88
Journal of Graduate School 16(73) April - June 2019

การประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
EVALUATION OF CURRICULUM FOR MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION
AT MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY
*
ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ รศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล และ พระจักรพล ป้องศิริ
Asst.Prof.Dr.Chissanapong Sonchan, Assc.Prof.Dr.Boonchuay Sirikase, Assc.Prof.Dr.Pim-on Sod-ium,
Dr.Chakrit Podapol and Phrachakrapol Pongsiri
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลา้ นช้าง จังหวัดเลย 42000
Program in Educational Administration, Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus,
Loei 42000, Thailand
*Corresponding author: E-mail: chissanapong@gmail.com

บทคัดย่อ

มห วารส
าวิท าร
ยาล บัณฑ
ัยรา ิตศ
ชภ ึกษา
ัฏส
กล
นค
ร

รับบทความ 12 มกราคม 2561 แก้ไขบทความ 18 เมษายน 2561 ตอบรับบทความ 7 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่บทความ 15 กรกฎาคม 2562

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมิน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา (หลักสูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 2) เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามกรอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พ.ศ.2557 และ 3) เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาม
รูปแบบซิปป์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้งหมด 284 คน ได้แก่ 1) อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้สอน จานวน 10 คน 2) นักศึกษา
ปัจจุบัน จานวน 137 คน 3) มหาบัณฑิต จานวน 98 คน และ 4) ผู้ใช้มหาบัณฑิต จานวน 39 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple
random sampling)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลประเมิ น หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2556)
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พบว่า มีผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
2. ผลประเมิ น หลัก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2556)
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร พ.ศ.2559 พบว่า มีการกากับให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยผ่านเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้ร่วม รวมทั้งสิ้น 11 ตัว
บ่งชี้
3. ผลประเมิ น หลั กสู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึ ก ษา (หลัก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2556)
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ ตามความ
คิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้ สอน และนักศึกษา พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน และอาจารย์ผู้สอน มี
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรด้านบริบทควรปรับเนื้อหาและวิชาเอกและเพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้น ด้าน
ปัจจัยนาเข้า ควรเพิ่มสื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือ ตาราทางการบริหารและสถิติ ทางการวิจัยให้มากขึ้น ส่วนด้านกระบวนการ ส่วนด้าน
ผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
คาสาคัญ: การประเมินหลักสูตร, การบริหารการศึกษา
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The objectives of the research were to evaluate the curriculum for Master of Education Program in
Educational Administration (Revised Curriculum in 2013), Department of Education, Faculty of Education,
Mahamakut Buddhist University, according to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TOF: HEd) of
2552, 2) to evaluate the curriculum according to the Internal Quality Assurance (IQA) of 2559, and 3) to evaluate
the curriculum according to the CIPP evaluation model. The samples of the research were totally 284
respondents , divided into 1) 10 curriculum lecturers 2) 137 existing students 3) 98 postgraduate students and 4)
39 postgraduate users and selected by the simple random sampling method.
The research findings were as follows:
1. The evaluation of the curriculum according to Thai Qualifications Framework for Higher Education
of 2552, were found that the performance of the university’s Master of Education Program in Educational
Administration (Revised Curriculum in 2013) was based on Thai Qualifications Framework for Higher Education
(TOF: HEd) of 2552.
2. The evaluation of the curriculum for Master of Education Program in Educational Administration
(Revised Curriculum in 2013), Department of Education, Faculty of Education, Mahamakut Buddhist University,
was found to meet all eleven compulsory and optional indicators of the Office of the Higher Education
Commission’s internal quality assurance (IQA).
3. The CIPP-based evaluation of the curriculum upon opinions of curriculum lectures, lectures and
students, was appropriately found to be overall at a high level. According to the lecturers, in terms of the
Context, the curriculum content and major subjects should be improved and the subjects related to current
situations should be increased. In terms of the Input, media such as administration books and textbooks and
research statistics should be increased. In addition, the Process and the Product were appropriately found to be
overall in accordance with the curriculum.
Keywords: Curriculum Evaluation, Postgraduate Study, Educational Administration

บทนา

การศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือสาคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยในศตวรรษที่ 21อันเป็นศตวรรษแห่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ให้มีทักษะความสามารถเพียงพอสาหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังที่เลวิน (Levin, 2001) กล่าวถึงทักษะการเรียนของบุคคลในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) โดยสรุปว่า
ประกอบด้วยความสามารถในการผลิตผลงาน (High Productivity) ความมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร (Effective Communication)
ความรู้ความสามารถทางดิจิตัล (Digital-Age Literacy) และความคิดประดิษฐ์ (Inventive Thinking) ในรายละเอียดของความคิด
ประดิษฐ์นั้นจะประกอบด้วยทักษะชีวิต (Life Skills) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและจัดการความสลับซับซ้อน (Adaptability and
Managing Complexity) การชี้นาตนเอง (Self Direction) ความใฝ่รู้ (Curiosity) การคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ความกล้าเสี่ยง
(Risk Taking) และการคิดขั้นสูงอย่างมีความเป็นเหตุผล (Higher-Order Thinking and Sound Reasoning)
สาหรับสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจหลายประการ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุดมศึกษาซึ่งกันและกันในยุคโลกาภิวัตน์ทาให้เกิดการเปรียบเทียบ
และเกิดเป็นแนวคิดที่จะปับปรุงการอุดมศึกษาของแต่ละประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, 2549, หน้า 120)
อย่างไรก็ตามภารกิจหลักที่สาคัญยิ่งของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณ ภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและประชาคมโลก ทุกสถาบันจึงเปิดสอนหลักสูตรปริญญาระดับต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติในสาขาวิ ชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ทุกหลักสูตรจะกาหนดปรัชญา และ
วัต ถุ ป ระสงค์ ให้ สั ม พั น ธ์ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ปรัชญาของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา เมื่ อใช้หลักสูตรไปได้ระยะหนึ่งจะต้องมีการประเมิน ซึ่งการ
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ประเมินหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรโดยใช้ผลการวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งที่จะประเมิน
(วิชัย วงษ์ใหญ่, 2537, หน้า 217)
การประเมินหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากกลุ่ มผู้ใช้หลักสูตรจะประเมินเพื่อพิจารณาตรวจสอบระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอนแล้ว ยังสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่กาหนดให้หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558, หน้า 35) และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรให้มีความเหมาะสม เพื่อให้หลักสูตรระดับอุดมศึกษามี
คุณภาพและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และได้เปิดทาการ
สอนขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษาโดยเน้ น หลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับศาสตร์ทางการบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกของความเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดเวลาที่ได้มี
การดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว ยั งไม่ได้ทาการศึกษาหรือประเมินหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์และข้อดีข้อด้อยของหลักสูตร ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาและประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา เพื่อให้ทราบสภาพของหลักสูตรโดยรวม ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือตลอดจนผลของการประเมินหลักสูตรนาไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (Thailand Quality
Framework for Higher Education: TQF)
2. เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามกรอบการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 (Internal Quality
Assurance: IQA)
3. เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีการประเมินด้านบริบท
ประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ประเมินด้านกระบวนการและประเมินด้านผลผลิต

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (M.Ed.) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องและกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552

กรอบการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร พ.ศ.2557

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
ประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยนาเข้า
ประเมินด้านกระบวนการและประเมินด้านผลผลิต

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th

ผลการประเมินหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
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การวิจัยนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluative Research) เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบก าร
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีการประเมินใน 4 ด้านคือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดย
ด้านบริบท ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการจัดการศึกษา ความทันสมัยของหลักสูตร เนื้อหารายวิชา ด้านปัจจัยนาเข้า
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมการเรี ยนรู้ สิ่งสนับสนุนต่าง ๆ กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา คุณวุฒิและผลงานของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ด้านกระบวนการ ประกอบด้วยการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านผลผลิ ต ประกอบด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลการเรียนรู้
สาคัญตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อหลักสูตร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้สอน จานวน 15 คน
2. นักศึกษาปัจจุบัน จานวน 209 คน
3. มหาบัณฑิต จานวน 149 คน
4. ผู้ใช้มหาบัณฑิต จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคคล 4 กลุ่มคือ 1) อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้สอน จานวน 10 คน 2) นักศึกษาปัจจุบัน
จานวน 137 คน 3) มหาบัณฑิต จานวน 98 คนและ4) ผู้ใช้มหาบัณฑิต จานวน 39 คน รวมทั้งหมด 284 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (simple random sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัม ภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview)
เกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) จาแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่ 1) อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้สอน 2) นักศึกษาปัจจุบัน 3) มหาบัณฑิตและ4) ผู้ใช้มหาบัณฑิต ซึ่งเป็นแบบสอบถามตามรูปแบบ
การประเมินแบบซิปป์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต และคาถามปลายเปิด
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2. ศึกษาเอกสาร ตาราเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปีพ.ศ.2557 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
3. สร้างเครื่องมือสาหรับการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 แบบสอบถามสาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้สอน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ และ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
3.2 แบบสอบถามสาหรับนักศึกษาปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
3.3 แบบสอบถามสาหรับมหาบัณฑิต มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
3.4 แบบสอบถามสาหรับผู้ใช้มหาบัณฑิต มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert)
3.5 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) สาหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก
4. นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ความเหมาะสมและความ
ถูกต้องของภาษา ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.0 แล้วนาข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไข
5. ปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอ จัดพิมพ์ฉบับจริง นาไปใช้เก็บ
วิธีรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ส่งถึงกลุ่มตัวอย่างโดยคณะผู้วิจัยเอง และบางส่วน ใช้วิธีการส่ง
ทางไปรษณี ย์ ห รื อ จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบ Line และ Facebook ของนั ก ศึ ก ษาและมหาบั ณ ฑิ ต โดยนั ก ศึ ก ษาและ
มหาบัณฑิตสามารถเข้ามาตอบแบบสอบถามออนไลน์ในระบบที่คณะผู้วิจัยดาเนินการจัดทาขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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2. กลุ่มที่ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้ทาการนัดหมายเวลาและสถานที่เพื่อทาการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ จากนั้นนามาวิเคราะห์
เชิงปริมาณโดยการหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)และแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์
ต่อไปนี้
การแปลความหมายระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด
การแปลความหมายระดับ การปฏิบัติด้านกระบวนการการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552
ค่าเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง มีการปฏิบัติทุกครั้ง
ค่าเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง มีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย
ถ้าค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติมีค่าเท่ากับ 2.34 ขึ้นไป หมายความว่า การปฏิบัติด้านกระบวนการมีการดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
สาหรับข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ทาการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เขียนบรรยายเป็นความเรียง
1. ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 พบว่า มีผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรมี มาตรฐานและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดไว้ เสนอดังตาราง 1
ตาราง 1 ผลประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ประเด็นการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยก่ อนการเปิด สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา หรือประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 หรือมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

2.46

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.76

3.00

0

ทุกครั้ง

3.00

0

ทุกครั้ง

3.00

0

ทุกครั้ง

3.00

0

ทุกครั้ง
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเด็นการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ใน มคอ.3 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 +
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
10. จ านวนบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้ า มี ) ได้ รั บ การพั ฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
รวม

1.32

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.43

2.20

0.67

บางครั้ง

2.94

0.46

ทุกครั้ง

2.87

0.41

ทุกครั้ง

1.34

0.52

ไม่เคย

2.51

0.49

ทุกครั้ง

ระดับการปฏิบตั ิ
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ไม่เคย

2. ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 พบว่า มีการกากับให้
เป็นไปตามมาตรฐาน เสนอดังตาราง 2
ตาราง 2 ผลประเมินหลักสูตรตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557
ด้าน
ผลการดาเนินงาน
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. บัณฑิต
มีการกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. นักศึกษา
มีการกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. อาจารย์
มีการกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลเรียน
มีการกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ผลประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) คณะผู้วิจัยนาเสนอจาแนกตาม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน มหาบัณฑิต และผู้ใช้มหาบัณฑิต
เสนอดังตาราง 3, และ 4
ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เสนอดังตาราง 3
ตาราง 3 ผลการประเมินหลักสูตรรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. บริบท
4.04
0.56
2. ปัจจัยนาเข้า
4.40
0.76
3. กระบวนการ
4.72
0.35
4. ผลผลิต
4.24
0.99
รวม
4.35
0.57
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มาก
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ผลการประเมินด้านผลผลิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของผู้ใช้มหาบัณฑิต พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก เสนอดังตาราง 4
ตาราง 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ด้าน
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความเหมาะสม
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
4.02
0.54
มาก
2. ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต
4.08
.050
มาก
รวม
4.05
0.51
มาก
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าวิท าร
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ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สามารถสรุปได้ว่า
ด้านบริบทของหลักสูตร (Context) ตามความคิดเห็ นของอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้สอน นักศึกษา และมหาบัณฑิต
พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และจากการสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะควรเพิ่มรายวิชาเลือกให้หลากหลาย เช่นรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความขัดแย้ง ภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร เป็นต้น ควร
ได้แยกออกมาเป็ นรายวิชาต่างหากไม่ควรนามารวมเป็นรายวิชาเดียวกัน ควรได้เพิ่มรายวิชาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบั น
เข้าไปด้วย
ด้านปั จจัยนาเข้า (Input) ตามความคิดเห็ นของอาจารย์ป ระจาหลัก สูตร/ผู้สอน นัก ศึกษา และมหาบั ณ ฑิ ต พบว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และจากการสัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะควรได้เพิ่มหนังสือ ตาราทางการบริหาร และสถิติทางการ
วิจัย และควรจัดอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและรายวิชาพื้นฐานการวิจัยให้กับนักศึกษาให้มากขึ้น
ด้านกระบวนการ (Process) ตามความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้สอน นักศึกษา และมหาบัณฑิต พบว่า
กระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และจากการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนได้เสนอแนะว่าควรปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเอง หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ และช่วยเหลือกันและกันใน
กระบวนการช่วยกันซักถาม สรุปประเด็นเน้นการทางานกลุ่ม จัดบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้วมาเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือรุ่นน้องในการทา
วิจัย
ด้านผลผลิต (Product) ตามความคิดเห็นของนักศึกษา/มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดั บ มาก และจากการสั ม ภาษณ์ ม หาบั ณ ฑิ ต พบว่ า มหาบั ณ ฑิ ต มี ค วามภาคภู มิ ใจที่ ได้ เข้ ามาศึ ก ษาและส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาแห่งนี้
ส่วนนักศึกษาปัจจุบันได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ดังข้อความต่อไปนี้ 1) สิ่งที่ได้คือ ได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ ที่หลากหลาย สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวั นได้ดี 2) ได้รับความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งสามารถนาไป
ประพฤติปฏิบัติได้จริง 3) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเป็นกันเอง ทาให้เกิดความอบอุ่น ความรักใน
สถาบันมากยิ่งขึ้น และภาคภูมิใจ
อาจารย์ผู้สอนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน สรุปได้ว่า 1) ความสามารถในการ
นาเสนอพัฒนาขึ้นบ้างแต่ยังต้องปรับปรุงอีกมาก ความสามารถในการเขียนยังต้องปรับปรุง 2) นักศึกษากล้าแสดงออกมากขึ้น ทั้งหน้า
ห้องเรียนและต่อที่ประชุมใหญ่ 3) ความเข้าใจเนื้อหากระบวนการการวิจัย มีความก้าวหน้าในระดับที่รับได้ตามวัตถุประสงค์รายวิชา
4) ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการดีขึ้นทั้งหมด บางคนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 5) พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของผู้เรียน
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ
4. ข้อคิดเห็นอื่น ๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต
4.1 ข้อคิดเห็นจากนักศึกษา
1) อยากให้มีการกาหนดทักษะในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและได้ศึกษาหน้าที่ในการเป็นผู้บริหาร
2) เนื้อหาของหลักสูตรควรได้มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการ
จัดการความขัดแย้งที่ค่อนข้างจะมีมากขึ้นในปัจจุบัน
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3) หากเป็ น ไปได้ อยากให้ สาขาวิชาได้จัด ตั้งชมรมนั กศึ กษารุ่น พี่ช่วยเหลือ รุ่น น้อ ง ทั้ งในเรื่อ งการเรีย นการสอน
การช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการประสานความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้มีความรัก ช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้น
4) ห้องสมุดควรได้จัดหาตาราเรียนหลัก และรายวิชาเสริมให้มากขึ้นอย่างเพียงพอ
5) สาขาวิชาควรได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ มาปรับใช้ให้มากขึ้นอันจะเป็นการสื่อสารที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
4.2 ข้อคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน
1) ควรเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านการสื่อสารซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์
ปัจจุบันโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
2) ควรปรับความทันสมัยของบางรายวิชา ให้สอดคล้องกับปัจจุบันและอนาคต
3) รายวิชาควรจะมีความเชื่อมโยงกัน ลาดับรายวิชาตลอดหลักสูตรเชื่อมโยงกัน หมายถึงรายวิชาหนึ่งเป็นรายวิชา
เบื้องต้นที่เตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้เรียนในอีกรายวิชาหนึ่งในภาคการศึกษาต่อไปได้อย่างที่ไม่มีอุปสรรคปัญหา
4) ควรปรับ ปรุงและพั ฒ นาหลัก สูต รให้ มี ความทั นสมั ยจริง ๆ ตามความเปลี่ ยนแปลง และควรรีบ ด าเนิน การ
เนื่องจากวิทยาการมีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อาจต้องเพิ่มวิชาใหม่ ๆ และตัดวิชาที่ไม่ทันสมัยออก
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อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริ ห ารการศึ ก ษา (หลัก สู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2556)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 พบว่า มีผลการ
ดาเนินงานหลักสูตรมี มาตรฐานและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากว่าตามกระบวนการในการพัฒ นาหลักสู ตร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาได้ กาหนดกรอบมาตรฐานไว้อ ย่ างเคร่งครั ด (ส านั ก มาตรฐานและคุ ณ ภาพอุ ด มศึ ก ษา, ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) และผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการรับทราบหลักสูตรจากสกอ. จากนั้ นได้มี
การนาหลักสูตรมาใช้ในปีการศึกษา 2556 โดยมีกลไกในการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา มีการควบคุมดูแล การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ปรากฏในหลักสูตร และส่งผลให้นักศึกษามีผลการเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ดังจะเห็นว่ามี
ผู้สาเร็จการศึ กษาตามระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในหลั กสูตรเป็น จานวนมาก นอกจากนี้จากผลการประเมิน ผู้ใช้มหาบัณ ฑิตที่ สาเร็จ
การศึกษาและได้ปฏิบัติงานในสถานประการต่าง ๆ พบว่า ผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัตงิ านของมหาบัณฑิตอยู่ในระดับ
มาก โดยเฉพาะประเด็ นที่ ว่ามหาบั ณ ฑิ ต ที่ สาเร็จ การศึกษาแห่ งนี้เป็ นผู้ ที่ มีคุณ ธรรม จริย ธรรมและอดทนต่อ การปฏิ บั ติงานมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนศิริ เข็มชาติและคณะ (2558) ที่ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรได้มาตรฐาน
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
2. ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามกรอบการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 พบว่า มีการกากับ
มาตรฐานให้การดาเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการบริหารจัดการ
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึก ษาธิก าร (สานั กงานมาตรฐานและคุณ ภาพอุดมศึก ษา ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา, 2557) และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ 11 ข้อ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา,
2557) ได้แก่ 1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุ ณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิ ชาที่
สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย 3 คน 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1) เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ปริญ ญาโท หรือ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการไม่ ต่ ากว่า ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้ น หรือ สาขาวิ ชาที่ สั ม พั น ธ์ กัน และ 2) มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 5. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร : http://grad.snru.ac.th
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ทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1) เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ 2) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 1) เป็น
อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทางวิ ชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2) มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 8. การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) หรือวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 5 คน, การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 15 คน หากเป็นที่
ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 10. อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ควรมีอย่างน้อย 1เรื่องในรอบ
5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน และ11. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด ต้องไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
3. ผลประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีการประเมินด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตตามความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบัน มหาบัณฑิต
และผู้ใช้มหาบัณฑิต พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3 ด้านได้แก่ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า และด้านผลผลิต ส่วนด้าน
กระบวนการพบว่ามี ค วามเหมาะสมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รได้ พั ฒ นาหลั กสู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และผ่านการเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และรับทราบหลักสูตรจากสกอ. ทาให้หลักสู ตรมีความ
สอดคล้องในองค์ประกอบ และมีความเหมาะสมในระดับมาก และมีการบริหารจัดการหลักสูตร การวางแผนการนาหลักสูตรไปใช้ และ
การใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชาเอก และรายวิชาที่เน้นตามปรัชญาของ
หลั กสูต รที่ ว่าการบริการการศึก ษาเพื่ อพั ฒ นาผู้น าทางการศึ กษาให้มี คุณ ภาพ เป็ นสากลเปี่ย มด้ วยคุณ ธรรม จริยธรรมตามแนว
พระพุทธศาสนา (หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ เขียวน้าชุ่ม (2553) ที่ได้วิจัยการประเมิน
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผลการวิจัยพบว่าโดย
ภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การดาเนินการของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพบว่ามีมาตรฐานและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQF) ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าเท่านั้น หลักสูตรควรได้มี
การดาเนินการให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้โดยเฉพาะเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.
3 หรือ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาอย่างจริงจังและเร่งด่วน
1.2 การดาเนินการของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 (IQA) พบว่า มีการ
กากับมาตรฐานให้เป็นไปตามกรอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรครบทั้ง 6 องค์ประกอบ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ พบว่ามีค่ าเฉลี่ยต่ากว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ดังนั้นมหาวิทยาลัย/หลักสูตรควรได้มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษา เช่น ห้องทางานวิจัยหรือคลีนิกวิจัย เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้พบปะ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยแก่
นักศึกษา รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือพื้ นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมในการทาวิจัยในครบถ้วน ซึ่งจะทาให้การจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
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1.3 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากและมากที่สุด ด้านที่ควรปรับปรุงคือ หลักสูตรควรเพิ่มรายวิชาเลือกให้หลากหลาย เช่นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการความขัด แย้ง ภาษาอังกฤษสาหรับ ผู้บ ริห าร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริห าร และรายวิชาที่ สอดคล้ องกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินหลักสูตรในระยะที่ใช้หลักสูตรเป็นปีที่ 3 จึงควรมีการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็น
ถึงแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นของนั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สูต รศึ กษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห าร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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