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ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและ
สังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยีอ่ืนๆ เป็นเหตุให้หลายประเทศได้ขับเคลื่อน
สังคมและเศรษฐกิจของตนไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) และเศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ (Knowledge-based Economy)   

ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 มีวิสัยทัศน์คือ ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับภูมิ ภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพ่ือให้เป็นผู้น าในภูมิภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปและการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับศักยภาพพ้ืนฐานของสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพ่ือมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้ใช้ ICT  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ  
ผลแห่งความส าเร็จของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 ที่เห็นอย่างชัดเจน คือการเกิดขึ้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันการ

พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ คือ ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ SIPA ซึ่งได้ท า
หน้าที่ผลักดันให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแอนิเมชัน   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/SIPA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
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จากยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 ท าให้มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ตอบสนองต่อความต้องการอัตราก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงท าให้พบว่า ในช่วงระหว่าง พ.ศ 2545 – 2549 
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 1 
ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ และเน้นถึงการเป็นผู้น าในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส าคัญ   

ส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่  2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 มีสาระส าคัญของแผน
เน้นเรื่อง การพัฒนาก าลังคน และการบริหารจัดการที่ดี มีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย 
ICT” ทั้งนี้ มียุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่   

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาก าลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่าง
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล (National ICT Governance)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในบริหารและการบริการของภาครัฐ (E-Governance)  
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้า

ประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การใช้ ICT เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน  
 จากแผนแม่บทฯ ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นทราบถึงความต้องการบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี

ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศ โดยใช้อย่างผู้มีปัญญาและมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ต่างจากในแผนแม่บทฉบับ
ที่ 1 ที่ยังคงให้ความส าคัญกับซอฟท์แวร์ จึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้องทบทวนการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
เป็นอยู่ ว่าตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแผนแม่บทฯ หรือไม่ รวมทั้งบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต่อการพัฒนาประเทศและตอบสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีความรู้ ความสามารถในด้านใด ประกอบกับเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมและ
เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 2550 - 
2554) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย  และ
เพ่ือสร้างความรู้และประสบการณ์ทางวิทยาการสารสนเทศอันทันสมัยแก่บัณฑิตให้สามารถประกอบวิชาชีพสารสนเทศได้ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี โดยก าหนดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ประเทศไทยที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เพ่ือทบทวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าวนับจากอดีตถึงปัจจุบัน ศึกษาความต้องการบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อันจะเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีต่อหลักสูตร
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2. ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย ที่ส่งผลต่อ
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การพัฒนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
3. ศึกษาคุณลักษณะและขีดความสามารถของบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พึงประสงค์  โดยใช้แนวคิด

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและความต้องการบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนวคิดเรื่อง
หลักสูตร และทฤษฎีระบบ เป็นกรอบในการวิจัย 

 

วธิีการวิจัย 

การวิจัยนี้ ใช้การวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการแจก
แบบสอบถาม และสัมภาษณ์จากกลุ่มประชากรเป้าหมายในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา คือ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย
ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วประเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
เอกสารที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีชั้นปี 3 – 4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 บัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ซึ่งส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2544 – 2551 ผู้บริหารหลักสูตร ได้แก่ คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ประสานงานหลักสูตรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 
ผู้บริหารสถานประกอบการ ได้แก่ ผู้ใช้งานหรือผู้บังคับบัญชาในสถานประกอบการที่มีบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว หรือผู้บริหารสถานประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออกปฏิบัติสหกิจศึกษา นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากร ดังนี้  
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปี 3 – 4 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 209 คน จ าแนกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จ านวน 188 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวน 21 คน โดยก าหนดให้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากนักศึกษามีจ านวน
น้อย บัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2544 – 2552 จ านวน 970 คน โดยก าหนดให้ประชากร
ทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารหลักสูตร ได้แก่ คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ประสานงานหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย จ านวน 25 คน โดยใช้การเลือก
อย่างเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีชื่อเสียง โดยจ าแนกอ อกเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จ านวน 6 คน มหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 12 คน และมหาวิทยาลัยเอกชน 7 คน และผู้ใช้งาน/ 
ผู้บังคับบัญชาบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน 21 หน่วยงาน 

 

ผลการวจิัย 

ผลการวิจัย พบว่าจากการส ารวจเอกสารการเปิดสอนหลักสูตรด้านสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย พบว่าจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจ านวนทั้งสิ้น 166 แห่ง มีมหาวิทยาลัยที่เปิด
สอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไม่นับรวมมหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยาเขต จ านวนทั้งสิ้น 121 แห่ง แบ่งเป็นเปิด
สอนกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจ านวน 94 แห่ง กลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ จ านวน 83 แห่ง และเปิดสอนกลุ่มวิชาระบบ
สารสนเทศ จ านวน 44 แห่ง และเมื่อศึกษามหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร พบว่ามี
มหาวิทยาลัยที่เป็นวิทยาเขตจ านวน 23 แห่ง ท าให้มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ านวน
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ทั้งสิ้น 144 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่เปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานคร และสังกัดรัฐบาล เปิดสอนกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเพียงอย่างเดียว มีจ านวนมากที่สุด  

ในกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ พบว่า มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์สังกัดรัฐบาล ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็กระจาย
ตัวอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยส านักหรือคณะที่เปิดสอนมากที่สุด คือ คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งพบว่าคณะที่เปิดสอนในกลุ่มวิชานิเทศ
ศาสตร์ค่อนข้างมีความหลากหลาย ด้านสาขาวิชาที่เปิดสอนมากที่สุดคือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และมีความหลากหลายของสาขาวิชา
ค่อนข้างมาก โดยสามารถจ าแนก ได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน  และสื่อดิจิทัล ส่วนโปรแกรมที่เปิดสอนที่มี
จ านวนมากที่สุด คือ โปรแกรมนิเทศศาสตร์ แขนงหรือกลุ่มวิชา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือวิทยุและโทรทัศน์ ส่วนวิชาเอก
คือการประชาสัมพันธ์ ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนค่อนข้างมีความหลากหลายเช่นกัน แต่มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตจ านวนมากที่สุด 
และส่วนใหญ่มีชื่อปริญญาของกลุ่มวิชานิเทศศาสตร์ คือ นิเทศศาสตรบัณฑิต  

กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สังกัดรัฐบาลเป็น
ส่วนใหญ่ และกระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะหรือส านักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่เปิดสอนมากท่ีสุด 
และมีความหลากหลายคณะที่เปิดสอน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่นเดียวกับสาขาวิชาที่เปิดสอนค่อนข้างมีความหลากหลาย
ค่อนข้างมาก แต่สาขาวิชาที่เปิดสอนมากที่สุด คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาหรือ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม เทคโนโลยีซอฟท์แวร์ การสื่อสารข้อมูล และเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ ส่วนหลักสูตรที่เปิดสอนมากที่สุด คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต และมีชื่อปริญญาคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ / 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มีจ านวนมากที่สุด  

กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนกลุ่มวิชาระบบสารสนเทศศึกษาส่วนใหญ่สังกัดรัฐบาล กระจายตัวอยู่ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยเปิดสอนคณะหรือส านักมนุษยศาสตร์ หรือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนมากที่สุด ภาควิชา
บรรณารักษ์ศาสตร์หรือบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และสาขาวิชาที่เปิดสอนมากที่สุด คือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
สอนโปรแกรมวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาหรือกลุ่มวิชาสารสนเทศศาสตร์ วิชาเอกสารสนเทศทั่วไป ซึ่ง
หลักสูตรที่เปิดสอน คือ ศิลปศาสตรบัณฑิต มีจ านวนมากที่สุด และใช้ชื่อปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต (การ
จัดการสารสนเทศ)  

 จากการส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แสดงความคิดเห็นใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต ดังนี้ (1) ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ระดับเหมาะสม 
และมเีสนอแนะเพ่ิมเติ่ม ควรเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี (2) ด้านโครงสร้างหลักสูตร ที่ระดับเห็นด้วย โดยเสนอแนะเพ่ิมเติมควร
เพ่ิมรายวิชาหมวดเทคโนโลยีพ้ืนฐานมากขึ้น (3) ด้านเนื้อหาวิชา ที่ระดับเห็นด้วย ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม อ่ืนๆ ได้แก่ เทคโนโลยีล้าสมัย
ง่าย ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควรเป็นภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน อาทิ JAVA ควรมีรายวิชา Operating system ไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก
วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ควรก าหนดให้วิชาเลือกในหมวดมากกว่าวิชาเลือกนอกหมวด ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย ควรเพ่ิม
เนื้อหาให้มีความหลากหลาย สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ิมความชัดเจนของหลักสูตรสารสนเทศ ควรจัดวิชาสัมมนานิเทศ
ศาสตร์ในช่วงแรกของการเข้าหลักสูตร เน้นผลงานมากกว่าทฤษฎี ควรเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ และเนื้อหามีความเหมาะสมอยู่แล้ว 
และควรเพิ่มรายวิชาเฉพาะ และเน้นภาคปฏิบัติมากข้ึน สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง  

 บัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความคิดเห็นในด้านคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ระดับเห็นด้วย โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอาจารย์ คือ อาจารย์ควรแนะน าแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ 
อาจารย์ใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไป ยากในการเข้าใจ การประเมินผลมีรูปแบบการท่องจ ามากเกินไป คณาจารย์ควรมีความตรงต่อเวลา 
และควรมีความรับผิดชอบต่อนักศึกษา คณาจารย์ต้องยอมรับในความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน คณาจารย์มีความแตกต่างกันการ
ประเมินจึงเป็นเรื่องยาก อาจารย์บางท่านสอนไม่เข้าใจ บางท่านสอนไม่เป็นไปตามแผนการสอน  ควรมีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
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บัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความคิดเห็นในด้านความคิดเห็นในด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรียนในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการบริการด้านห้องสมุด ที่ระดับเห็นด้วย ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศมีจ านวนน้อย และล้าสมัย ไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา ด้านการบริการด้านห้องเรียน และสื่อโสตทัศนูปกรณ์
และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน ที่ระดับเห็นด้วย ด้านการบริการด้านสถานที่และหอพัก ที่ระดับเห็นด้วย ด้านการบริการของ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ระดับเห็นด้วย      

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความคิดเห็นในด้านการด าเนินการด้านการบริหาร
หลักสูตร ดังนี้ ด้านการด าเนินการด้านการบริหารหลักสูตร ที่ระดับเหมาะสม และด้านการสหกิจศึกษา ที่ระดับเหมาะสม     

การประเมินคุณภาพบัณฑิตก่อนการเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเมินคุณภาพของตนเองที่ระดับไม่แน่ใจ แต่หลังจากเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว    
บัณฑิต ฯ มีการประเมินคุณภาพของตนเองที่ระดับมากโดยข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรให้บัณฑิตเรียนรู้การแก้ไขปัญหาให้มาก ควรเน้น
เนื้อหาให้เข้มข้นมากขึ้น ควรพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้บังคับบัญชา คือ เก่งคน เก่งงาน ควรปลูกฝังคุณธรรม และ
จริยธรรม เนื่องจากไม่ได้ท างานตรงกับที่เรียนจึงไม่กระตือรือร้นกับงานมากนัก และโดยภาพรวมดีข้ึนจากอดีต  

ความคิดเห็นทั่วไปในด้านความภาคภูมิใจ บัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระดับความ
ภาคภูมิใจมาก โดยเห็นว่าลักษณะเด่นของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คือ อดทน ขยัน 
มุ่งม่ัน อดทนต่อสภาวะกดดันต่างๆ โดยคุณลักษณะด้อย คือขาดความรู้ที่ลึกซึ้ง ไมรู่้จริง รู้แบบกว้างขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน     

 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างหลักสูตร 2540 บัณฑิตหลักสูตรวิทยาการ
สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างหลักสูตร 2547 และนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเด็น 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

บัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเพศ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 บัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มีความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษาที่เข้าศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01 บัณฑิตและ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่สังกัด มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตมีความคิดเห็นต่อหลั กสูตร
ด้านต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในด้านต่างๆ  

จากการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน ด้วยแบบสอบถามพบว่า ความคิดเห็นในด้าน
หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตร และด้านเนื้อหาวิชา ที่ระดับเห็นด้วย   

ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน ในด้านคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความคิดเห็นที่ระดับเห็นด้วย ความคิดเห็นในด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียน มีความคิดเห็นด้านการบริการด้านห้องสมุด ที่ระดับไม่แน่ใจ  
ด้านการบริการด้านห้องเรียน และสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน มีความคิดเห็นที่ระดับเห็นด้วยในด้านการ
บริการด้านสถานที่และหอพัก มีความคิดเห็นที่ระดับไม่แน่ใจ ด้านการบริการด้านการบริการของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
มีความคิดเห็นที่ระดับไม่แน่ใจ  

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน มีความคิดเห็นในด้านการด าเนินการด้านการบริหารหลักสูตร ดังนี้ ด้านการ
ด าเนินการด้านการบริหารหลักสูตรมีความคิดเห็นที่ระดับไม่แน่ใจ ส่วนความคิดเห็นทั่วไปในด้านโครงสร้างหลักสูตรนักศึกษามีความเห็น
ว่า เหมาะสมอยู่แล้ว ในด้านเนื้อหารายวิชา ควรเน้นภาคปฏิบัติให้มากขึ้น ด้านคณาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา
เห็นว่า คณาจารย์มีความเป็นเอง สามารถขอรับค าปรึกษาได้ทุกเรื่อง  ด้านทักษะและความรู้ที่คณาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศควรบรรจุเพ่ิมเติมในรายวิชาที่สอน คือ ควรมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง มากกว่ามุ่งเน้นทางด้านทฤษฎี 

เมื่อส ารวจลักษณะการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมหาวิทยาลัยของ
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ผู้บริหารกลุ่มตัวอย่าง สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ การจัดตั้งใหม่เป็นคณะ สถาบัน หรือวิทยาลัย การจัดตั้งเป็นภาควิชา  
สังกัดคณะ หรือสถาบัน และการจัดตั้งเป็นสาขาวิชาสังกัดภาควิชา การพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ประเทศไทยได้รับการพัฒนาขึ้นไม่นานนัก และมักได้รับการจัดตั้งขึ้นจากการบริหารหลักสูตรในรูปแบบเดิม การเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา 
หรือการยกฐานะขึ้นเป็นคณะของหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มักด าเนินไปเพ่ือความทันสมัยอันเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ความนิยมในการเข้าศึกษาของนักศึกษา ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และเพ่ือให้
ทันต่อวิทยาการ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

เอกลักษณ์ของหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย คือ การจัดเนื้อหาหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับศาสตร์แขนงอ่ืน  การปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัย  การมีคณาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถทั้งอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจ า การฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน และในมหาวิทยาลัยบางแห่ง
นักศึกษามีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   

บัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจุดเด่น คือ นักศึกษามีความรู้หลากหลาย สามารถ
ปฏิบัติงานได้ในสายงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวางนักศึกษาบางสถาบันมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ นักศึกษาบางสถาบันมี
ทักษะในการสื่อสารทางธุรกิจ นักศึกษามีความอดทน กล้าสู้งานหนัก ในขณะที่มีจุดด้อย คือ นักศึกษาขาดความรู้ ความช านาญเฉพาะ
ด้านอย่างลึกซึ้ง นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คุณภาพการศึกษาของนักศึกษาลดลง ทั้งนี้ ผู้บริหารหลักสูตรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความคาดหวังต่อคุณลักษณะของบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า บัณฑิต
ควรสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาส าหรับสถานประกอบการในการฝึกสอนงาน รวมทั้งควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ความซื่อสัตย์ และการตรงต่อเวลา ที่ควรประสงค์มีอยู่เพราะเป็นสิ่ งที่มีค่าในการปฏิบัติงาน โดยมีจุดยืนเป็นของตัวเอง ในขณะที่มี
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีความฉลาดรอบรู้
ทั้งงานและคน 

ปัจจัยอันเป็นปัญหาส าคัญและส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ปัญหาด้านการขาด
แคลนอาจารย์ผู้สอน ปัญหาด้านงบประมาณมีจ ากัด ปัญหาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์มีจ ากัด และปัญหาด้านคุณภาพของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทย มีด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งในรูปแบบของการปรับย่อย หรือปรับเปลี่ยนเฉพาะบางรายวิชาหรือปรับเนื้อหาหลักสูตร และการปรับใหญ่ คือการปรับปรุงหลักสูตร  
โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงานเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วน
ใหญ่แสดงทัศนะตรงกันว่า หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมหาวิทยาลัยไทย ยังขาดจุดยืนที่ชัดเจน เป็นการเปิด
สอนตามกระแสความนิยม ขาดอัตลักษณ์ และยังขาดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

สถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับ “มาก” ต่อบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เนื่องจากสามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้ดี ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ รู้จักการเรียนรู้งาน มีจุดเด่นคือ สามารถปรับตัวเข้ากับ
องค์กรได้ดี มีความขยัน ตั้งใจท างาน มีความอดทนสูง อัธยาศัยดี เรียนรู้งานได้เร็ว มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ในระดับดี สามารถใช้
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีสถานประกอบการบางแห่งระบุว่า ความรู้ในเชิงวิชาการของนักศึกษา 
มทส.อยู่ในระดับ “ดีมาก”  

 ผู้บริหารสถานประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า บัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต ขาดความมั่นใจในตนเอง  
ขาดความเชื่อมั่น ยังไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น อ่อนด้อยด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศทุกด้าน (ฟัง -พูด-อ่าน-เขียน 
ภาษาอังกฤษ) และยังด้อยเรื่องภาวะผู้น า ไม่กล้าตัดสินใจ 

ภาพรวมของบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาพรวมยังคงมีลักษณะเป็น “เป็ด” คือ สามารถปฏิบัติงาน
ได้ทุกด้านแต่ไม่ช านาญ แต่ยังสามารถมองภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้ดีกว่าบัณฑิตในสาขาวิชาใกล้เคียง    
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ผู้บริหารสถานประกอบการเห็นว่า บัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศบัณฑิตควรเพ่ิมการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวกับการน าเสนอ
เพ่ือสร้างความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้น ควรพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม เพ่ิมทัศนคติในการท างานในองค์การโดยภาพรวมไม่ใช่มุ่ง
เฉพาะงานที่ตนเองปฏิบัติ เพ่ิมมุมมองรับรู้สิ่งใหม่รอบตัว ควรหมั่นฝึกฝนภาษาต่างประเทศให้มากกว่านี้ ควรมีเข้าใจในต าแหน่งที่จะ
ปฏิบัติ อาจจะมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานจริง นอกจากนั้น ในหลักสูตรควรเพ่ิมการประยุกต์การใช้งานกับรายวิชาที่
เรียนมา และฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด      

ทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารสถานประกอบการเห็นว่า หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรได้รับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบ การปัจจุบัน โดยมีการส ารวจวิจัยให้ทราบถึงความต้องการแท้จริงของตลาด  
ทั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ควรพัฒนาหลักสูตรภายใต้อัตลักษณ์ที่ชัดเจนของตนเอง ในขณะเดียวกันนักศึกษา ควรได้รับการ
ปลูกฝังให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักค้นคว้าหาความรู้และแสวงหาความช านาญของตนเอง มิใช่หวังเพียงความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในฐานะบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

 

อภิปรายผล 

จากสาระส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มของบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 5 บริบท คือ 
การเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจและการเงินโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม     
การเคลื่อนย้ายของคนอย่างเสรี การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ควรให้ความส าคัญต่อบริบททั้ง 5 ด้านดังกล่าว เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันในเชิงรุกกับ
นานาประเทศได้ โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ช่วยสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ให้คนไทย ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสั่งสมทุนที่ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญในการลงทุนวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ชี้ให้เห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความส าคัญต่อการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะกลไก
หนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ   

สอดคล้องกับแนวคิดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556 ) ที่มุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  (Knowledge-based Economy /Society: KBE/KBS) ลด
ช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันใน
เวทีโลกโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร น าประเทศไทยไปสู่ความเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล (National ICT Governance)   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐ   (E-
Governance)     ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน   ซึ่ง
ผลการวิจัย  ชี้ให้เห็นว่า  มหาวิทยาลัยในประเทศไทย  ให้ความส าคัญต่อการเปิดสอนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก  เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการพัฒนาประเทศ   

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ลักษณะการจัดโครงสร้างหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังพบว่า หลักสูตรด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังไม่ตอบสนองต่อปรัชญาที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งพัฒนา
คนไทยให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านอย่างสมดุล เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข เนื่องจากยังขาดรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหรือส่งเสริมความเป็นคนสมบูรณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะชีวิตและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งความรู้เฉพาะด้าน   
โดยมุ่งเฉพาะการให้ความรู้ส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร ยังขาดน้ าหนักของการเสริมสร้างคุณลักษณะชีวิตที่ดี เช่น มีความซื่อสัตย์ มี
วินัย มีความขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น   

หลักสูตร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดเนื้อหาสาระในลักษณะของสหวิทยาการหรือบูรณาการ เพ่ือ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์แบบองค์รวม ประยุกต์ใช้หรือเห็นความสัมพันธ์ของความรู้จากหลากหลายวิชาได้  แต่ยังขาดความ
ยืดหยุ่น นักศึกษาจ านวนไม่น้อยไม่มีโอกาสได้เลือกเรียนตามความสนใจ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านจ านวนคณาจารย์ผู้สอน และข้อข ากัด
ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี ท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดสอนในรายวิชาที่ขาดแคลนผู้สอน หรือห้องปฏิบัติการที่มีไม่เพียงพอได้ 

ผู้บริหารหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารสถานประกอบการมีความเห็นสอดคล้องในด้าน
เนื้อหาหลักสูตรว่า หลักสูตรควรมีความสมดุลด้านการสอนภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎี  โดยเฉพาะหลักสูตรการเรียนการสอนในบาง
สาขาวิชาเฉพาะเจาะจง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยทักษะความช านาญในการฝึกในภาคปฏิบัติมากเป็นพิเศษ มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญ
ต่อการจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีให้นักเรียนนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาใน
การเรยีนรู้มาก  

นอกจากนี้ ทัศนะของผู้บริหารหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารสถานประกอบการยังมี
ความเห็นสอดคล้องว่า หลักสูตรควรมีความสมดุลระหว่างวิชาการกับวิชาชีพ ควรช่วยให้นักศึกษามีทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพ ควร
สร้างความสมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สถาบันการศึกษา นอกจากจะเป็นแหล่งให้ความรู้แล้ว ยังต้องเป็นที่ให้การอบรม
บ่มนิสัยในด้านจิตใจที่ดี มีความสุข มีหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม   

เมื่อพิจารณาความต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 พบว่าเทคโนโลยีที่จะเข้ามามี
บทบาทต่อการพัฒนาโดยรวมคือ เทคโนโลยีของวิทยาการคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายงานอิเล็กทรอนิกส์ ทางคมนาคม การ
ประดิษฐ์คิดค้น วิทยาการเหล่านี้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้นในระดับในโลกสมัยใหม่ พ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้มนุษย์ต้องอิงความรู้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้วิทยาการและสื่อสารข้อมูลที่
ได้มาจากการไหลเทของความรู้เข้าสู่ระบบเครือข่าย ซึ่งครอบคลุมไปทั่วโลกภายใต้ระบบสากล เทคโนโลยีที่ถูกน ามาใช้ในการแก้ปัญหา
สังคม คือเทคโนโลยีที่ยั่งยืน อันหมายถึงเทคโนโลยีที่มุ่งออกแบบสินค้าหรือบริการใหม่ที่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของเทคโนโลยีประเภทนี้ ได้แก่ หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นต้นความแพร่หลายของอินเทอร์เน็ต 
และการถือก าเนิดของเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้คนจ านวนมากสามารถเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลด้วยค่าใช้จ่ายต่ า และสามารถ
สร้างเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการถือก าเนิดของชุมชนออนไลน์ (Online Community) ที่มีการสร้างเนื้อหาส่งผ่านเนื้อหา  
การแบ่งปันไฟล์ข้อมูล การพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งการท าธุรกรรมออนไลน์ ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสังคมสารสนเทศใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อความต้องการก าลังคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ต้องมีบทบาททั้งในด้านการออกแบบ  
พัฒนา วิเคราะห์ เผยแพร่ และจัดเก็บเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมโดยรวม 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ผลการวิจัย พบว่า แม้จะปรากฏมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศไทยจ านวนมาก 
และมีแนวโน้มจะเปิดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ หากแต่การเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวยังคงกระจัดกระจาย ขาดทิศทางที่ชัดเจน ดังนั้น  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงควรมีบทบาทในฐานะเจ้าภาพหลักในการรวบรวมหลักสูตรที่มีลักษณะกระจัดกระจายให้ด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย และยังคงสะท้อนปรัชญาที่แท้จริงของการเปิดสอนด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละมหาวิทยาลัยไว้ 
 2. ผลการวิจัย ปรากฏข้อค้นพบว่า ชื่อปริญญาที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมอบส าหรับหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารแตกต่างกันไป ทั้งที่จัดโครงสร้างหลักสูตรในลักษณะคล้ายคลึงกัน ชื่อปริญญาที่แตกต่างกันดังกล่าว ส่งผลต่อการสมัครงานของ
บัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากชื่อปริญญาที่ได้รับไม่ตรงกับคุณสมบัติที่หน่วยงานโดยเฉพาะภาครัฐประกาศ
รับสมัคร  ทั้งที่ในโครงสร้างหลักสูตรเป็นสาขาวิชาเดียวกัน ดังนั้น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) จึงควรพิจารณารวบรวมและ
ทบทวนชื่อปริญญาที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบแก่บัณฑิต และให้การรับรองวุฒิดังกล่าว
ส าหรับบัณฑิตสามารถใช้ในการสมัครงานได้ 

 3. ทั้งผู้บริหารหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้บริหารสถานประกอบการ มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบัณฑิตหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวคือ บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
กว้างขวางและมีความรู้หลากหลาย จนสามารถท างานได้ในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เอ้ือต่อการท างาน
ที่ต้องการความช านาญเป็นพิเศษ ดังนั้น แม้ว่าหลักสูตรจะมุ่งให้ความส าคัญต่อการให้ความรู้โดยกว้างแก่บัณฑิต แต่ควรแสวงหา
แนวทางส่งเสริมให้บัณฑิตได้ทราบถึงความสามารถเฉพาะตัวของตนเอง และส่งเสริมความรู้เฉพาะด้านที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและ
ความสนใจที่แท้จริงของแต่ละบุคคล อันจะเอ้ือต่อการท างานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย 

 4. ในการพิจารณาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรให้
ความส าคัญต่อการพิจารณาบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น ความต้องการก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
แนวนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนระดับมหภาคของรัฐ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น ขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการค านึงถึงบริบทแวดล้อมแล้ว 
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งควรก าหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจนโดยก าหนดเป็นแผนระยะยาว เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้สามารถตอบสนองความต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้ 

 

 


