเพื่อประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชา
ธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โดยใช รูปแบบการประเมินแบบซิปป  (CIPP) ของสตัฟเฟลบีม  (Stufflebeam.2003) ใน  5 
องคประกอบคือดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผลและดานความย่ังยืน 
อภิปรายผลไดดังน้ี 
 1. การประเมินดานบริบท พบวา 
  ประเด็นวัตถุประสงคของหลักสูตร พบวาอาจารย  ผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบินและ
ผูบังคับบัญชา มีความเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก สวน
อาจารยนิเทศการศึกษามีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุด โดยวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและ
วัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความตองการของสังคมและ
องคกรตาง ๆ อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจนและ
สามารถนําไปปฎิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคได สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามความตองการของ
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สังคม ดังท่ี สุนีย  ภูพันธ (2546:15) ท่ีกลาววา หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงตอเน่ืองกันไปตามความ
ตองการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  หลักสูตรเปนสิ่งท่ีควรไดรับการเปล่ียนแปลงอยู
เสมอ เพราะหลักสูตรท่ีดีควรตอบสนองตอสังคม และเมื่อสังคมเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  หลักสูตร
จึงจําเปนตองเปล่ียนแปลงตามไปดวย 
 2. การประเมินดานปจจัยนําเขา พบวา 
  2.1 ประเด็นคุณสมบัติผูเรียน พบวานักศึกษา บัณฑิตและอาจารย มีความเห็นวาดาน
คุณสมบัติผูเรียน มีความเหมาะสมทุกขอ  โดยนักศึกษา บัณฑิตและอาจารยตางก็เห็นวาคุณสมบัติ
ผูเรียนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวมีความเหมาะสม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนักศกึษา บัณฑิตและอาจารย มี
ความคิดเห็นวามีการกําหนดคุณสมบัติผูเรียนเนนลักษณะความรูความสามารถและบุคลิกภาพของ
ผูเรียน เพราะวาคุณสมบัติของผูเรียนแขนงวิชาธุรกิจการบินจะตองเนนทางดานบุคลิกภาพ การมีใจ
รักงานบริการ และการมีระเบียบวินัย มีทักษะภาษาอังกฤษดี ซึ่งจะสงผลตอการทํางานในอนาคต
ดวย สวนความคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งนักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นพองกัน คือ ควรท่ีกําหนด
คุณสมบัติดานสวนสูงของเพศชายควรสูงไมต่ํากวา 170 ซม. และเพศหญิงควรสูงไมต่ํากวา 160 ซม. 
ควรใหนักศึกษาเขาพักท่ีหอพักเฉพาะปการศึกษาแรกเทาน้ันและนักศึกษาควรมีสิทธิเลือกท่ีจะเขา
พักดวยความสมัครใจ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดไววาผูท่ีเรียนแขนงวิชาธุรกิจการบิน 
(กรุงเทพฯ) จะตองเขาพักท่ีหอพักศูนยสุพรรณบุรีเทาน้ันและมีรถรับสงมาเรียนภายในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งมีอาจารยฝายปกครองดูแล เปนการฝกฝนใหนักศึกษามีความเปนระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และ
อยูรวมกับผูอ่ืนได 
   2.2  ประเด็นคุณสมบัติอาจารย พบวานักศึกษา บัณฑิต อาจารย  มีความเห็นวา
คุณสมบัติของอาจารยมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยดานบุคลิกภาพของอาจารย  คือความมี
มุษยสัมพันธกับผูเรียน มีการรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูเรียน มีบุคลิกภาพท่ีดีเปน
แบบอยางท่ีดีแกผูเรียนไดและมีความรับผิดชอบในการสอน  อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะอาจารยแขนงวิชาธุรกิจการบินสวนใหญเคยมีประสบการณทํางานเก่ียวกับดานการบิน  ทําให
สามารถถายทอดความรู ประสบการณใหกับนักศึกษาไดอยางเต็มท่ี ไมมีหวงวิชา  รวมถึงการดูแล
เอาใจใสนักศึกษาอยางดี   ดังท่ี พฤทธ ศิริบรรณพิทักษ (2532:ออนไลน)  ท่ีกลาววา ครูควรมี
คุณลักษณะพื้นฐานอยางนอย 4 ประการคือ  
   2.2.1 รอบรู คือ จะตองมีความรูเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยท่ัวไป และรอบรู
เรื่องราว เก่ียวกับอาชีพของตน  
   2.2.2 สอนด ีคือ สามารถทําการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   2.2.3 มีคุณธรรม จรรยาบรรณ คือ มีศรัทธาในอาชีพของตน ตั้งใจใชความรู
ความสามารถ ในอาชีพ เพ่ือเยาวชนและสังคมมีความซื่อสัตย มีความรับผิดชอบตออาชีพ และมี
ความรักษา ปรารถนาดตีอเยาวชน ตลอดจนอุทิศเวลาใหกับศิษย  
   2.2.4 มุงม่ันพัฒนา คือ ปรับปรุงตนเอง ใฝศึกษาหาความรู คิดคนหาความรูท่ี
ทันสมัยอยูเสมอ  
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  2.3  ประเด็นโครงสรางของหลักสูตร พบวาอาจารย ผูเช่ียวชาญดานธุรกิจการบินและ
อาจารยนิเทศการศึกษา มีความคิดเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตมีความเหมาะสมทุกขอ ในขณะท่ีผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบิน มีความ
คิดเห็นวาจํานวนหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิตเทาน้ันท่ีไมมีความเหมาะสม  ท้ังน้ี
ควรท่ีจะเพิ่มการฝกประสบการณวิชาชีพใหมากข้ึน  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถท่ีจะฝกปฎิบัติงาน
ไดมาก  เพราะการฝกปฎิบัติงานจะทําใหนักศึกษาไดมีประสบการณจริงในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากท่ีไดเรียนในหองเรียน   
       2.4  ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร พบวา อาจารย ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจการบินมีความ
คิดเห็นวา เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  สวนอาจารยนิเทศการศึกษามีความ
คิดเห็นวา เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด  โดยเนื้อหาวิชาของหลักสูตร
สงเสริมใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากเน้ือหาของหลักสูตรแขนงวิชา
ธุรกิจการบินเปนเนื้อหาท่ีมีความเหมาะสมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เนื้อหาในภาคปฎิบัติสอน
ใหผูเรียนไดฝกปฎิบัติงานจริงหลังจากท่ีไดเรียนภาคทฤษฎีแลว  ทําใหผูเรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน 
เกิดความชํานาญและคาดหวังวาจะสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได  ดังท่ี วิชัย แหวนเพชร 
(2530: 70-71) ท่ีกลาววาเน้ือหาหลักสูตรเปนสวนท่ีไดเลือกสรรเนื้อหาสาระความรู ประสบการณมา
จัดเรียงลําดับไวเพ่ือท่ีวาเมื่อผูเรียนผานกิจกรรมตางๆแลว จะพัฒนาไปสูจุดมุงหมายท่ีไดตั้งไว  
    2.5  ประเด็นทรัพยากรสนับสนุน  พบวา นักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความคิดเห็นวา 
ดานทรัพยากรสนับสนุนมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยขนาดของหองจําลองการบริการบน
เครื่องบิน (หอง MOCK  UP ROOM)  มีความเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนผูเรียน ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะแขนงวิชาธุรกิจการบิน มีหองจําลองการบริการบนเคร่ืองบิน (หอง Mock up Room) เพ่ือให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติเหมือนเวลาทํางานจริงๆ ไดเรียนรูการใหบริการแกลูกคาบนเคร่ืองบิน รวมท้ัง
อุปกรณและของใชตางๆบนเครื่องบิน  
 3.  การประเมินดานกระบวนการ พบวา 
  3.1  ประเด็นการบริหารหลักสูตร พบวานักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความคิดเห็นวา 
ดานการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประสิทธิภาพของผูเรียนในดานตางๆอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะแขนงวิชาธุรกิจการบินการจัด
กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพของผูเรียนอยูเสมอ เชน มีการใหผูเรียนไดสอบ TOEIC  โดยแขนงวิชา
ธุรกิจการบินไดมีชมรมภาษาอังกฤษสําหรับเตรียมสอบ TOEIC ใหแกผูเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษและคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษกอนสอบจริง  ดัง ท่ี  วัช รี   บูรณสิงห 
(2542:ออนไลน) ท่ีกลาววา การบริหารหลักสูตรเปนการดําเนินการ การควบคุมดูแล  การสงเสริม
และสนับสนุนใหจัดกิจกรรมตางๆ ในสถานศึกษาใหตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสูตรโดยใช
ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยูอยางจํากัดในสถานศึกษาน้ันใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  3.2  ประเด็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบวานักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความ
คิดเห็นวา ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยการสงเสริม
ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  อาจเปนเพราะนักศึกษา บัณฑิต อาจารย ตางมี
ความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเปนพ้ืนฐานอยู
แลว อันเนื่องมาจากเนื้อหาวิชาทางดานทฤษฎีและดานปฏิบัติมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตร  โดยเนนการใหบริการดวยใจเปนหลักเวลาปฏิบัติงาน มีการเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกเพื่อน
รวมงาน ดูแลเอาใจใสแกลูกคาไดและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมได  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยสงเสริมใหผูเรียนสามารถปฏิบัติงานจริงในสาขาธุรกิจการบิน โดย
มหาวิทยาลัยยังทําโครงการความรวมมือดานการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(กรุงเทพฯ) และฝายบริการภาคพ้ืน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือสงนักศึกษาแขนงวิชา
ธุรกิจการบิน เขาฝกปฏิบัติงานจริงกับฝายบริการภาคพ้ืนในตําแหนงหนาท่ีตางๆ ของสายการบิน 
เปนเวลา 350 ชั่วโมง ไดแก กองบริการในหองรับรองพิเศษ (Lounge) พนักงานจําหนายบัตร
โดยสาร พนักงานสํารองท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน  พนักงานตรวจบัตรโดยสาร ฯลฯ โดยมีจุดประสงคเพ่ือให
นักศึกษาสามารถนําความรูและความสามารถจากการฝกงานกับการบินไทย ไปใชในการทํางานจริง
หลักจากสําเร็จการศึกษา 
  3.3  ประเด็นการวัดและการประเมินผลพบวานักศึกษา บัณฑิต อาจารย มีความคิดเห็น
วาดานการวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  โดยอาจารยแจงวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนอยางชัดเจนและการใหคะแนนมีหลักเกณฑ  มีมาตรฐานท่ีชัดเจน ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะแขนงวิชาธุรกิจการบินไดกําหนดหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลการเรียนอยางชัดเจน  
มีเครื่องมือท่ีใชในการวัดผลการเรียนมีความหลากหลายสอดคลองกับธรรมชาติของแตละวิชา ดังท่ี 
ไพศาล หวังพานิช (2543:54-55) กลาววาอาจารยควรดําเนินการวัด และการประเมินผลอยางเปน
ระบบ มีคุณภาพ เปนธรรมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการ
พัฒนาผูเรียนและการสอน สอดคลองกับอุทุมพร จามรมาน (2541:13) กลาววา การวัดผลของ
อาจารยตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสอนและหาเทคนิคการวัดผลเปนการใหขอมูลยอนกลับ
ท้ังตัวนักศึกษาและอาจารย วามีขอบกพรองในดานใด เพ่ือปรับปรุงเปนระยะๆ 
 4.  การประเมินดานประสิทธิผลของหลักสูตร พบวา 
  ประเด็นทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการปฎิบัติงานพบวา บัณฑิต ผูบังคับบัญชาและ
อาจารยนิเทศการศึกษา มีความคิดเห็นวาดานทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการปฎิบัติงานมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก โดยบัณฑิตมีความภาคภูมิใจเม่ือไดปฏิบัติงาน บัณฑิตมีความสามารถท่ีจะ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได บัณฑิตมีความสามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวมงานไดและบัณฑิตมีความ
อดทน อดกล้ันตอปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนได อยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะการท่ีจะสําเร็จการศึกษา
แขนงวิชาธุรกิจการบินไดนั้น  ผูเรียนจะตองมีความขยันหม่ันเพียร  ความพยายามเพิ่มข้ึนท้ังในการ
เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยเฉพาะภาคปฏิบัติ  แตมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรท่ีจะเพ่ิม
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ชั่วโมงการฝกปฏิบัติวิชาชีพใหมากข้ึนเพ่ือเปนการฝกฝนและสามารถออกไปปฎิบัติงานจริงไดอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ                
           5.  การประเมินดานความย่ังยืนของหลักสูตร 
  ประเด็นความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอการปฎิบัติงานและการพัฒนางานของ
บัณฑิต พบวาผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอการปฎิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต อยูใน
ระดับมากทุกขอ  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะบัณฑิตไดการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเปนอยางดี  
และการมีใจในการใหบริการ  สงผลใหผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจตอผลการปฎิบัติงานและการ
พัฒนางานของบัณฑิต  แตยังมีขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชาไดแก ควรท่ีจะเสริมการสอนเก่ียวกับ
การเรียนรูการทํางานรวมกัน  การส่ือสารภายในองคกรและภาษาตางประเทศใหมากข้ึน  
 

ขอเสนอแนะ    
 1.  จากการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ พุทธศักราช 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มี
ขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
  1.1  ควรเนนการเรียนการสอนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเปนปจจุบัน การ
จัดการการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ควรใหสอดคลองกับสภาพทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทุก
ขณะ โดยนําเอาความตองการของตลาดแรงดานของธุรกิจการบินมาปรับเขากับแผนการเรียนการ
สอนเพ่ือท่ีจะไดผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถและและมีจริยธรรม 
  1.2 ควรเนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาท่ีสามใหมากข้ึน  โดยเฉพาะควร
มีการจัดสอบ TOEIC  ใหแกผูเรียนเปนประจํา เพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
             1.3 สถานท่ีพักของผูเรียน ควรอยูใกลกับมหาวิทยาลัยท่ีเรียน  เพ่ือการเดินทางท่ี
สะดวกและประหยัดของผูเรียน  หรือควรใหผูเรียนพักอยูท่ีหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดไวแค 1 ป
การศึกษาเทาน้ัน   
             1.4 ควรกําหนดคุณสมบัติดานสวนสูงของเพศชายควรสูงไมต่ํากวา 170 ซม.และเพศ
หญิงควรสูงไมต่ํากวา 160 ซม. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนมีสิทธิในการเขาศึกษาไดมากข้ึน 
              1.5 ควรเนนการฝกปฎิบัติงานจริงใหมากข้ึนเพ่ือเปนประสบการณในการทํางานตอไป
ได 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรศึกษาตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งอยางลึกซ้ึงในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
  2.2  ควรมีการประเมินเปรียบเทียบการพัฒนางานของนักศึกษากับบัณฑิต 
           2.3  ควรมีการวิจัยติดตามผลการปฏิบัติงานของผูท่ีจบการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
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หลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและการบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ   พุทธศักราช  2548 
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รายละเอียดหมวดวิชาเฉพาะ  และเลอืกรายวิชา 
 
 1. หลักการจัดการธุรกิจการบิน (PRINCIPLE  OF  AIRLINE  MANAGEMENT) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน  อุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ  และ
อุตสาหกรรมสายการบิน  ความหมาย  ความสําคัญ  และความเชื่อมโยง  ประวตัคิวามเปนมา  
ลักษณะสําคัญของอุตสาหกรรมสายการบิน  ประวตัิการบิน  เครื่องบินบินไดอยางไร  สมรรถนะ  
และความสามารถในการบรรทุกตามลักษณะเคร่ืองบิน  และการจัดการธุรกิจการบินเชิงพาณิชย  
รวมท้ังประวัตกิารบินของไทย 
 2.  อุตสาหกรรมสายการบินเบ้ืองตน  (OVERVIEN  AIRLINE  INDUSTRY) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับผลิตภัณฑของสายการบิน  การจัดการองคกร  ความสัมพันธ
กับอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ  ประวัติความเปนมา  ประวัติอุตสาหกรรมสายการบินของไทย  
หลักการบริหารจัดการสายการบินเบ้ืองตน  เชน  การจัดฝูงบิน  การวิเคราะหเสนทางบิน  และการ
บริการ 
 3.  การจัดการทาอากาศยาน  (AIRPORT  POERATIONS  AND  MANAGEMENT) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับทาอากาศยาน  การปฏิบัติการของทาอากาศยาน  หลักการ
บริการของทาอากาศยาน  การพาณิชยของทาอากาศยาน  กฎหมายเฉพาะของทาอากาศยานตาม
อนุสัญญาชิคาโก  ความสําคัญของทาอากาศยาน  ความรับผิดชอบของทาอากาศยาน  
ความสัมพันธของทาอากาศยานกับอุตสาหกรรมการขนสงทางอากาศ  และอุตสาหกรรมสายการบิน  
ประวตัิสนามบินในประเทศไทย 
 4.  หลักการควบคุมการจราจรทางอากาศ (PRINCIPLE OF AIR TRAFFIC CONTROL) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศ  องคกรรบัผิดชอบการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ  การบริการจราจรทางอากาศ  ความสําคัญของการควบคุมการจราจร
ทางอากาศ  การควบคุมหวงอากาศ  ความรับผิดชอบของหนวยงานควบคุมการจราจรทางอากาศ  
การรักษาอธิปไตยหวงอากาศแหงราชอาณาจักร  วิธกีารควบคุมการจราจรทางอากาศ 
 5.  องคกรในธุรกิจการบิน (ORGANIZATIONS  RELATING  TO  AIRLINE  
BUSINESS) 
     ความรูเกี่ยวกบัองคกรท่ีเกี่ยวของโยตรงกับอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ  และ
อุตสาหกรรมสายการบิน   เชน  INTERNATIONAL  AIR  TRANSPORT  ASSOCIATION  -  
IATA, INTERNATIONAL  CIVIL  AVIATION  ORGANIZATION  -  ICAO, FEDERAL  
AVIATION  ADMINISTRATION – FAA, AIRPORT  COUNCIL  INTERNATIONAL  - AC  
กรมการบินพลเรือน  กระทรวงคมนาคม  อํานาจ  หนาท่ีและอิทธิพลขององคกรเหลาน้ี 
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           6.  เศรษฐศาสตรธุรกิจการบิน (AIRLINE  ECONOMICS) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับโครงสรางของอุตสาหกรรมสายการบิน  ลักษณะโครงสรางของ
ทุนและแรงงาน  ผลกําไร  ตนทุนสายการบิน  การจัดการจํานวนท่ีนั่งตามหลักอุปสงค  อุปทาน  
โครงสรางราคาโดยสาร  เสนทางการบินและตารางการบิน ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสรางฝูงบิน
ตามหลักอุปสงค  อุปทาน 
 7.  การตลาดในธรุกิจการบิน (AIRLINE  BUSINESS  MARKETING) 
  (เวน  ตามท่ีอาจารยดุษฎี  สมุทรโคจร  รบัผิดชอบ) 
 8.  ภูมิศาสตรธุรกิจการบิน (GEOGRAPHICAL  AIRLINE  BUSINESS) 
     ความรูเกี่ยวกบัภูมิศาสตรกายภาพ  เขตภูมิอากาศ  จํานวนประชากร  เศรษฐกิจของ
ภูมิภาคและของแตละประเทศ  ความสําคัญเชิงภูมิศาสตรสัมพันธกับเสนทางบิน   
และธุรกิจการบิน 
 9.  กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน  (CIVIL AVIATION LAWS AND 
REGULATIONS) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับประวัตศิาสตรกฎหมาย  MAGNA  CARTA  ,  12  TABLES  
LAW, กฎหมายโรมัน  กฎหมายจารีตประเพณี  (COMMON  LAWS)  กฎหมายเบ้ืองตน  กฎหมาย
อากาศระหวางประเทศแผนกคดีเมือง  หลักเสรีภาพในการบิน  5  ประการ  เสรีภาพในการบินสมัย
ปจจุบัน  4  ประการ  อนุสัญญาชิคาโก  การจัดทําประมวลกฎหมาย  เคาโครงววิฒันาการกฎหมาย  
พ.ร.บ.การเดินอากาศ  พ.ศ.2497  ขอบังคับสําหรับสายการบินและเจาหนาท่ีประจําเครื่องบิน  
ขอบังคับเกี่ยวกับสนามบิน  การแยกประเภทกฎหมายอากาศตามกฎหมายไทย 
 10. การตรวจคนเขาเมือง (IMMIGRATION) 
     ความรูเกี่ยวกบัหนวยงานท่ีเก่ียวของ  อํานาจหนาท่ี  เอกสารการเดนิทาง  หลักการ
ตรวจลงตรา  (VISA)  ระเบียบการเขาเมือง  กฎหมายท่ีใชบังคับการเดินทางเขาสูประเทศไทย  
คาธรรมเนียม  การขอมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร  ข้ันตอนการย่ืนคําขออยูตอชั่วคราว  การแจงท่ีพัก
คนตางดาว  การแจงอยูเกิน  90  วัน  พ.ร.บ.คนเขาเมือง  พ.ศ.2522  พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม
การคาประเวณี พ.ศ.2540  พ.ร.บ.การทํางานคนตางดาว  พ.ศ.2551 
 11. การจัดการทรัพยากรบุคคลดานธุรกิจการบิน (AVIATION  HRM) 
     ความสําคัญของบุคลากรในองคกรตามแนวคิดของ  ANDREW  CARNEGIE  
ขบวนการบริหารจัดการบุคลากรในองคกร  ตั้งแตข้ันตอนการสรรหาจนถึงข้ันตอนเกษียณอายุการ
ทํางาน  หลักทุนมนุษยตามทฤษฎี  ADAM  SMITH  ภาวะผูนํา  ความสามารถ  และคุณสมบัติ
พิเศษของบุคลากร  ท่ีองคกรตองการ  ความสัมพันธบุคคลในองคกร  สภาพแรงงานและกฎหมาย
แรงงาน  ความสําคัญและบุคลิกภาพเฉพาะของบุคลากรในธุรกิจการบิน  และหลัก  CRM  -  CREW  
RESOURCE  MANAGEMENT  (หลักการส่ือสารและการทํางานของนักบินและพนักงานตอนรับบน
อากาศยาน) 
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 12. มนุษยปจจัยในการบิน  (HUMAN  FACTOR) 
     เพ่ือเขาใจธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษยและมนุษยปจจัย  ท่ีมีผลตองานดานการบิน  
อีกท้ังเพ่ือความเขาใจขอจํากัดพ้ืนฐานดานกายภาพและดานจิตใจท่ีเก่ียวของกับภารกิจการบิน  และ
ใหสามารถนําความรูจากทฤษฎีทางจิตวทิยามาพัฒนาการดานบุคลิกภาพ  อารมณ  ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล  การมีจิตใจบริการ  และความปลอดภัย  มาประยุกตใชในงานดานการบิน 
 13. การบริหารความเส่ียง  (AIRLINE  BUSINESS  RISK  MANAGEMENT) 
     ศึกษาหลักการบริหารความเสี่ยง  การโอนความเส่ียง  (RICK  TRANSFER)  การ
ตระหนักถึงสถานการณ  (SITUATION  AWARENESS)  การวิเคราะหความเส่ียงในธุรกิจการบิ  
ภาวะความเส่ียงในธุรกิจการบิน  หลักและทฤษฎีความนาจะเปน  (PROBABILTY  THEORY)  
หลักการลดความเส่ียง  การจัดการสรางและดํารงความสัมพันธของเจาหนาท่ีประจําอากาศยานและ
พนักงานตอนรับในภาวะความเสี่ยง  (CREW  RESOURCE  MANAGEMENT) 
 14. นิรภัยการบิน  (FLIGHT  SAFETY) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับนิรภัยอุตสาหกรรม  ทฤษฎี  DOMINO  ของ  H.W.  
HEINRICH  องคประกอบเครื่องบินอุบัติเหตุ  6  ประการ  (6M  AIR  ACCIDENT  DOMINO)  
ประวตัิความเปนมาของนิรภัยอุตสาหกรรม  นิรภัยการบินคืออะไร  ความสําคัญของนิรภัยการบิน  
การตระหนักถึงสถานการณ  การปองกนันิรภัยการบิน  การจัดการสรางและดํารงความสัมพันธของ
เจาหนาท่ีประจําอากาศยานและพนักงานตอนรับในภาวะความเสี่ยง  (CRM) 
 15. การรักษาความปลอดภยัในธุรกิจการบินและทาอากาศยาน  (AIRLINE  BUSINESS  
AND  AIRPORT  SECURITY) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการกอการราย  ประวตัิการกอการรายบนอากาศยาน  
ธรรมชาติการรักษาความปลอดภัย  กฎการนําวัสดตุองหามข้ึนเคร่ืองบิน  การวิเคราะหภัยคุกคาม  
การรักษาความปลอดภัยขณะจอด  การตรวจคนหองผูโดยสาร  และพื้นท่ีระวางบรรทุก  การตรวจ
คนผูเกี่ยวของกับการใหบริการเครื่องบิน  หลักการรับกระเปาผูโดยสารท่ีตรวจคนเรียบรอยแลว
เทาน้ัน  และการตรวจสอบชื่อเจาของตองตรงกับสลากชื่อติดกระเปา  การตรวจสอบผูโดยสารมิให
รับฝากหีบหอท่ีไมไดตรวจคน 
          16. การตลาดในอุตสาหกรรมทาอากาศยาน  (AIRPORT  SUSINESS  MARKETING) 
    ศึกษาโครงสรางรายไดของทาอากาศยาน  แผนการตลาดทาอากาศยาน  วิเคราะห
ผลิตภัณฑบริการของทาอากาศยาน  การลงทุนใหมี  TERMINAL  ในเมือง  เพ่ือลดภาระความ
หนาแนนของผูโดยสารการลงทุนรวมกับการขนสงมวลชน  เพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกรวดเรว็ 
 17. การขนสงสินคาและพัสดุภัณฑทางอากาศ  (AIR  CARGO  AND  LOGISTIC  
SERVICES) (เปนไปตามเนื้อหาของอาจารย  ประยูร  แหงศรีสุวรรณ) 
           18. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจการบิน  และเครือขายการซ้ือตั๋วและการสํารองท่ีนั่ง 
(INFORMATION  TECHNOLOGY  AND  RESERVATION  NETWORK) 
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    ใหเขาใจเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขาย  การใชขอมูลรวม  โปรแกรมปฏิบัติการท่ี
บริษัทสายการบินใช  การบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศ  การสรางเครือขายการจองตั๋วเครื่องบิน  
การสํารองท่ีนั่งสายการบินตางๆ  การจองโรงแรม  การจองรถเชา  และการจองการทองเท่ียว  
แบบฟอรมตางๆ 
 19. ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ  (ENGLISH  FOR  AVIATION) 
     ใหความรูพื้นฐานตามหลักการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  ตามระบบการสอบ  TOEIC  
ฝกนักศึกษาใหมีทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชกวางขวางในธุรกิจการบิน  การอานพยัญชนะและตัวเลข  
ศัพทและสํานวนเฉพาะในการบิน  การขนสงทางอากาศ  สนามบินและการเจรจาทางอากาศ  ใหมี
ทักษะในการสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีประจําอากาศยาน  พนักงานตอนรับ  และเจาหนาท่ีสวนอ่ืนๆ  
ในธุรกิจการบิน  ในการใชภาษาอังกฤษเฉพาะดานนิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัย 
 20. พลังงานและส่ิงแวดลอมในธุรกิจการบิน  (ENERGY  AND  ENVIRONMENT  IN  
AVIATION  BUSINESS) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับปโตรเลียม  เช้ือเพลิงอากาศยาน  การขนสงเช้ือเพลิง  และการ
เติมเช้ือเพลิงเครื่องบิน  โครงสรางราคาน้ํามันเช้ือเพลิงในแตละทาอากาศยาน  และผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมสายการบิน  เขาใจเก่ียวกับมลภาวะตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนในขณะทําการวิ่งข้ึนและทําการบิน
ในอากาศ  ระดับมลภาวะเสีย่งท่ีแตละชุมชนและสนามบินกําหนด 
 21. การโภชนาการของสายการบิน  (AIRLINE  CATERING) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมโภชนาการในธุรกิจการบิน  การตลาด  แหลงวัสด ุ 
ผลิตภัณฑและกําไรตอหนวย  ระบบ  OUTSOURCE  และการควบคุมการผลิตและการควบคุม
คุณภาพหลักการจัดหาวัสดุคุณภาพ 
 22. การเงินและการบัญชีธุรกิจการบิน  (FINANCE  AND  ACCOUNTING  IN  AILINE  
SUSINESS) 
     ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการเงิน  สถาบันการเงิน  การวิเคราะหอัตราแลกเปล่ียน  การ
ทํางบดุลเบ้ืองตน  การทําบัญชีเงินสดและสินคาคงคลัง  การวิเคราะหบัญชีพ้ืนฐาน 
 23. จริยธรรมในธุรกิจการบิน  (ETHICAL  APPROACH  IN  AVIATION) 
     ใหเขาใจถึงจริยธรรมในการบริหารธุรกิจการบิน  ความซ่ือสัตยตอตัวเอง  องคกร บุคคล
ในองคกร  และลูกคา  ความสัมพันธกับองคกรอ่ืนเชิงจริยธรรม  การคืนกําไรแกสงัคม  การใชหลัก
ธรรมะในการบริหารองคกรและบุคคล  การประยุกตใชไตรสิกขาในการบริหารงาน  และการบริการ
จริยธรรม  จรยิธรรมกับพฤติกรรมของบุคลากรในงานบริการ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

1. ช่ือ                  ผศ.ดร. มนัสนันท  หัตถศกัดิ์ 
 ตําแหนง           อาจารย 
                สถานท่ีทํางาน   คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
          
2. ช่ือ                  อาจารยนวรินทร  ตากอนทอง 
 ตําแหนง           อาจารย 
 สถานท่ีทํางาน    สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   
                           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  
3. ช่ือ                  พล.อ.ท.วัชระ  ฤทธาคนี 
 ตําแหนง           ท่ีปรึกษาอธิการบดี  แขนงวิชาธุรกิจการบิน   
  สถานท่ีทํางาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
4. ช่ือ                  นายนิพนธ  ระวียัน 
 ตําแหนง           อาจารยประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   
                       แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
    สถานท่ีทํางาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
5. ช่ือ                  ดร.ณัฐวฒัน  วารีวนิช 
 ตําแหนง           อาจารยสังกัดโรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ 
                             แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
 สถานท่ีทํางาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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ภาคผนวก ค 

 
หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญและหนังสือขออนุเคราะหเก็บขอมูล 
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ภาคผนวก  ง 
 

แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 
แขนงวิชาธุรกิจการบิน   โรงเรียนการทองเท่ียวและบริการ  พุทธศักราช 2548 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
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ชุดที่ 1 สําหรับบัณฑติ 
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แบบสอบถาม 
การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   

แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  
พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

         
            แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเท่ียวและบริการ พุทธศักราช  2548  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพ่ือนําผลการประเมินในครั้งน้ีไปใชปรับปรุง  เปล่ียนแปลง แกไข  
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยทําการแบงแบบสอบถามเปน  4  ตอน คือ 
        ตอนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
        ตอนท่ี 2  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจ 
การบิน ในดานปจจัยนําเขา  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
         ตอนท่ี 3  การประเมินเก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจ
การบิน ในดานกระบวนการ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
         ตอนท่ี 4  การประเมินเก่ียวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจ
การบิน ในดานประสิทธิผลของหลักสูตร  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
           ขอมูลท่ีไดรับจากทานมีความสําคัญอยางย่ิง  จึงขอความอนุเคราะหทาน  โปรดใหขอมูลให
ครบถวนและสมบูรณตามความเปนจริงซ่ึงผลการใหขอมูลจะไมมีผลใดๆ ตอผูใหขอมูล 
 
         
                                    

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
นางสาวมีนา ดาวเรือง 

นิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนท่ี 1 
ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีเลือก  ท่ีตรงกับความเปนจริง 

             1.   เพศ      ชาย       หญิง 
            
             2.   อายุ    ต่ํากวา 25  ป      26 – 30 ป 
                 
             3.   อาชีพ   รับราชการ             พนักงานบริษัท 
                             รฐัวสิาหกิจ              พนักงานทํางานเกี่ยวกับสายการบิน    
                             ไมมีงานทํา              กําลังศึกษาตอ 
                             อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………                      
         
              4.  ประสบการณในการทํางาน 
                  นอยกวา 1  ป   
                  1 – 5  ป 
                  
                 5.  วุฒิการศึกษา 
                                ปริญญาตรี     
     สูงกวาปรญิญาตร ี
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ตอนท่ี 2 
การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจการบิน 

โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ดานปจจัยนําเขา ไดแก  คุณสมบัติของอาจารย, คุณสมบัติของผูเรียน,ทรัพยากรสนับสนุน                         

คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
   คุณสมบัติของอาจารย      

ระดับความคิดเห็น คุณสมบัติของอาจารย 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

1. สามารถสงเสริมใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูใหม      

2. สามารถสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะหและกลาแสดง
ความคิดเห็น 

     

3. มีความสามารถในการถายทอดความรูความสามารถ
ทางดานทฤษฎี 

     

4. มีความสามารถในการถายทอดความรูความสามารถ
ทางดานปฏิบัต ิ

     

5. มีการดําเนนิการเรียนการสอนครบถวนตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา 

     

6. มีการเตรียมการสอนมาลวงหนา      

7. มีการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม      

ดานวิชาการ 

8. มีความรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน      

9. สามารถใหคําปรึกษาแกผูเรียนได      

10. มีประสบการณในดานการสอน      

11. มีการแสวงหาความรูและพัฒนาความสามารถใหการ
สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

ดานวิชาชีพ 

12. มีการสงเสริมใหผูเรียนรูจักนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพ 
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ระดับความคิดเห็น คุณสมบัติของอาจารย 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

13. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

     

14. มีการสนบัสนุนใหผูเรียนไดมีการฝกประสบการณวิชาชีพ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 

     

15. มีความสามารถในการใหคําแนะนําแกผูเรียนในการ
ประกอบอาชีพ 

     

16. มีความรอบรูในตลาดวชิาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
บริการดานธุรกิจสายการบิน 

     

ดานบุคลิกภาพ 

17. มีมนุษยสัมพันธกับผูเรียน      

18. มีการรับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูเรียน      

19. มีบุคลิกภาพท่ีดี  เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนได      

20. มีความรบัผิดชอบในการสอน      

21. มีการเสริมแรงและใหกําลังใจผูเรียน      

 
     ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานคุณสมบัตขิองอาจารย  
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ดานคุณสมบัติของผูเรียน 
 
 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 
 2.  มีทักษะดานภาษาอังกฤษดี 
 3.  มีรางกายแข็งแรงเหมาะสมกับสวนสูง 
 4.  เพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา  165  เซนติเมตรเพศชายตองมีความสูงไมต่ํากวา  
170  เซนติเมตร  (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง) 
 5.  พรอมท่ีจะเขาพักหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดให  ณ  วิทยาเขตสุพรรณบุรีและ เรียนท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
 6.  มีใจรักงานบริการและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
 7.  มีความประพฤติเรียบรอยบุคลิกภาพดี  
 8.  มีวินัยและพรอมท่ีจะอยูในกฎระเบียบ 
 9.  โสด   
 

ขอคําถาม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย 
ควรปรับปรุงดังน้ี 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ
เทียบเทา 

  

2. มีทักษะดานภาษาอังกฤษด ี   

3. มีรางกายแข็งแรงเหมาะสมกับสวนสูง   

4. เพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา  165  เซนติเมตร 
    (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง) 

  

5. เพศชายตองมีความสูงไมต่ํากวา  170  เซนติเมตร  
    (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง) 

  

6. พรอมท่ีจะเขาพักหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดให     

7.  มีใจรักงานบริการ   

8.  มีเจตคติท่ีดีตออาชีพในอุตสาหกรรมบริการ   

9.  มีความประพฤติเรียบรอยบุคลิกภาพดี   

10. มีวินัยและพรอมท่ีจะอยูในกฎระเบียบ   

11. โสด   
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              ขอเสนอแนะเพิม่เติม ดานคุณสมบัติของผูเรียน  
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
              ทรัพยากรสนับสนุน  

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

เอกสารตํารา   (พิจารณาจากความพอเพียงและคุณภาพ)      

1. เอกสารตําราในประเทศประกอบการเรียนการสอนของ  
แตละวิชา 

     

2. เอกสารภาษาไทยสําหรับคนควาทางวิชาการดานธรุกิจ
การบิน 

     

สื่อ – อุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
(พิจารณาจากความพอเพียงและคุณภาพ) 

     

3. เครื่องฉายสไลด      

4. เครื่องฉายวีดีทัศน      

5. แผนใส      

6. คอมพิวเตอร      

สถานท่ี      

7. หองเรียนสําหรับการเรียนการสอนเพียงพอ      

8. สภาพหองเรียนสําหรับการเรียนการสอนเอ้ืออํานวยตอ
การเรียนการสอน 

     

9. ขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน      

10. ขนาดของหองจําลองการบริการบนเคร่ืองบิน (หอง 
MOCK  UP ROOM)  มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ
จํานวนผูเรียน 
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              ขอเสนอแนะเพิม่เติม ดานทรัพยากรสนับสนุน 
          ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 3  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธรุกิจการบิน   
           โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
      ดานกระบวนการ  ไดแก  การบริหารหลักสูตร, กระบวนการจัดการเรียนการสอน, 
     การวัดและการประเมินผล 
               
คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 การบริหารหลักสูตร 

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

     

2. การปฐมนิเทศ ชวยใหผูเรียนเขาใจและรับทราบขอมูล
เก่ียวกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

     

3. การลงทะเบียนเรียนมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม      

4. แผนการศกึษาในหลักสูตรมีความชัดเจนและมีการปฏิบัติ
เปนไปตามท่ีกําหนด 

     

5. มีอาจารยหรือเจาหนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษาดานการเรียน
และกิจกรรม 

     

6. มีความเหมาะสมในการจัดอาจารยผูสอน      

7. อาจารยท่ีปรึกษามีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียน      

8. มีแนวปฏิบัติและรูปแบบการย่ืนคํารองตางๆ ท่ีดี ทําให
ผูเรียนมีความสะดวก รวดเรว็ 

     

9. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณใหแกผูเรียน      

      

10.มีการจัดกิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพของผูเรียนในดาน
ตางๆ 
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       ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานการบริหารหลักสูตร 
               ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ระดับความคิดเห็น ขอคําถาม 
(ขอใหทานประเมินตนเองตามขอคําถามดังกลาวน้ี) มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. มีการชี้แนะใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎี
กับปฏิบัติจริง 

     

2. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณตรงภาคทฤษฎี      

3. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณตรงภาคปฏิบัต ิ      

4. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาและแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

     

5. มีการสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและทํางานรวมกัน      

6. มีแหลงการเรียนรูการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ      

7. มีกิจกรรมเสริมความรูและทักษะนอกชัน้เรียน      

8. มีสื่อและเทคโนโลยีชวยเสริมการเรียนรูความเขาใจใน
เนื้อหา 

     

9. ในการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     

10. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาตอในระดับสูงท้ังใน
และตางประเทศ 

     

11. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชความรูในการ
ปฏิบัติงานท้ังดานธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมบริการ
อ่ืนๆ 

     

12. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 
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              ขอเสนอแนะเพิม่เติม ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
               ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 การวัดและการประเมินผล  

ระดับความคิดเห็น ขอคําถาม 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. การวดัและการประเมินผลการเรียนสอดคลองกับเนื้อหา
รายวิชา 

     

2. การวดัและการประเมินผลการเรียนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

     

3. อาจารยแจงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนอยาง
ชัดเจน 

     

4. การใหคะแนนมีหลักเกณฑ  มีมาตรฐานท่ีชัดเจน      

5. การประเมินผลตรงกับสภาพความเปนจริงและยุติธรรม      

6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม      

7. มีการใชวิธกีารวัดและการประเมินผลการเรียนหลายวิธ ี      

8. การวดัและการประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีมีความ
เหมาะสม 

     

9. การวดัและการประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม 

     

10. มีระบบการแจงผลการเรียนใหผูเรียนไดทราบอยาง
รวดเร็ว 

     

 
         ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานการวัดและการประเมินผล 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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     ตอนที่ 4  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธรุกิจการบิน 
             โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต     
              ดานประสิทธิผลของหลักสูตร  ไดแก  ทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงาน 
              
คําชี้แจง:1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
         2.  ขอใหทานประเมินตนเองตามขอคําถามดังกลาวน้ี 
 
 ทัศนคติของบัณฑติท่ีมีตอการปฏิบัติงาน    

ระดับเจตคต ิ

ขอคําถาม 

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

เห็
นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

ไม
เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
นด

วย
อย

าง
ยิง่

 

1. บัณฑิตมีความเอาใจใสและทุมเทในการทํางาน      

2. บัณฑิตมีความกระตือรือรน  เวลาใหบริการกับลูกคา      

3. บัณฑิตมีความภาคภูมิใจเมื่อไดปฏิบัติงาน      

4. บัณฑิตมีความกลาตัดสินใจในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดด ี

     

5. บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอ่ืนได 

     

6. บัณฑิตมีความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืนได      

7. บัณฑิตมีความม่ันใจในตนเองในการปฏิบัติงาน      

8. บัณฑิตมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาวธิีการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

     

9. บัณฑิตมีความสามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือน
รวมงานได 

     

10. บัณฑิตมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนรวมงาน      

11. บัณฑิตมีความสามารถในการใชอุปกรณเครื่องมือใน
สํานักงานได 

     

12. บัณฑิตมีความอดทน  อดกล้ันตอปญหาตางๆท่ี
เกิดข้ึนได 
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 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานทัศนคติของบัณฑิตท่ีมตีอการปฏิบัติงาน 
           ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ชุดที่ 2 สําหรับอาจารย 
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แบบสอบถาม 
การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   

แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  
พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

        
 
             แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเท่ียวและบริการ พุทธศักราช  2548  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพ่ือนําผลการประเมินในครั้งน้ีไปใชปรับปรุง  เปล่ียนแปลง แกไข  
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยทําการแบงแบบสอบถามเปน  4  ตอน คือ 
            ตอนท่ี 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
            ตอนท่ี 2 การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
ในดานบริบท  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
            ตอนท่ี 3 การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
ในดานปจจัยนําเขา  และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
            ตอนท่ี 4 การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
ในดานกระบวนการ และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
            ขอมูลท่ีไดรับจากทานมีความสําคัญอยางย่ิง  จึงขอความอนุเคราะหทาน  โปรดใหขอมูลให
ครบถวนและสมบูรณตามความเปนจริงซ่ึงผลการใหขอมูลจะไมมีผลใดๆ ตอผูใหขอมูล 
 
         
                                    
                                                     ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
                                                        นางสาวมีนา ดาวเรือง 
                                                    นิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน 
                                                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความเปนจริง 

             1.   เพศ    ชาย     หญิง 
             
             2.   อายุ   25 – 30 ป     31 – 36 ป   37 – 42  ป   ตัง้แต 43 ปข้ึนไป 
               
                3.   ประสบการณทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
                นอยกวา 1  ป   
                 1 – 5  ป 
                 6 – 10 ป 
                 มากกวา 11 ปข้ึนไป 
 4. วุฒิการศึกษา 
                             ปริญญาโท    สูงกวาปริญญาโท 
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      ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน  
โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ดานบริบท 
ไดแก  วตัถุประสงคของหลักสูตร 
                    
วัตถุประสงคของหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธุรกิจการบิน  
โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต     
                       1.  เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีระเบียบวินัย  จริยธรรม  และคุณธรรม  รวมทั้งมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับกับความตอตองการของสังคมและองคกรตางๆ ในอุตสาหกรรมขนสงทาง
อากาศหรืออุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE INDUSTRY)  
                       2.  เพื่อสรางบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ  ตามมาตรฐานความตอตองการของอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ  และอุตสาหกรรม
สายการบิน (AIRLINE BUSINESS) 
  3.  เพ่ือเปนฐานรองรับเสนทางในการทํางาน  ใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน  
และพัฒนาไดในทางการศึกษาตอยอด 
 
คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจน   เขาใจงาย      

2.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

     

3. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความตองการของอุตสาหกรรมขนสงทาง
อากาศ  และอุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE  
BUSSINESS) 

     

4.วัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย  
จริยธรรม และคุณธรรม   

     

5. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับความตองการของสังคมและองคกรตางๆ 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

6. วตัถุประสงคของหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายได 

     

7. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานระดับสากลท้ังในประเทศหรือตางประเทศได    

     

 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร     
 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ แขนงวิชาธุรกิจ 
 การบิน  โรงเรียน การทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนดุสิต ดานปจจัยนําเขา ไดแก  คุณสมบัติของอาจารย , คุณสมบัติของผูเรียน, 
 โครงสรางของหลักสูตร, เนือ้หาของหลักสูตร, ทรัพยากรสนับสนุน 
             
คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
   คุณสมบัติของอาจารย      

ระดับความคิดเห็น คุณสมบัติของอาจารย 
(ขอใหทานประเมินตนเองตามขอคําถามดังกลาวน้ี) มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

1. สามารถสงเสริมใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูใหม      

2. สามารถสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะหและกลาแสดง
ความคิดเห็น 

     

3. มีความสามารถในการถายทอดความรูความสามารถ
ทางดานทฤษฎี 

     

4. มีความสามารถในการถายทอดความรูความสามารถ
ทางดานปฏิบัต ิ

     

5. มีการดําเนนิการเรียนการสอนครบถวนตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา 

     

6. มีการเตรียมการสอนมาลวงหนา      

7. มีการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม      

ดานวิชาการ 

8. มีความรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน      

9. สามารถใหคําปรึกษาแกผูเรียนได      

10. มีประสบการณในดานการสอน      

11. มีการแสวงหาความรูและพัฒนาความสามารถใหการ
สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

ดานวิชาชีพ 

12. มีการสงเสริมใหผูเรียนรูจักนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพ 
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ระดับความคิดเห็น คุณสมบัติของอาจารย 
(ขอใหทานประเมินตนเองตามขอคําถามดังกลาวน้ี) มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

13. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

     

14. มีการสนบัสนุนใหผูเรียนไดมีการฝกประสบการณวิชาชีพ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 

     

15. มีความสามารถในการใหคําแนะนําแกผูเรียนในการ
ประกอบอาชีพ 

     

16. มีความรอบรูในตลาดวชิาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
บริการดานธุรกิจสายการบิน 

     

ดานบุคลิกภาพ 

17. มีมนุษยสัมพันธกับผูเรียน      

18. มีการรับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูเรียน      

19. มีบุคลิกภาพท่ีดี  เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนได      

20. มีความรบัผิดชอบในการสอน      

21. มีการเสริมแรงและใหกําลังใจผูเรียน      

 
     ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานคุณสมบัตขิองอาจารย  
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ดานคุณสมบัติของผูเรียน 
 
 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 
 2.  มีทักษะดานภาษาอังกฤษดี 
 3.  มีรางกายแข็งแรงเหมาะสมกับสวนสูง 
 4.  เพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา  165  เซนติเมตรเพศชายตองมีความสูงไมต่ํากวา  
170  เซนติเมตร  (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง) 
 5.  พรอมท่ีจะเขาพักหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดให  ณ  วิทยาเขตสุพรรณบุรีและ เรียนท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
 6.  มีใจรักงานบริการและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
 7.  มีความประพฤติเรียบรอยบุคลิกภาพดี  
 8.  มีวินัยและพรอมท่ีจะอยูในกฎระเบียบ 
 9.  โสด   
 

ขอคําถาม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย 
ควรปรับปรุงดังน้ี 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ
เทียบเทา 

  

2. มีทักษะดานภาษาอังกฤษด ี   

3. มีรางกายแข็งแรงเหมาะสมกับสวนสูง   

4. เพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา  165  เซนติเมตร 
    (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง) 

  

5. เพศชายตองมีความสูงไมต่ํากวา  170  เซนติเมตร  
    (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง) 

  

6. พรอมท่ีจะเขาพักหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดให     

7.  มีใจรักงานบริการ   

8.  มีเจตคติท่ีดีตออาชีพในอุตสาหกรรมบริการ   

9.  มีความประพฤติเรียบรอยบุคลิกภาพดี   

10. มีวินัยและพรอมท่ีจะอยูในกฎระเบียบ   

11. โสด   
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 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานคุณสมบัตขิองผูเรียน  
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

                   3.3   โครงสรางของหลักสูตร   
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรมานอยกวา 131  หนวยกิตประกอบดวยหมวดวชิาดังน้ี 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 33 
หมวดวิชาเฉพาะ 87 
หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวมหนวยกิต 131 

 

ขอคําถาม เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

ควรปรับปรุงดังน้ี 
1. จํานวนหนวยกิตรวมในหลักสูตร   131  หนวยกิต    
2. จํานวนหนวยกิตวิชาการศึกษาท่ัวไป  33  หนวยกิต   
3. จํานวนหมวดวิชาเฉพาะ  87  หนวยกิต   
4. จํานวนหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5  หนวยกิต   
5. จํานวนหมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต   
6. โครงสรางหลักสูตรในภาพรวม   

 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดานโครงสรางของหลักสูตร 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 เน้ือหาของหลักสูตร   

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. เนื้อหารายวิชาตางๆ ของหลักสูตรสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

2. เนื้อหาวิชาแตละวิชามีปริมาณเหมาะสมกับจํานวน   
หนวยกิต 

     

3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปจจุบัน 

     

4. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

     

5. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกระตุนใหผูเรยีนมีความ
กระตือรือรนใฝหาความรูอยูเสมอ 

     

6. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนมีความรู    
ความเขาใจและประสบการณในดานธุรกิจการบิน 

     

7. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 

     

8. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนสามารถศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงท้ังในและตางประเทศ 

     

9. การจัดเน้ือหารายวิชาตางๆ ของหลักสูตรเปนไป
ตามลําดับความยากงาย 

     

10. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสามารถนําไปใชประโยชนตอ
สังคม 

     

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานเน้ือหาของหลักสูตร 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 ทรัพยากรสนับสนุน 

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

เอกสารตํารา   (พิจารณาจากความพอเพียงและคุณภาพ)      

1. เอกสารตําราในประเทศประกอบการเรียนการสอนของ  
แตละวิชา 

     

2. เอกสารภาษาไทยสําหรับคนควาทางวิชาการดานธรุกิจ
การบิน 

     

สื่อ – อุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
(พิจารณาจากความพอเพียงและคุณภาพ) 

     

3. เครื่องฉายสไลด      

4. เครื่องฉายวีดีทัศน      

5. แผนใส      

6. คอมพิวเตอร      

สถานท่ี      

7. หองเรียนสําหรับการเรียนการสอนเพียงพอ      

8. สภาพหองเรียนสําหรับการเรียนการสอนเอ้ืออํานวยตอ
การเรียนการสอน 

     

9. ขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน      

10. ขนาดของหองจําลองการบริการบนเคร่ืองบิน (หอง 
MOCK  UP ROOM)  มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ
จํานวนผูเรียน 

     

 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานทรัพยากรสนับสนุน 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธุรกจิการบิน  โรงเรียน
การทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ดาน
กระบวนการ  ไดแก  การบริหารหลักสูตร, กระบวนการจัดการเรียนการสอน,การวัดและ
การประเมินผล 

 
คําชี้แจง : 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 การบริหารหลักสูตร  

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

     

2. การปฐมนิเทศ ชวยใหผูเรียนเขาใจและรับทราบขอมูล
เก่ียวกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

     

3. การลงทะเบียนเรียนมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม      

4. แผนการศกึษาในหลักสูตรมีความชัดเจนและมีการปฏิบัติ
เปนไปตามท่ีกําหนด 

     

5. มีอาจารยหรือเจาหนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษาดานการเรียน
และกิจกรรม 

     

6. มีความเหมาะสมในการจัดอาจารยผูสอน      

7. อาจารยท่ีปรึกษามีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียน      

8. มีแนวปฏิบัติและรูปแบบการย่ืนคํารองตางๆ ท่ีดี ทําให
ผูเรียนมีความสะดวก รวดเรว็ 

     

9. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณใหแกผูเรียน      

10.มีการจัดกิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพของผูเรียนในดาน
ตางๆ 

     

 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานการบริหารหลักสูตร 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ระดับความคิดเห็น ขอคําถาม 
(ขอใหทานประเมินตนเองตามขอคําถามดังกลาวน้ี) มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. มีการชี้แนะใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎี
กับปฏิบัติจริง 

     

2. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณตรงภาคทฤษฎี      

3. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณตรงภาคปฏิบัต ิ      

4. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาและแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

     

5. มีการสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและทํางานรวมกัน      

6. มีแหลงการเรียนรูการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ      

7. มีกิจกรรมเสริมความรูและทักษะนอกชัน้เรียน      

8. มีสื่อและเทคโนโลยีชวยเสริมการเรียนรูความเขาใจใน
เนื้อหา 

     

9. ในการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     

10. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาตอในระดับสูงท้ังใน
และตางประเทศ 

     

11. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชความรูในการ
ปฏิบัติงานท้ังดานธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมบริการ
อ่ืนๆ 

     

12. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 

     

 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 การวัดและการประเมินผล 

ระดับความคิดเห็น ขอคําถาม 
(ขอใหทานประเมินตนเองตามขอคําถามดังกลาวน้ี) มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. การวดัและการประเมินผลการเรียนสอดคลองกับเนื้อหา
รายวิชา 

     

2. การวดัและการประเมินผลการเรียนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

     

3. อาจารยแจงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนอยาง
ชัดเจน 

     

4. การใหคะแนนมีหลักเกณฑ  มีมาตรฐานท่ีชัดเจน      

5. การประเมินผลตรงกับสภาพความเปนจริงและยุติธรรม      

6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม      

7. มีการใชวิธกีารวัดและการประเมินผลการเรียนหลายวิธ ี      

8. การวดัและการประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีมีความ
เหมาะสม 

     

9. การวดัและการประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม 

     

10. มีระบบการแจงผลการเรียนใหผูเรียนไดทราบอยาง
รวดเร็ว 

     

 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานการวัดและการประเมินผล 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ชุดที่ 3 
สําหรบัผูเชีย่วชาญดานธุรกจิการบิน 
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แบบสอบถาม 

การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ 
แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ 

พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
              
 
            แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเท่ียวและบริการ พุทธศักราช  2548  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพ่ือนําผลการประเมินในครั้งน้ีไปใชปรับปรุง  เปล่ียนแปลง แกไข  
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยทําการแบงแบบสอบถามเปน  3  ตอน คือ 
            ตอนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
            ตอนท่ี 2  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
ในดานบริบท  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
            ตอนท่ี 3  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
ในดานปจจัยนําเขา  และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
             ขอมูลท่ีไดรับจากทานมีความสําคัญอยางย่ิง  จึงขอความอนุเคราะหทาน  โปรดใหขอมูล
ใหครบถวนและสมบูรณตามความเปนจริงซ่ึงผลการใหขอมูลจะไมมีผลใดๆ ตอผูใหขอมูล 
 
         
                                    

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
นางสาวมีนา ดาวเรือง 

นิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความเปนจริง 

             1.   เพศ      ชาย       หญิง 
              
             2.   อายุ      30 – 35 ป     36 -41 ป     ตั้งแต 42  ป ข้ึนไป                
               
                3.   ประสบการณในการทํางานดานธุรกิจการบิน 
                  1 – 5   ป 
                  6  - 10 ป 
                  11 – 15 ป 
                  มากกวา 16  ปข้ึนไป 
           
              4.  วุฒิการศึกษา 
                             ปริญญาโท    สูงกวาปรญิญาโท 
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ตอนที่ 2  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธรุกิจการบิน   
            โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 ดานบริบท ไดแก  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 
 วัตถุประสงคของหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   แขนงวิชาธุรกิจการ
บิน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต     
    1. เพื่อสรางบัณฑิตใหมีระเบียบวินัย  จริยธรรม  และคุณธรรม  รวมท้ังมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับกับความตอตองการของสังคมและองคกรตางๆ ในอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศหรือ
อุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE INDUSTRY)  
 2. เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตาม
มาตรฐานความตอตองการของอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ  และอุตสาหกรรมสายการบิน 
(AIRLINE BUSINESS) 
 3. เพ่ือเปนฐานรองรับเสนทางในการทํางาน  ใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน  และ
พัฒนาไดในทางการศึกษาตอยอด 
 
คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจน เขาใจงาย      

2.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

     

3. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ
ตามมาตรฐานความตองการของอุตสาหกรรมขนสงทาง
อากาศ  และอุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE  
BUSSINESS) 

     

4.วัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย  
จริยธรรม และคุณธรรม   

     

5. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับความตองการของสังคมและองคกรตางๆ 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

6. วตัถุประสงคของหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายได 

     

7. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานระดับสากลท้ังในประเทศหรือตางประเทศได    

     

 
 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 148 

ตอนที่ 3   การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธุรกจิการบิน 
              โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
              ดานปจจัยนําเขา ไดแก  โครงสรางของหลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตร  
                  
               3.1  โครงสรางของหลักสูตร   
            จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรมานอยกวา 131  หนวยกิตประกอบดวยหมวดวิชา
ดังน้ี 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 33 
หมวดวิชาเฉพาะ 87 
หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวมหนวยกิต 131 

 
คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอคําถาม เห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย ควรปรับปรุงดังน้ี 

1. จํานวนหนวยกิตรวมในหลักสูตร   131  หนวยกิต    
2. จํานวนหนวยกิตวิชาการศึกษาท่ัวไป  33  หนวยกิต   
3. จํานวนหมวดวิชาเฉพาะ  87  หนวยกิต   
4. จํานวนหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 หนวยกิต   
5. จํานวนหมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต   
6. โครงสรางหลักสูตรในภาพรวม   

 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานโครงสรางของหลักสูตร 
         ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 เน้ือหาของหลักสูตร   

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. เนื้อหารายวิชาตางๆ ของหลักสูตรสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

2. เนื้อหาวิชาแตละวิชามีปริมาณเหมาะสมกับจํานวน   
หนวยกิต 

     

3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปจจุบัน 

     

4. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

     

5. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกระตุนใหผูเรยีนมีความ
กระตือรือรนใฝหาความรูอยูเสมอ 

     

6. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนมีความรู  ความ
เขาใจและประสบการณในดานธุรกิจการบิน 

     

7. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 

     

8. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนสามารถศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงท้ังในและตางประเทศ 

     

9. การจัดเน้ือหารายวิชาตางๆ ของหลักสูตรเปนไป
ตามลําดับความยากงาย 

     

10. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสามารถนําไปใชประโยชนตอ
สังคม 

     

 
   ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานเน้ือหาของหลักสูตร 
           ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 



 150 

 
 
 
 
 
 

ชุดที่ 4 สําหรับนักศกึษา 
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แบบสอบถาม 
การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   

แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  
พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

         
 
              แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเท่ียวและบริการ 
พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพ่ือนําผลการประเมินในครั้งน้ีไปใชปรับปรุง  
เปล่ียนแปลง แกไข ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยทําการแบง
แบบสอบถามเปน 3  ตอน คือ 
              ตอนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม       
              ตอนท่ี 2  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
ในดานปจจัยนําเขา  และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
              ตอนท่ี 3  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน 
ในดานกระบวนการ และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
              ขอมูลท่ีไดรับจากทานมีความสําคัญอยางย่ิง  จึงขอความอนุเคราะหทาน  โปรดใหขอมูล
ใหครบถวนและสมบูรณตามความเปนจริงซ่ึงผลการใหขอมูลจะไมมีผลใดๆ ตอผูใหขอมูล 
 
         
                                    

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
นางสาวมีนา ดาวเรือง 

นิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความเปนจริง 
 
           1.   เพศ     ชาย     หญิง 
            
           2.   อายุ  .............. ป 
                 
             3.  เกรดเฉล่ียสะสม................................. 
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ตอนที่ 2  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธรุกิจการบิน   
 โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 ดานปจจัยนําเขา ไดแก  คุณสมบัติของอาจารย , คุณสมบัติของผูเรียนและทรัพยากร 
 สนับสนุน 
                  

คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
คุณสมบัติของอาจารย                        

 
ระดับความคิดเห็น 

ขอคําถาม มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

1. สามารถสงเสริมใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรูใหม      

2. สามารถสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะหและกลาแสดง
ความคิดเห็น 

     

3. มีความสามารถในการถายทอดความรูความสามารถ
ทางดานทฤษฎี 

     

4. มีความสามารถในการถายทอดความรูความสามารถ
ทางดานปฏิบัต ิ

     

5. มีการดําเนนิการเรียนการสอนครบถวนตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา 

     

6. มีการเตรียมการสอนมาลวงหนา      

7. มีการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม      

ดานวิชาการ      

8. มีความรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอน      

9. สามารถใหคําปรึกษาแกผูเรียนได      

10. มีประสบการณในดานการสอน      

11. มีการแสวงหาความรูและพัฒนาความสามารถใหการ
สอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

ดานวิชาชีพ 

12. มีการสงเสริมใหผูเรียนรูจักนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพ 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอคําถาม มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

13. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

     

14. มีการสนบัสนุนใหผูเรียนไดมีการฝกประสบการณวิชาชีพ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ 

     

15. มีความสามารถในการใหคําแนะนําแกผูเรียนในการ
ประกอบอาชีพ 

     

16. มีความรอบรูในตลาดวชิาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
บริการดานธุรกิจสายการบิน 

     

ดานบุคลิกภาพ      

17. มีมนุษยสัมพันธกับผูเรียน      

18. มีการรับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูเรียน      

19. มีบุคลิกภาพท่ีดี  เปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียนได      

20. มีความรบัผิดชอบในการสอน      

21. มีการเสริมแรงและใหกําลังใจผูเรียน      

 
      ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานคุณสมบัตขิองอาจารย 
 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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คุณสมบัติของผูเรียน 
 1.  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 
 2.  มีทักษะดานภาษาอังกฤษดี 
 3.  มีรางกายแข็งแรงเหมาะสมกับสวนสูง 
 4.  เพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา  165  เซนติเมตรเพศชายตองมีความสูงไมต่ํากวา  
170  เซนติเมตร  (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง) 
 5.  พรอมท่ีจะเขาพักหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดให  ณ  วิทยาเขตสุพรรณบุรีและ เรียนท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    
 6.  มีใจรักงานบริการและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพในอุตสาหกรรมบริการ 
 7.  มีความประพฤติเรียบรอยบุคลิกภาพดี  
 8.  มีวินัยและพรอมท่ีจะอยูในกฎระเบียบ 
 9.  โสด   
 

ขอคําถาม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย 
ควรปรับปรุงดังน้ี 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ
เทียบเทา 

  

2. มีทักษะดานภาษาอังกฤษด ี   

3. มีรางกายแข็งแรงเหมาะสมกับสวนสูง   

4. เพศหญิงตองมีความสูงไมต่ํากวา  165  เซนติเมตร 
    (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง) 

  

5. เพศชายตองมีความสูงไมต่ํากวา  170  เซนติเมตร  
    (น้ําหนักเหมาะสมกับสวนสูง) 

  

6. พรอมท่ีจะเขาพักหอพักท่ีมหาวิทยาลัยจัดให     

7.  มีใจรักงานบริการ   

8.  มีเจตคติท่ีดีตออาชีพในอุตสาหกรรมบริการ   

9.  มีความประพฤติเรียบรอยบุคลิกภาพดี   

10. มีวินัยและพรอมท่ีจะอยูในกฎระเบียบ   

11. โสด   
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     ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานคุณสมบัตขิองผูเรียน 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 ทรัพยากรสนับสนุน  

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

เอกสารตํารา   (พิจารณาจากความพอเพียงและคุณภาพ)      

1. เอกสารตําราในประเทศประกอบการเรียนการสอนของ  
แตละวิชา 

     

2. เอกสารภาษาไทยสําหรับคนควาทางวิชาการดานธรุกิจ
การบิน 

     

สื่อ – อุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
(พิจารณาจากความพอเพียงและคุณภาพ) 

     

3. เครื่องฉายสไลด      

4. เครื่องฉายวีดีทัศน      

5. แผนใส      

6. คอมพิวเตอร      

สถานท่ี      

7. หองเรียนสําหรับการเรียนการสอนเพียงพอ      

8. สภาพหองเรียนสําหรับการเรียนการสอนเอ้ืออํานวยตอ
การเรียนการสอน 

     

9. ขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน      

10. ขนาดของหองจําลองการบริการบนเคร่ืองบิน (หอง 
MOCK  UP ROOM)  มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ
จํานวนผูเรียน 

     

 
 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานทรัพยากรสนับสนุน 
          ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธรุกิจการบิน   
           โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
      ดานกระบวนการ  ไดแก  การบริหารหลักสูตร, กระบวนการจัดการเรียนการสอน, 
     การวัดและการประเมินผล 
               
คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 การบริหารหลักสูตร 
  

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 

     

2. การปฐมนิเทศ ชวยใหผูเรียนเขาใจและรับทราบขอมูล
เก่ียวกับหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 

     

3. การลงทะเบียนเรียนมีข้ันตอนท่ีเหมาะสม      

4. แผนการศกึษาในหลักสูตรมีความชัดเจนและมีการปฏิบัติ
เปนไปตามท่ีกําหนด 

     

5. มีอาจารยหรือเจาหนาท่ีใหคําแนะนําปรึกษาดานการเรียน
และกิจกรรม 

     

6. มีความเหมาะสมในการจัดอาจารยผูสอน      

7. อาจารยท่ีปรึกษามีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูเรียน      

8. มีแนวปฏิบัติและรูปแบบการย่ืนคํารองตางๆ ท่ีดี ทําให
ผูเรียนมีความสะดวก รวดเรว็ 

     

9. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณใหแกผูเรียน      

10.มีการจัดกิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพของผูเรียนในดาน
ตางๆ 

     

 
       ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานการบริหารหลักสูตร 
               ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ระดับความคิดเห็น ขอคําถาม 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. มีการชี้แนะใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎี
กับปฏิบัติจริง 

     

2. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณตรงภาคทฤษฎี      

3. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณตรงภาคปฏิบัต ิ      

4. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาและแสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

     

5. มีการสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและทํางานรวมกัน      

6. มีแหลงการเรียนรูการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ      

7. มีกิจกรรมเสริมความรูและทักษะนอกชัน้เรียน      

8. มีสื่อและเทคโนโลยีชวยเสริมการเรียนรูความเขาใจใน
เนื้อหา 

     

9. ในการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

     

10. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาตอในระดับสูงท้ังใน
และตางประเทศ 

     

11. มีการสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชความรูในการ
ปฏิบัติงานท้ังดานธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมบริการ
อ่ืนๆ 

     

12. มีการสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 

     

 
          ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                   
 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 การวัดและการประเมินผล  

ระดับความคิดเห็น ขอคําถาม 
 มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. การวดัและการประเมินผลการเรียนสอดคลองกับเนื้อหา
รายวิชา 

     

2. การวดัและการประเมินผลการเรียนสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

     

3. อาจารยแจงวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนอยาง
ชัดเจน 

     

4. การใหคะแนนมีหลักเกณฑ  มีมาตรฐานท่ีชัดเจน      

5. การประเมินผลตรงกับสภาพความเปนจริงและยุติธรรม      

6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม      

7. มีการใชวิธกีารวัดและการประเมินผลการเรียนหลายวิธ ี      

8. การวดัและการประเมินผลการเรียนภาคทฤษฎีมีความ
เหมาะสม 

     

9. การวดัและการประเมินผลการเรียนภาคปฏิบัติมีความ
เหมาะสม 

     

10. มีระบบการแจงผลการเรียนใหผูเรียนไดทราบอยาง
รวดเร็ว 

     

 
         ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานการวัดและการประเมินผล 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ชุดที่ 5 สําหรับ 

อาจารยนเิทศการศกึษา 
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แบบสอบถาม 
การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   

แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  
พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
              แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธรุกิจการบิน  โรงเรียนการทองเท่ียวและบริการ 
พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพ่ือนําผลการประเมินในครั้งน้ีไปใชปรับปรุง  
เปล่ียนแปลง แกไข ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยทําการแบง
แบบสอบถามเปน 2  ตอน คือ 
              ตอนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม               
              ตอนท่ี 2  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจ
การบิน ในดานบริบท  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
              ตอนท่ี 3  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจ
การบิน ในดานปจจัยนําเขา  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
              ตอนท่ี 4  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจ
การบินในดานประสิทธิผลของหลักสูตร  และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
              ขอมูลท่ีไดรับจากทานมีความสําคัญอยางย่ิง จึงขอความอนุเคราะหทาน  โปรดใหขอมูล
ใหครบถวนและสมบูรณตามความเปนจริงซ่ึงผลการใหขอมูลจะไมมีผลใดๆ ตอผูใหขอมูล 
 
         
                                    

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
นางสาวมีนา ดาวเรือง 

นิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความเปนจริง 

             1.   เพศ      ชาย     หญิง 
              
             2.   อายุ   25 – 30 ป    31  -  36  ป    ตั้งแต 37 ปข้ึนไป 
                 

                3.   วุฒิการศึกษา        ปริญญาโท    สูงกวาปริญญาโท 
             
             4.   ประสบการณทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
               1 – 5  ป 
               6 – 10  ป                 
               มากกวา 11 ปข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน   
 โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
 ดานบริบท ไดแก วตัถุประสงคของหลักสูตร  
 
 วัตถุประสงคของหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   แขนงวิชาธุรกิจการ
บิน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต     
 1.  เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีระเบียบวินัย  จริยธรรม  และคุณธรรม  รวมท้ังมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับกับความตอตองการของสังคมและองคกรตางๆ ในอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศหรือ
อุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE INDUSTRY)  
  2.  เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานความตอตองการของอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ  และอุตสาหกรรมสายการบิน 
(AIRLINE BUSINESS) 
 3.  เพ่ือเปนฐานรองรับเสนทางในการทํางาน  ใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน  และ
พัฒนาไดในทางการศึกษาตอยอด 
 
คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจน   เขาใจงาย      

2.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

     

3. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความตองการของอุตสาหกรรมขนสงทาง
อากาศ  และอุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE  
BUSSINESS) 

     

4.วัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย  
จริยธรรม และคุณธรรม   

     

5. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับความตองการของสังคมและองคกรตางๆ 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

6. วตัถุประสงคของหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายได 

     

7. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานระดับสากลท้ังในประเทศหรือตางประเทศได    

     

 
         ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร    
           ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธรุกิจการบิน   
 โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
 ดานปจจัยนําเขา ไดแก  โครงสรางของหลักสูตร, เนื้อหาของหลักสูตร 
 
               3.1  โครงสรางของหลักสูตร   
            จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรมานอยกวา 131  หนวยกิตประกอบดวยหมวดวิชา
ดังน้ี 

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป 33 
หมวดวิชาเฉพาะ 87 
หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวมหนวยกิต 131 
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คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ขอคําถาม เห็นดวย 
ไมเห็นดวย 

ควรปรับปรุงดังน้ี 
1. จํานวนหนวยกิตรวมในหลักสูตร   131  หนวยกิต    
2. จํานวนหนวยกิตวิชาการศึกษาท่ัวไป  33  หนวยกิต   
3. จํานวนหมวดวิชาเฉพาะ  87  หนวยกิต   
4. จํานวนหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 5  หนวยกิต   
5. จํานวนหมวดวิชาเลือกเสรี   6  หนวยกิต   
6. โครงสรางหลักสูตรในภาพรวม   

 
      ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานโครงสรางของหลักสูตร 
 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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 เน้ือหาของหลักสูตร   

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. เนื้อหารายวิชาตางๆ ของหลักสูตรสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     

2. เนื้อหาวิชาแตละวิชามีปริมาณเหมาะสมกับจํานวน   
หนวยกิต 

     

3. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปจจุบัน 

     

4. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

     

5. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกระตุนใหผูเรยีนมีความ
กระตือรือรนใฝหาความรูอยูเสมอ 

     

6. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนมีความรู    
ความเขาใจและประสบการณในดานธุรกิจการบิน 

     

7. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนสามารถนําไป
ประกอบอาชีพได 

     

8. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรยีนสามารถศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงท้ังในและตางประเทศ 

     

9. การจัดเน้ือหารายวิชาตางๆ ของหลักสูตรเปนไป
ตามลําดับความยากงาย 

     

10. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสามารถนําไปใชประโยชนตอ
สังคม 

     

 
      ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานเน้ือหาของหลักสูตร 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธุรกจิการบิน 
             โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต     
              ดานประสิทธิผลของหลักสูตร  ไดแก  ทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงาน 
              
คําชี้แจง:1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
         2.  ขอใหทานประเมินบัณฑิตตามขอคําถามดังกลาวน้ี 
 
 ทัศนคติของบัณฑติท่ีมีตอการปฏิบัติงาน    

ระดับเจตคต ิ

ขอคําถาม 

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

เห็
นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

ไม
เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
นด

วย
อย

าง
ยิง่

 

1. บัณฑิตมีความเอาใจใสและทุมเทในการทํางาน      

2. บัณฑิตมีความกระตือรือรน  เวลาใหบริการกับลูกคา      

3. บัณฑิตมีความภาคภูมิใจเมื่อไดปฏิบัติงาน      

4. บัณฑิตมีความกลาตัดสินใจในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดด ี

     

5. บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอ่ืนได 

     

6. บัณฑิตมีความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืนได      

7. บัณฑิตมีความม่ันใจในตนเองในการปฏิบัติงาน      

8. บัณฑิตมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาวธิีการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

     

9. บัณฑิตมีความสามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือน
รวมงานได 

     

10. บัณฑิตมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนรวมงาน      

11. บัณฑิตมีความสามารถในการใชอุปกรณเครื่องมือใน
สํานักงานได 

     

12. บัณฑิตมีความอดทน  อดกล้ันตอปญหาตางๆท่ี
เกิดข้ึนได 
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 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานทัศนคติของบัณฑิตท่ีมตีอการปฏิบัติงาน 
           ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 170 

 
 
 
 
 
 
 

ชุดที ่6 สําหรับผูบังคับบญัชา 
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แบบสอบถาม 

การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   
แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  

พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
                แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการประเมินหลักสูตร
อุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน  โรงเรียนการทองเท่ียวและบริการ 
พุทธศักราช  2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เพื่อนําผลการประเมินในครั้งน้ีไปใชปรับปรุง  
เปล่ียนแปลง แกไข ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยทําการแบง
แบบสอบถามเปน 4  ตอน คือ 
                 ตอนท่ี 1  สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม       
                 ตอนท่ี 2  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการ
บิน ในดานบรบิท  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
                 ตอนท่ี 3  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการ
บิน ในดานประสิทธิผลของหลักสูตร และขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
                  ตอนท่ี 4  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการ
บิน ในดานความย่ังยืนของหลักสูตร  และขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
                  ขอมูลท่ีไดรับจากทานมีความสําคัญอยางย่ิง จึงขอความอนุเคราะหทาน  โปรดให
ขอมูลใหครบถวนและสมบูรณตามความเปนจริงซ่ึงผลการใหขอมูลจะไมมีผลใดๆ ตอผูใหขอมูล 
 
         
                                    
                                                

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
นางสาวมีนา ดาวเรือง 

นิสิตสาขาวิทยาการการประเมิน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความเปนจริง 
            
            1.   เพศ  ชาย     หญิง 
           
            2.   อายุ   25 – 30 ป    31  -  36  ป    ตั้งแต 37 ปข้ึนไป 
                 

               3.   วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี    ปรญิญาโท    ปริญญาเอก    
             
            4.   อาชีพ   รับราชการ               พนักงานบริษัท 
                            รัฐวิสาหกิจ               อ่ืนๆ  โปรดระบุ......................... 
             
             5.  ประสบการณทํางาน 
                1 – 5  ป 
                 6 – 10   
                มากกวา 11 ปข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  แขนงวิชาธุรกิจการบิน   
 โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
 ดานบริบท ไดแก วตัถุประสงคของหลักสูตร  
 
               วัตถุประสงคของหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ   แขนงวิชาธุรกิจ
การบิน  โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต     
 1.  เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีระเบียบวินัย  จริยธรรม  และคุณธรรม  รวมท้ังมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับกับความตอตองการของสังคมและองคกรตางๆ ในอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศหรือ
อุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE INDUSTRY)  
  2.  เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
ตามมาตรฐานความตอตองการของอุตสาหกรรมขนสงทางอากาศ  และอุตสาหกรรมสายการบิน 
(AIRLINE BUSINESS) 
 3.  เพ่ือเปนฐานรองรับเสนทางในการทํางาน  ใหมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน  และ
พัฒนาไดในทางการศึกษาตอยอด 
 
คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความชัดเจน   เขาใจงาย      

2.วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

     

3. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีความรู
ความสามารถและทักษะท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความตองการของอุตสาหกรรมขนสงทาง
อากาศ  และอุตสาหกรรมสายการบิน (AIRLINE  
BUSSINESS) 

     

4.วัตถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีระเบียบวินัย  
จริยธรรม และคุณธรรม   

     

5. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนมีบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับความตองการของสังคมและองคกรตางๆ 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอคําถาม มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

6. วตัถุประสงคของหลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายได 

     

7. วตัถุประสงคของหลักสูตรสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานระดับสากลท้ังในประเทศหรือตางประเทศได    

     

 
        ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร    
 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธุรกจิการบิน   
            โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต     
             ดานประสิทธิผลของหลักสูตร  ไดแก  ทัศนคติของบัณฑิตท่ีมีตอการปฏิบัติงาน 
                

คําชี้แจง: 1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
             2. ขอใหทานประเมินผูใตบังคบับัญชาของทานตามขอคําถามดังกลาวน้ี 
 
 ทัศนคติของบัณฑติท่ีมีตอการปฏิบัติงาน    

ระดับเจตคต ิ

ขอคําถาม 

เห็
นด

วย
อย

าง
ยิ่ง

 

เห็
นด

วย
 

ไม
แน

ใจ
 

ไม
เห็
นด

วย
 

ไม
เห็
นด

วย
อย

าง
ยิง่

 

1. บัณฑิตมีความเอาใจใสและทุมเทในการทํางาน      

2. บัณฑิตมีความกระตือรือรน  เวลาใหบริการกับลูกคา      

3. บัณฑิตมีความภาคภูมิใจเมื่อไดปฏิบัติงาน      

4. บัณฑิตมีความกลาตัดสินใจในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดด ี

     

5. บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
หรือภาษาอ่ืนได 

     

6. บัณฑิตมีความสามารถท่ีจะทํางานรวมกับผูอ่ืนได      

7. บัณฑิตมีความม่ันใจในตนเองในการปฏิบัติงาน      

8. บัณฑิตมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาวธิีการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

     

9. บัณฑิตมีความสามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือน
รวมงานได 

     

10. บัณฑิตมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนรวมงาน      

11. บัณฑิตมีความสามารถในการใชอุปกรณเครื่องมือใน
สํานักงานได 

     

12. บัณฑิตมีความอดทน  อดกล้ันตอปญหาตางๆท่ี
เกิดข้ึนได 
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 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานทัศนคติของบัณฑิตท่ีมตีอการปฏิบัติงาน 
      ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
  
ตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตรอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ   แขนงวิชาธุรกิจการบิน   
 โรงเรียนการทองเท่ียวและการบริการ  พุทธศักราช  2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต     
            ดานความย่ังยืนของหลักสูตร  ไดแก  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอการ 
 ปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต 
               

คําชี้แจง:1. โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน        
         2. ขอใหทานประเมินผูใตบังคับบัญชาของทานตามขอคําถามดังกลาวนี ้  
 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต 

ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

1. บัณฑิตสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง      

2. บัณฑิตสามารถนําหลักการคิด  ทฤษฏี ท่ีเรียนมา
ประยุกตใชในการทํางาน 

     

3. บัณฑิตสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน      

4. บัณฑิตสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนได      

5. บัณฑิตมีคุณภาพในการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพึงพอใจ      

6. บัณฑิตมีภาวะผูนําท่ีดีและผูตามท่ีดี      

7. บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน      

8. บัณฑิตมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอเพ่ือนรวมงาน      

9. บัณฑิตมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี      

10. บัณฑิตมีความรับผิดชอบและเอาใจใสตองานและหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมาย 

     

11. บัณฑิตมีความซื่อสัตยสุจริต      

12. บัณฑิตมีวินัย  ตรงตอเวลา 
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ระดับความคิดเห็น 
ขอคําถาม มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

13. บัณฑิตมีความขยันหม่ันเพียร      

14. บัณฑิตมีความม่ันใจในตนเอง      

15. บัณฑิตมีความอดทน  อดกล้ัน      

16. บัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาในการสื่อสาร
อยางมีประสิทธิภาพ 

     

17. บัณฑิตทุมเทใหกับงานอยางเต็มท่ี      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานความพึงพอใจผูบังคับบัญชาที่มีตอการปฏิบัติงานและการพัฒนา
งานของบัณฑิต       
 ....................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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