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บทคัดยอ 

 
 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2548 
คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรในดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ดานการนําหลักสูตร   
ไปใช และดานผลการใชหลักสูตร และเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรระดับ                
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 
 กลุมเปาหมายในการประเมินหลักสูตร ไดแก ประธานโปรแกรมวิชา จํานวน 54 คน 
อาจารยผูสอน จํานวน 331 คน ประกอบดวย อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 117 คน  
และอาจารยทั่วไป จํานวน 214 คน นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 – ชั้นป
ที่ 4 จํานวน 1,118 คน นักศึกษาชั้นปสุดทาย หรือชั้นปสูงสุดตามหลักสูตร จํานวน 1,763 คน              
และผูประกอบการ จํานวน 710 คน 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ แบบประเมิน
หลักสูตร และการจัดสนทนากลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สําหรับผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 

 1. ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1 ความเหมาะสมของกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  อาจารยผูสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และประธานโปรแกรมวิชาสวนใหญ  (รอยละ 70) เห็นวา กลุมวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป  
  1.2 ความเหมาะสมของสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป   อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และประธานโปรแกรมวิชาสวนใหญ               
(รอยละ 79.6) เห็นวาสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   
มีความเหมาะสม  
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  1.3 ความเหมาะสมของจํานวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา 
อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และประธานโปรแกรมวิชา สวนใหญ (รอยละ 74.3) เห็นวา 
จํานวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของแตละกลุมวิชามีความเหมาะสม  
   1.4 ความเพียงพอของรายวิชาเลือกของแตละกลุมวิชา อาจารยผูสอนหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปและประธานโปรแกรมวิชาสวนใหญ (รอยละ 69.6) เห็นวาจํานวนรายวิชาเลือกของ    
แตละกลุมวิชามีครบเพียงพอตอการพัฒนานักศึกษา  
  1.5 ความหลากหลายของรายวิชาเลือกในแตละกลุมวิชา อาจารยผูสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และประธานโปรแกรมวิชาสวนใหญ (รอยละ 70.8) เห็นวารายวิชาเลือกใน    
แตละกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความหลากหลาย  
  1.6 ความทันสมัยของรายวิชา อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ
ประธานโปรแกรมวิชาสวนใหญ (รอยละ  72.5) เห็นวา  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     
มีความทันสมัย   
  1.7 การมีรายวิชาที่เนนภาคปฏิบัติมากกวาการบรรยาย อาจารยผูสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปและประธานโปรแกรมวิชาสวนใหญ (รอยละ 61.4) เห็นวาไมมีรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปที่เนนภาคปฏิบัติมากกวาการบรรยาย มีเพียงรอยละ 17 ที่เห็นวามีรายวิชาที่เนน
ภาคปฏิบัติมากกวาการบรรยาย และที่ไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ อีกรอยละ 21.6  
  1.8 การบูรณาการเนื้อหาสาระของรายวิชา อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
และประธานโปรแกรมวิชาสวนใหญ (รอยละ 70.2) เห็นวา ลักษณะการบูรณาการเนื้อหาสาระของ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรคงไว  

  1.9 ความเหมาะสมของจํานวนหนวยกิตของแตละรายวิชา  อาจารยผูสอนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และประธานโปรแกรมวิชาสวนใหญ (รอยละ 78.4) เห็นวาจํานวนหนวยกิต                   
3 หนวยกิตของแตละรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสม  
  1.10 ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระของรายวิชากับการพัฒนาคุณลักษณะ                        
ที่พึงประสงค อาจารยผูสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และประธานโปรแกรมวิชา  สวนใหญ              
(รอยละ 76) เห็นวา เนื้อหาสาระของรายวิชามีความครอบคลุมการพัฒนาคุณลักษณะที่             
พึงประสงคของนักศึกษา  
 ทั้งนี้แมวากลุมตัวอยางสวนใหญจะเห็นวาประเด็นตาง ๆ ดานเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความเหมาะสมแลว แตก็ยังมีส่ิงที่ตองปรับปรุงใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยไดใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรพรอมเหตุผลประกอบทุกประเด็น 
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 2. ดานการนําหลักสูตรไปใช 
  2.1 การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร  ประธานโปรแกรมวิชามีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร และ  
การจัดแผนการเรียนในระดับ มาก   
   สําหรับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรที่ใชกับนักศึกษาปจจุบัน ประธาน
โปรแกรมวิชามีความเห็นวาสอดคลองกับวัตถุประสงค โครงสราง และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนักศึกษาในระดับมาก  และประธานโปรแกรมวิชาสวนใหญมีความเห็นวาแผนการเรียนนี้       
ไดคํานึงถึงวัตถุประสงค โครงสราง คําอธิบายรายวิชา ลําดับรายวิชา  จํานวนรายวิชา และ                   
การกระจายรายวิชาตอภาคเรียนในระดับมาก   
  2.2 การจัดตารางเรียนตารางสอบ  ประธานโปรแกรมวิชามีความเห็นวา      
ความเหมาะสมของการจัดชั่วโมงเรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชากับลักษณะรายวิชา         
ความเหมาะสมของชวงเวลาของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา ความเหมาะสมของการ
กระจายวิชาในตารางเรียนตลอดสัปดาห และความเหมาะสมของชวงเวลาของการจัดสอบประจํา
ภาคการศึกษาอยูในระดับมาก  สําหรับความเหมาะสมในการจัดตารางเรียนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา ประธานโปรแกรมวิชามีความเห็นอยูในระดับปานกลาง          
แตนักศึกษามีความเห็นในระดับมาก 
  2.3 การจัดผูสอน การบริหารหลักสูตรในประเด็นการจัดผูสอน อาจารยทั่วไป
และประธานโปรแกรมวิชาเห็นวา การจัดผูสอนไดคํานึงถึงคุณวุฒิของผูสอน วัยวุฒิของผูสอน             
ความเชี่ยวชาญในรายวิชาของผูสอน จํานวนรายวิชาที่ รับผิดชอบตอภาคการศึกษา และ             
เกณฑภาระงาน อยูในระดับมาก 
  2.4 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   
การบริหารหลักสูตรในประเด็นการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียน   
การสอน 8 เร่ือง ตามความเห็นของ อาจารยทั่วไป ประธานโปรแกรมวิชาและนักศึกษาทั่วไป  
พบวา 
   2.4.1 หองเรียน  อาจารยทั่วไป และประธานโปรแกรมวิชา มีความเห็น
สอดคลองกันวาหองเรียนมีขนาดเหมาะสมในระดับปานกลาง และความเหมาะสมกับลักษณะ
รายวิชาอยูในระดับปานกลาง  ในขณะที่นักศึกษาทั่วไปเห็นวา มีความเหมาะสมในระดับมาก  
สําหรับความเพียงพอของหองเรียนทั้ง 3 กลุม เห็นสอดคลองกันวาอยูในระดับปานกลาง                        
สวนความทันสมัยของหองเรียน  อาจารยทั่วไป และประธานโปรแกรมวิชามีความเห็นสอดคลอง
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กันวาอยูในระดับปานกลาง  ในขณะที่ประธานโปรแกรมวิชาเห็นวา มีความทันสมัยในระดับนอย 
อยางไรก็ตาม ในประเด็นความทันสมัย เมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นของกลุมอาจารยทั่วไป 
พบวา มีอาจารยผูสอนถึงรอยละ 48 ที่ยังเห็นวา หองเรียนมีความทันสมัย นอย ถึง นอยที่สุด 
   2.4.2 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ทั้งอาจารยทั่วไป ประธานโปรแกรม
วิชา และนักศึกษาทั่วไป มีความเห็นสอดคลองกันวา บรรยากาศภายในหองเรียนมีความ
เหมาะสมระดับปานกลาง  ความสะอาดเรียบรอยของสภาพแวดลอมภายในหองเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง และสภาพพรอมใชในหองเรียนก็อยูในระดับปานกลางเชนกัน  
   2.4.3 อุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน ทั้งอาจารยทั่วไปและประธาน
โปรแกรมวิชา  เห็นวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ในขณะที่นักศึกษาทั ่วไปเห็นวา          
มีความเหมาะสมระดับมาก  สําหรับความเพียงพอของอุปกรณในการเรียนการสอน อาจารย
ทั่วไปและนักศึกษาทั่วไปเห็นตรงกันวาอยูในระดับปานกลาง  โดยที่ประธานโปรแกรมวิชา  
เห็นวา อยูในระดับนอย ซึ่งมีอาจารยจํานวนถึงรอยละ 49.5 ที่เห็นวามีความเพียงพอระดับนอย 
ถึงนอยที่สุด  สวนความทันสมัยของอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอน  อาจารยทั่วไปและ
นักศึกษาทั่วไป เห็นตรงกันวาอยูในระดับปานกลาง  ในขณะที่ประธานโปรแกรมวิชามีความเห็น 
อยูในระดับนอย  
   2.4.4 ทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู อาจารยทั่วไปและประธาน
โปรแกรมวิชา เห็นสอดคลองกันวาทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูมีความเหมาะสม มีความ
เพียงพอและมีความทันสมัยระดับปานกลาง สวนนักศึกษาทั่วไป มีความเห็นวาความเหมาะสม
และความทันสมัยอยูในระดับมาก แตความเพียงพออยูในระดับปานกลาง  
   2.4.5 สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ทั้งอาจารยทั่วไปและประธาน
โปรแกรมวิชา มีความเห็นสอดคลองกันวา มีความเหมาะสม มีความเพียงพอ และมีความทันสมัย
ระดับปานกลาง  สวนนักศึกษาทั่วไปมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูในระดับมาก  แตความ
เพียงพอ และความทันสมัยอยูในระดับปานกลาง  
   2.4.6 การบริการศูนยแพทยชุมชนภายในมหาวิทยาลัย อาจารยทั่วไป 
ประธานโปรแกรมวิชา และนักศึกษาทั่วไป มีความเห็นสอดคลองกันวาการบริการศูนยแพทยชุมชน
ภายในมหาวิทยาลัย มีความเหมาะสมและมีความเพียงพอระดับ มาก และมีความคิดเห็นวา                    
มีความทันสมัยอยูในระดับมาก เชนเดียวกัน 
   2.4.7 หองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย ทั้งอาจารยทั่วไปและประธาน
โปรแกรมวิชา  มีความเห็นวาหองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
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ในขณะที่นักศึกษาทั่วไปเห็นวาอยูในระดับมาก สําหรับความเพียงพอ อาจารยทั่วไปและนักศึกษา
ทั่วไปเห็นวาอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่ประธานโปรแกรมวิชาเห็นวาอยูในระดับนอย                        
สวนความทันสมัย อาจารยทั่วไปและประธานโปรแกรมวิชาเห็นวาอยูในระดับปานกลาง                  
สวนนักศึกษาทั่วไปเห็นวาอยูในระดับมาก  
   2.4.8 สวนบริการตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน เชน ที่พักผอน หองพักอาจารย รานคา และสถานที่จําหนายอาหารกลางวัน          
ทั้งอาจารยทั่วไปและประธานโปรแกรมวิชามีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับปานกลาง  
ในขณะที่นักศึกษาทั่วไปเห็นวาอยูในระดับมาก  สําหรับความเพียงพออาจารยทั่วไป ประธาน
โปรแกรมวิชา และนักศึกษาทั่วไปเห็นวาอยูในระดับปานกลาง สวนความทันสมัยเชนเดียวกัน 
อาจารยทั่วไป และนักศึกษาทั่วไป เห็นวาอยูในระดับปานกลาง   
   2.4.9 ระบบทะเบียน อาจารยทั่วไป ประธานโปรแกรมวิชา และนักศึกษา
ทั่วไป มีความเห็นวาระดับความรูความเขาใจในการใชระบบทะเบียน ความรวดเร็วในการใชงาน           
ความแมนตรงของขอมูล ความทันสมัยของระบบ MIS งานทะเบียนและวัดผลของมหาวิทยาลัย 
และความเหมาะสมของระเบียบ  แนวปฏิ บั ติ เกี่ยวกับการลงทะเบียนอยู ในระดับมาก                       
สวนความชัดเจนในการปฏิบัติตามขั้นตอนของงานทะเบียน เมื่อมาติดตอเกี่ยวกับงานทะเบียน 
ประธานโปรแกรมวิชาและนักศึกษาทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก สวนอาจารยทั่วไป             
มีความเห็นในระดับปานกลาง   
   2.4.10 การบริหารหลักสูตรในประเด็นระบบอาจารยที่ปรึกษา อาจารย
ทั่วไป และประธานโปรแกรมเห็นวา ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษา และ                     
ความครบถวนของการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาอยูในระดับมาก  
   2.4.11 ระบบอาจารยที่ปรึกษา  นักศึกษาทั่วไปมีความเห็นวา อาจารย    
ที่ปรึกษาเขาพบนักศึกษาตามกําหนดเวลาในตารางเรียนตารางสอน อาจารยปรึกษาสละเวลา
ใหนักศึกษาเขาพบเมื่อมีปญหา อาจารยที่ปรึกษาชี้แจง แนะนําใหนักศึกษาเขาใจวิธีเรียนและ
วิธีศึกษาคนควาเพิ่มเติม อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะเบียน รวมทั้งใหขอมูล     
ที่เปนประโยชนกับนักศึกษา  และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่เปนประโยชน      
ตอการศึกษาตลอดหลักสูตรอยูในระดับมาก  
   2.4.12 การกํากับติดตามการใชหลักสูตร  ประธานโปรแกรมวิชา ไดทบทวน
หรือประเมินผลการใชหลักสูตรในดานแผนการเรียน ผูสอน ส่ือ คุณภาพนักศึกษา กิจกรรม
นักศึกษา และแหลงฝกประสบการณ  
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   2.4.13 การจัดการเรียนการสอน อาจารยทั่วไป และประธานโปรแกรมวิชา 
ไดแสดงความคิดเห็นในฐานะผูใชหลักสูตร และบริหารหลักสูตร โดยระบุเกี่ยวกับปญหาการ
จัดการเรียนการสอน 4 เร่ือง ไดแก ความรูในสาขาวิชา การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และการวัดผลประเมินผล 
 

 3. ดานผลการใชหลักสูตร 
  3.1 ผลการใชหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษาปสุดทายในประเด็น
คุณลักษณะของนักศึกษา 3 ดาน ไดแก  ดานความรูความเขาใจ  ดานจิตพิสัยและดานทักษะ
และพฤติกรรม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาปสุดทายเห็นวาตนเองมีคุณลักษณะทั้ง 3 ดาน
ในระดับมาก 
  3.2 ผลการใช หล ักส ูตรตามความคิดเห็นของผูประกอบการในประเด ็น
คุณลักษณะของนักศึกษา 3 ดาน ไดแก  ดานความรูความเขาใจ  ดานจิตพิสัย  และดานทักษะ
และพฤติกรรม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษาปสุดทายคุณลักษณะทั้ง 3 ดานในระดับมาก  
  3.3 ผลการใชหลักสูตร  ประเด็นการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร นักศึกษา                     
ปสุดทายในฐานะที่ไดศึกษาตลอดหลักสูตรแลว เห็นวา การจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตร                 
มีความเหมาะสมในระดับมาก  
 

 4. แนวทางการปรับปรุงหลกัสูตร 
  จากการสนทนากลุม และขอเสนอแนะจากการประเมินหลักสูตรดานเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร ในประเด็นตามโครงสรางหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   
และหมวดวิชาเฉพาะ  สรุปเปนแนวทางการปรับปรุงได ดังนี้ 
  4.1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 
   4.1.1 ปรับปรุงหรือเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
   4.1.2 ปรับสัดสวนหนวยกิต โดยมแีนวทาง  ดังนี ้
           4.1.2.1 ปรับใหกลุมวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีจํานวนหนวยกิต
เทากัน 
           4.1.2.2 ปรับจํานวนหนวยกิตของรายวิชาบังคับและรายวิชาเลอืกใน
แตละกลุมวิชาใหมีจํานวนหนวยกิตเทากัน 
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   4.1.3 เพิ่มรายวิชาภาษาไทยเปนรายวิชาบังคับอีก 1 รายวิชา สวนรายวิชา                        
ภาษาอังกฤษ ควรเนนทักษะการนําไปใช 
            4.1.4 เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับสังคม ส่ิงแวดลอม และการดําเนินชีวิต 
เชน รายวิชาที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน  จิตสํานึกตอสังคม  หนาที่ศีลธรรม  การพัฒนาจิตและ                        
ปญญา  การอยูรวมกันในสังคม  การรูจักตนเอง  เศรษฐกิจพอเพียงในยุคโลกาภิวัฒน 
   4.1.5 เนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับ “การสืบคน” ในรายวิชา “ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารและสืบคน” ควรแยกเปน 1 รายวิชา หรือปรับใหเปนสวนหนึ่งของรายวิชาเทคโนโลยี                        
สารสนเทศ 
   4.1.6 ปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาใหทันสมัยและเนนการปฏิบัติ    
มากขึ้น 
  4.2 หมวดวชิาเฉพาะ 
   4.2.1 กลุมวิชาแกนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ควรพิจารณาใหมี
ความแตกตางระหวางผูเรียนในสาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ และวิทยาศาสตรประยุกตใหแตกตางกัน 
           4.2.2 กลุมวิชาวิทยาการจัดการ ควรกําหนดใหมีรายวิชาเลือกหลากหลาย 
โดยสาขาวิชาเลือกอยางนอย 3 หนวยกิต 
           4.2.3 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ การปรับปรุงควรคํานึงถึง  ความซ้ําซอน
ของเนื้อหาวิชา ความทันสมัย  ความตอเนื่อง  ความหลากหลายของวิชา  กําหนดรายวิชาให
สอดคลองกับมาตรฐานขององคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ  ความลึกซึ้งและเขมขนของวิชาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฌ

Research Title:  The Assessment of 2548 B.E. Undergraduate Curriculum of      
                                Nakhon Ratchasima Rajabhat University                                                                       
Researchers:  Assistant Professor Dr. Somsong Asawakun and others 
Institution:   Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
Fiscal Year:  2011 
 

Abstract 
 

 This research aimed to assess the 2548 B.E. undergraduate curriculum of 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University regarding curriculum content, curriculum 
implementation, and the results of curriculum implementation, and also to determine the 
guidelines for improving undergraduate curriculum of the university.  

 Research samplings included 54 program heads, 331 instructors including 
117 instructors in General Education courses and 214 instructors in general, 1118  2nd - 
4th year undergraduate students, 1763 last year students according to the curriculum, 
and 710 entrepreneurs. 
 Data collecting tools were curriculum assessment forms and group 
discussions.  The data was then analyzed by using descriptive statistics including 
frequency, percentage, average, and standard deviation (S.D.).  The research results 
were as follow: 
 

 1. The Curriculum Content of General Education courses 
  1.1 The appropriateness of the subject groups in General Education 
courses 70 % of the instructors of General Education courses as well as program heads 
felt that the subject groups of General Education courses were appropriate. 
  1.2 The appropriateness of the proportion of credits of each subject 
group in General Education courses 79.6 % of the instructors of General Education 
courses as well as program heads felt that the proportion of credits of each subject 
group in General Education courses was appropriate. 
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  1.3 The appropriateness of the number of compulsory as well as 
elective courses in each subject group 74.3 % of the instructors of General Education 
courses as well as program heads felt that the number of compulsory as well as elective 
courses in each subject group was appropriate. 
  1.4 The sufficiency of the number of the elective courses in each 
subject group 69.6 % of the instructors of General Education courses as well as program 
heads felt that the number of the elective courses in each subject group was sufficient 
for the development of the undergraduates. 
  1.5 The diversity of the elective courses in each subject group 70.8 % of 
the instructors of General Education courses as well as program heads felt that the 
elective courses in each subject group were diverse. 
  1.6 The up-to-date characteristics of General Education courses 72.5 % 
of the instructors of General Education courses as well as program heads felt that 
General Education courses were up-to-date. 
  1.7 The number of courses with an emphasis on hands-on practice 
rather than lecture 61.4 % of the instructors of General Education courses as well as 
program heads felt that there was none of General Education courses with an emphasis 
on hands-on practice rather than lecture whereas 17 % of them felt that there were 
certain courses with the characteristic and 21.6 % of them preferred not to express any 
opinion. 
  1.8 The integration of the content of General Education courses 70.2 % 
of the instructors of General Education courses as well as program heads felt that the 
integration of the content of General Education courses needed to be maintained.  
  1.9 The appropriateness of the number of course credits 78.4 % of the 
instructors of General Education courses as well as program heads felt that 3 credits for 
each of General Education course was appropriate. 
  1.10  The comprehensiveness of the course content and the desirable 
characteristic development 76% of the instructors of General Education courses as well 
as program heads felt that the course content comprehensively covered the desirable 
characteristic development. 
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   Although the majority of samplings felt that various aspects 
regarding the content of General Education curriculum were appropriate enough, they 
gave more suggestions along with the reason behind those suggestions for further 
development. 
 

 2. The curriculum implementation 
  2.1 The management of learning plan throughout curriculum Program 
heads had high level of understanding about curriculum objectives and structure, 
course description, and learning plan management.  
   Regarding the management of learning plan throughout the 
curriculum, program heads felt that it highly complied with curriculum objectives and 
structure as well as the desirable characteristics of undergraduates. They also felt that 
learning plan was highly aware of curriculum objectives and structure, course 
description, the logical order of courses, the number of courses, and the distribution of 
courses in each semester. 
  2.2 The arrangement of learning and examination timetables Program 
heads felt that allocation of learning hours in accordance with the number of course 
credit as well as the course characteristics, the learning timetable of each course, the 
distribution of courses in a weekly timetable, and the examination timetable of each 
semester were highly appropriate. However, they felt that the arrangement of learning 
timetable which encouraged the organization of activities to foster the undergraduates’ 
desirable characteristics was moderately appropriate whereas the undergraduates felt 
that it was highly appropriate. 
  2.3 Teaching task assignment In terms of the curriculum administration 
regarding teaching task assignment, both the instructors in general and program heads 
felt that teaching task assignment was highly aware of instructors’ academic 
qualifications, age, and course expertise, the number of assigned courses per semester, 
and the workload criteria. 

  2.4 The provision of teaching and learning facilities as well as support 
materials. In terms of the curriculum administration regarding 8 aspects of the provision 
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of teaching and learning facilities as well as support materials, the opinions of the 
instructors in general, program heads, and undergraduates were as follow: 
   2.4.1 Classrooms Both the instructors in general as well as 
program heads agreed that the classroom size as well as the classroom’s compatibility 
with the nature of particular courses were moderately appropriate whereas the 
undergraduates felt that they were highly appropriate. Regarding the sufficiency of 
classrooms, all agreed that it was moderately appropriate. Regarding the up-to-date 
characteristics of the classrooms, both the instructors in general as well as the program 
heads agreed that they were moderately appropriate whereas the program heads felt 
that they were at a low level.  However, regarding the up-to-date characteristics of the 
classrooms, 48 % of the instructors in general gave them low to the lowest level. 
   2.4.2 Classroom environment Both the instructors in general as well 
as the program heads agreed that the classroom atmosphere was moderately 
appropriate, the tidiness of classroom environment was moderately appropriate, and the 
ready-to-use condition of classroom was moderately appropriate. 

   2.4.3 Teaching and learning materials Both the instructors in 
general as well as the program heads agreed that the teaching and learning materials 
were moderately appropriate whereas the undergraduates felt that they were highly 
appropriate. Regarding the sufficiency of teaching and learning materials, the program 
heads felt that they were at a low level whereas 49.5 % of the instructors in general gave 
them low to the lowest level. Regarding the up-to-date characteristics of teaching and 
learning materials, both the instructors in general as well as the undergraduates agreed 
that they were moderately up-to-date whereas the program heads felt that they were low 
level. 

   2.4.4 Information Technology learning resources Both the 
instructors in general as well as the program heads agreed that they were moderately 
appropriate, sufficient, and up-to-date. The undergraduates felt that they were highly 
appropriate and up-to-date but moderately sufficient. 
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   2.4.5 The on-campus sports field Both the instructors in general as 
well as the program heads agreed that it was moderately appropriate, sufficient, and up-
to-date. The undergraduates felt that it was highly appropriate but moderately up-to-date 
and sufficient. 

   2.4.6 The service of the on-campus public medical center The 
instructors in general as well as the program heads and the undergraduates agreed that 
it was highly appropriate, sufficient, and up-to-date.  
   2.4.7 On-campus laboratories Both the instructors in general as 
well as the program heads agreed that they were moderately appropriate whereas the 
undergraduates felt that they were highly appropriate. Both the instructors in general as 
well as the undergraduates agreed that they were moderately sufficient whereas the 
program heads felt that they were at a low level . Both the instructors in general as well 
as the program heads agreed that they were moderately up-to-date whereas the 
undergraduates felt that they were highly up-to-date. 
   2.4.8 Facilities as well as teaching and learning support materials 
for example resting area, instructors’ offices, shops, and canteens Both the instructors in 
general as well as the program heads agreed that they were moderately appropriate 
whereas the undergraduates felt that they were highly appropriate. The instructors in 
general as well as the program heads and the undergraduates agreed that they were 
moderately sufficient. Both the instructors in general as well as the undergraduates 
agreed that they were moderately up-to-date. 

   2.4.9 Registration system The instructors in general as well as the 
program heads and the undergraduates gave a high level to the know-how 
comprehension and the quickness of the system, the precision of the data, the 
modernity of MIS system currently used by Office of Academic Promotion and 
Registration, and the appropriateness of the regulations and practices of the registration. 
The program heads as well as the undergraduates gave a high level to the clarity of the 
registration practices and steps when they had to contact the registration staff whereas 
the instructors in general gave it a moderate level. 
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   2.4.10 Curriculum administration regarding the adviser system Both 
the instructors in general as well as the program heads gave a high level to the 
comprehension of the role of advisers and the completeness of the accomplishment of 
the adviser’s role. 

   2.4.11 The adviser system Undergraduates were highly satisfied 
with the punctuality of their advisers according to the consulting timetable, the advisers’ 
devotion of their time to their students who needed consultation, the advisers’ 
explanation and suggestion about learning and knowledge-seeking methods, the 
advisers’ suggestions about the registration system as well as other useful information 
and the advice about the registration and education evaluation which was beneficial for 
their education throughout the curriculum. 
   2.4.12 Curriculum implementation supervision and follow-up The 
program heads have revised and assessed the curriculum implementation regarding 
learning plan, instructors, learning materials, the quality of undergraduates, 
undergraduates’ activities, and career experience training sources. 

   2.4.13 Learning and teaching management Both the instructors in 
general as well as the program heads voiced their opinions as the curriculum users as 
well as curriculum administrators. They scoped the problems of learning and teaching 
management into 4 aspects, namely the course expertise, teaching preparation, class 
activity arrangement, and the education evaluation. 
 

 3. The results of curriculum implementation 
  3.1 According to the opinion of the last year students in general on 3 

undergraduate characteristics, namely cognitive domain, affective domain, and skill as 
well as behavioral domain, they considered themselves highly equipped with these three 
characteristics. 

  3.2 According to the opinion of the entrepreneurs on 3 undergraduate 
characteristics, namely cognitive domain, affective domain, and skill as well as 
behavioral domain, they considered that generally the last year students highly 
equipped with these three characteristics. 
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  3.3 According to the opinion of the last year students in general on the 
management of the learning plan throughout the curriculum, they felt that it was highly 
appropriate. 
 

 4. Undergraduate curriculum improvement guidelines 
  Based on the group discussions and suggestions derived from the 
curriculum assessment regarding the curriculum content according to the curriculum 
structure which was comprised of General Education courses and Specific Requirement 
courses, the guidelines can be concluded as follow: 
  4.1 General Education Courses 
   4.1.1 Revise or increase courses in General Education in accor-
dance with the philosophy of the university. 

   4.1.2 Adjust the proportion of course credits according to the 
following guidelines: 

    4.1.2.1 Equalize the number of course credits of each 
subject group in General Education courses. 

    4.1.2.2 Equalize the number of course credits of compulsory 
as well as elective courses of each subject group. 
   4.1.3 Regarding Thai Language, increase one more compulsory 
Thai Language course, and regarding English Language, emphasize the language in 
use. 

   4.1.4 Increase the number of courses relating to society, 
environment, and art of living for example courses about renewable energy, the 
consciousness of society, obligation, morality, the mental as well as intellect 
development, the cohabitation in the society, self-knowledge, and sustainable economy 
in the age of globalization. 

   4.1.5 Split the content about “information retrieval” in the course 
“Thai for Communication and Information Retrieval” into one independent course or 
include it as a part of the Information Technology courses. 
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   4.1.6 Adjust the course content to be more up-to-date and focus 
more on hands-on practice. 
  4.2 Specific Requirement courses 

   4.2.1 Regarding the core courses of the Bachelor of Science 
curriculum, there should be the differentiation between the field of pure science and 
applied science. 

   4.2.2 Regarding Management Science courses, there should be 
more diverse elective courses with at least 3 course credits. 

   4.2.3 Regarding the adjustment of Specific Requirement courses, 
there should be the awareness of various aspects of courses including the overlap of 
course content, the modernity, the continuity, and the diversity of courses, the congruity 
of the courses with the standard of relevant professional organizations, and the depth 
and the intensity of Major Requirement courses. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


