การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
An Evaluation for Master of Arts Program in Educational
Administration (Revised Edition B.E. 2555)
Mahachulalongkornrajavidyalaya University KhonKaen Campus
สมปอง ชาสิงห์แก้ว, พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,
พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส และสุนทร สายค�ำ
Sompong Chasingkaew, Phrakru Samothankhetakhanrak,
Phra Athikanboonchauy Chotivangso and Sunthon Saikham
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khonkaen Campus, Thailand
Corresponding Author, E-mail: Sompong.2@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือ่ ประเมินและศึกษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยใช้รปู แบบการประเมินแบบจ�ำลองซิป (CIPP MODEL) ประชากร
ได้แก่ ผู้บริหารจ�ำนวน 5 รูป/คน อาจารย์ในหลักสูตร จ�ำนวน 5 รูป/คน นิสิตชั้นปีสุดท้าย จ�ำนวน 32 รูป/คน
ผู้ใช้บัณฑิต จ�ำนวน 14 รูป/คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความสัมพันธ์สอดคล้องของหลักสูตร ส�ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 1 ชุด
และแบบประเมินส�ำหรับผูบ้ ริหาร อาจารย์ นิสติ และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จ�ำนวน 4 ชุด วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการประมวลความคิดเห็นและ
การพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีค่า
ความสอดคล้องเท่ากับ 4 (IOC=0.80) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า หลักสูตรมีความสัมพันธ์กับปณิธาน
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีค่าความสอดคล้องสูงสุดเท่ากับ 5 (IOC= 1.00) รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของ
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หลักสูตรมีความเหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างเนื้อหาและรายวิชา สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของคณะ
มีคา่ ความสอดคล้องเท่ากับ 4 ( IOC= 0.80) และเนือ้ หาของหลักสูตรมีความทันสมัย สัมพันธ์กบั ความต้องการ
ของประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัย ชั้นน�ำในและต่างประเทศ มีค่าความสอดคล้อง
เท่ากับ 3 (IOC= 0.60) ตามล�ำดับ ด้านปัจจัยน�ำเข้า พบว่า โดยภาพรวม โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร
คุณลักษณะของอาจารย์ ความพร้อมของนิสิต และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวม กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวม นิสติ มีผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีอตั ลักษณ์บณ
ั ฑิต“มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา” มีคา่ เฉลีย่ อยู่
ในระดับมาก
2. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีดงั นี้ ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ควรเน้นผลิตมหาบัณฑิตตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พัฒนาผู้บริหารและผู้น�ำทางการบริหารการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถขั้นสูง เพื่อรองรับทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับสากล ด้านปัจจัยน�ำเข้า พบว่า เนื้อหาของหลักสูตร ควรก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิต ตามมาตรฐาน
ของประเทศและมาตรฐานสากล พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นให้เหมาะ
สมรวดเร็ว เพียงพอให้บริการแก่นสิ ติ จัดหาแหล่งทุนการศึกษาแก่นสิ ติ จัดโครงการเสริมประสบการณ์ให้นสิ ติ
ด้านกระบวนการ พบว่า ควรมีกระบวนการบริหารหลักสูตรในรูปแบบของคณะกรรมการโดยเน้นมีส่วนร่วม
จัดระบบและกลไกการดูแลช่วยเหลือนิสิต ให้ค�ำปรึกษาวิชาการและวิทยานิพนธ์แก่นิสิต ส่งเสริมให้นิสิต
น�ำเสนอผลงานทางวิชาการทัง้ ในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จัดโครงการ/
กิจกรรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพอย่างหลากหลาย
และส่งเสริมให้อาจารย์มีต�ำแหน่งทางวิชาการ ด้านผลผลิต พบว่า ควรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านความยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต มีภาวะผู้น�ำ
สามารถให้บริการงานวิชาการแก่สังคมได้เป็นอย่างดี
ค�ำส�ำคัญ: การประเมิน; หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Abstract
The purposes of the study were to evaluate and to study methods to develop
and improve Master of Arts Program in Educational Administration, Revised Edition
B.E. 2555, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Khonkaen Campus. The evaluation
format used in this study was CIPP Model. The samples were five administrators, five
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lecturers, thirty-two senior students, fourteen employers and the informants were five
experts. The research tools used were an evaluation form of curriculum consistency for
experts and four evaluation forms for administrators, lecturers, students, graduates and
employers. The statistics used to analyze data were Percentage, Average, and Standard
Deviation and to analyze qualitative data were feedback codification and descriptive
analysis.
The research results were as follows:
1. In terms of context, it was found that the curriculum objectives, in overview,
were in a high level that Index of Item-Objective Congruence (IOC) was level 4 (0.80);
in considering each item, it revealed that curriculum was found to be related to
determination and vision of the university with level 5, the highest score, of IOC (1.00).
For inferior levels, they were respectively found that the curriculum objectives were
proper to content and subject structure which was also related to the faculty objectives
with level 4 of IOC (0.80); the curriculum content was up to date that was consistent
to national requirements to benefit when comparing to any other domestic and
international universities with level 3 of IOC (0.60). For the import factor, it was found, in
overview, curriculum structure, subjects, lecturer qualifications, students’ readiness, and
supportive learning materials were all in a high level. For the process, it indicated i
n overview that the process of curriculum administration, learning and teaching
management, and assessment were in a high level. And for the production, it was found
in overview that learning outcomes of students were in a high level in line with the
standard of Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd, and held the
graduate identity that was “Being Faithful and Devotional in Buddhism”.
2. The methods to develop and improve the curriculum were as follows: In
terms of context, curriculum objectives should be emphasized on producing qualified
graduates in line with philosophy and vision, and on developing the administers and
educational leaders in professional ability in order to bear the direction and alteration
in the near future in national, region, and international level. For the import factor,
curriculum contents should specify the capacity of the credits in line with the national
and international standard, develop internet system and information technology to be
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as students’ needs as well as the scholarship and internship. For the process, the
cooperation of committees was needed with the curriculum administration that was to
manage the assistance for students including academic terms and thesis works in
national and international conference publishing variously as the standard and
vocational career, and to support lecturers the academic positions. And for the
production, graduate students should be enhanced to be capable of working
academically for society in terms of various dimensions: academic, vocational, moral,
and acceptable to the employers.
Keywords: Evaluation; Master of Arts Program in Educational Administration

1. บทน�ำ

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 (Ministry of Education, 1999)
มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน
และสังคม เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
สากลหลักสูตรเป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับ
การจัดการศึกษาทุกระดับ ท�ำให้จุดมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้หลักสูตรสอดคล้องเป็นไปตามความ
ต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2552 (Ministry of Education, 2009)
ก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา
รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดท�ำมาตรฐานด้าน

ต่างๆ ให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
คือ การผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ และต่อมา
ได้ ป รั บ ปรุ ง และประกาศใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558
เพื่ อ รองรั บ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ ไ ด้
คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละ
สาขาวิชา โดยให้ทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราช
วิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐจัดอยูใ่ น
ประเภทเฉพาะทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดการ
เรี ย นการสอนทั่ ว ประเทศ ทุ ก แห่ ง ใช้ ห ลั ก สู ต ร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการจั ด การเรี ย นการสอน
ทั้งนี้ หลักสูตรปรับปรุงและจัดท�ำใหม่ตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
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จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 จะครบ
5 ปี ในปีการศึกษา 2559 เพือ่ ด�ำเนินการให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
หลักสูตร ดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร จึงด�ำเนินการประเมินหลักสูตร
พุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เพือ่ ศึกษา
ความเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในปัจจุบัน และเพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน
การสอน กระบวนการบริหารจัดการและกิจกรรม
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น ที่ ย อมรั บ
ของสังคม

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 มหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นา
และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

3.  วิธีด�ำเนินการวิจัย

โดยใช้รปู แบบการประเมินแบบจ�ำลองซิป
(CIPP MODEL) ของ Stufflebeam (Buosonte,
2013) ประกอบด้วย การประเมิน 4 ด้านคือ
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ด้านบริบท ด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต ประชากร ได้แก่ 1) ผูบ้ ริหาร 5 รูป/คน
2) อาจารย์ในหลักสูตร 5 รูป/คน 3) นิสิตชั้นปี
สุดท้าย 32 รูป/คน 4) ผู้ใช้บัณฑิต 14 รูป/คน
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 รูป/คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินความ
สั ม พั น ธ์ ส อดคล้ อ งของหลั ก สู ต รในด้ า นบริ บ ท
ส�ำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 1 ชุด มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิอร์ท
(Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .904
และแบบประเมินหลักสูตรทัง้ 4 ด้านคือ ด้านบริบท
ด้ า นปั จ จั ย น�ำเข้ า ด้ า นกระบวนการ และด้ า น
ผลผลิ ต มี ลั ก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
(Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับของลิเคิอร์ท (Rating Scale) จ�ำนวน 4 ชุด
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .872 การเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยการแจกแบบประเมินและรวบรวมข้อมูล
โดยผู ้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการประมวล
ความคิดเห็นและการพรรณนาวิเคราะห์

4. สรุปผลการวิจัย

1. ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 4 (IOC=0.80)
เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า หลั ก สู ต รมี ค วาม
สัมพันธ์กับปณิธาน วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มีค่าความสอดคล้องสูงสุดเท่ากับ 5 (IOC= 1.00)
รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความ
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เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างเนื้อหาและ
รายวิชา สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของคณะ มีค่า
ความสอดคล้องเท่ากับ 4 ( IOC= 0.80) และเนือ้ หา
ของหลักสูตรมีความทันสมัย สัมพันธ์กับความ
ต้องการของประเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์เมือ่ เทียบ
กับมหาวิทยาลัย ชั้นน�ำในและต่างประเทศมีค่า
ความสอดคล้องเท่ากับ 3 (IOC= 0.60) ตามล�ำดับ
ด้านปัจจัยน�ำเข้า พบว่า โดยภาพรวม โครงสร้าง
หลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร คุณลักษณะของ
อาจารย์ ความพร้อมของนิสติ และสิง่ สนับสนุนการ
เรียนรู้ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ด้านกระบวนการ
พบว่า โดยภาพรวม กระบวนการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิต พบว่า
โดยภาพรวม นิ สิ ต มี ผ ลการเรี ย นรู ้ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
อัตลักษณ์บัณฑิต “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธ
ศาสนา” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร มีดังนี้ ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ควรเน้นผลิตมหาบัณฑิตตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ พัฒนาผู้บริหารและผู้น�ำทางการบริหาร
การศึกษาทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถขัน้ สูง เพือ่ รองรับ
ทิ ศ ทางและความเปลี่ ย นแปลงในอนาคต
ทัง้ ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค และระดับสากล
ด้ า นปั จ จั ย น�ำเข้ า พบว่ า เนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร
ควรก�ำหนดจ�ำนวนหน่วยกิต ตามมาตรฐานของ
ประเทศและมาตรฐานสากล พั ฒ นาระบบ
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นให้เหมาะสมรวดเร็ว เพียงพอให้บริการแก่
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นิสติ จัดหาแหล่งทุนการศึกษาแก่นสิ ติ จัดโครงการ
เสริ ม ประสบการณ์ ใ ห้ นิ สิ ต ด้ า นกระบวนการ
พบว่ า ควรมี ก ระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต รใน
รู ป แบบของคณะกรรมการโดยเน้ น มี ส ่ ว นร่ ว ม
จั ด ระบบและกลไกการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นิ สิ ต
ให้ ค�ำปรึ ก ษาวิ ช าการและวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ก่ นิ สิ ต
ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต น�ำเสนอผลงานทางวิ ช าการ
ทั้งในระดับชาติ ระดับนานาชาติ และเผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการ จัดโครงการ/กิจกรรมทาง
วิชาการทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรูแ้ ละ
ประสบการณ์วชิ าชีพอย่างหลากหลาย และส่งเสริม
ให้อาจารย์มีต�ำแหน่งทางวิชาการ ด้านผลผลิต
พบว่า ควรส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งด้าน
วิ ช าการ ด้ า นวิ ช าชี พ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
และด้านความยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต มีภาวะผู้น�ำ
สามารถให้ บ ริ ก ารงานวิ ช าการแก่ สั ง คมได้ เ ป็ น
อย่างดี

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย มีประเด็นส�ำคัญที่น�ำมา
อภิปรายผล ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยภาพ
รวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 4 (IOC=0.80) อาจเนื่องมาจาก
ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร (Mahachulalongkornrajavidyalaya
University, 2012) ที่ ก�ำหนดให้ มี ก ารศึ ก ษา
วิ ช าการทางพระพุ ท ธศาสนาประยุ ก ต์ เข้ า กั บ
วิ ช าการของสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
ส�ำหรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรและคฤหั ส ถ์ ทั่ ว ไป
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สอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว องค์สถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยขึน้ เพือ่ เป็นทีศ่ กึ ษาพระไตรปิฎก
และวิ ช าชั้ น สู ง ส�ำหรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรและ
คฤหัสถ์ทวั่ ไป มีการก�ำหนดหลักสูตรและโครงสร้าง
ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การด�ำเนิน
การหลั ก สู ต ร และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง
ชัดเจน เพือ่ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้
คุ ณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละ
สาขาวิชา (Ministry of Education, 2015) ซึง่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้พฒ
ั นาคุณภาพของหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
สอดคล้ อ งกั บ สมชาย ธั ญ ธนกุ ล และวารี รั ต น์
แก้วอุไร (Thanyatanakul and Kaewurai, 2005)
ได้ท�ำการวิจยั เรือ่ ง การประเมินหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลการวิจยั พบว่า ด้านบริบท พบว่า นโยบายทีท่ าง
มหาวิทยาลัยนเรศวรก�ำหนดไว้ส่วนใหญ่มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนิสติ ทีก่ �ำลัง
เริ่ ม เข้ า ศึ ก ษา มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษา
ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตอยู่ในระดับมาก
2. ด้านปัจจัยน�ำเข้า พบว่า โดยภาพรวม
โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตรคุณลักษณะ
ของอาจารย์ ความพร้อมของนิสติ และสิง่ สนับสนุน
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การเรียนรู้ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็น
เพราะว่า กลุม่ อาจารย์เป็นกลุม่ ผูใ้ ช้หลักสูตรโดยตรง
จึ ง ต้ อ งเข้ า ถึ ง รายละเอี ย ดต่ า งๆ ของรายวิ ช า
ในหลักสูตร และแปลงหลักสูตรไปสู่กระบวนการ
เรี ย นการสอน ซึ่ ง เป็ น การขั บ เคลื่ อ นรายวิ ช า
ในหลักสูตรที่ส�ำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงถึง
กลุ่มนิสิต จึงมีค่าเฉลี่ยสูงสุดสอดคล้องกับสมชาย
ธัญธนกุล และวารีรัตน์ แก้วอุไร ได้ท�ำการวิจัย
เรื่ อ ง การประเมิ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า
ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น พบว่ า นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต และ
อาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของปัจจัยเบือ้ งต้นของหลักสูตรโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดั บ มาก และสอดคล้ อ งกั บ สุ ด าพร ไชยะ
(Chaiya, 2010) ได้ท�ำการวิจัยเรื่องการประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า โดยรวม
และรายด้านปัจจัยน�ำเข้า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับสมบูรณ์ บุญฤทธิ์
(Boonyarit, 2004) ได้ท�ำการวิจยั เรือ่ ง การประเมิน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศักราช 2538
สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย
โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ผลการ
วิจัยพบว่า ด้านปัจจัยตัวป้อน (Input) มีความ
เหมาะสมในระดั บ น้ อ ย ทั้ ง ในปั จ จั ย ตั ว ป้ อ น
ด้ า นอาจารย์ นิ สิ ต และส่ ว นประกอบอื่ น ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
3. ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวม
กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียน
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การสอน การวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ด้านกระบวนการ
ของหลักสูตรเป็นหน้าที่หลักของอาจารย์ จึงท�ำให้
มีความรูค้ วามเข้าใจด้านกระบวนการของหลักสูตร
เป็ น อย่ า งมาก สอดคล้ อ งกั บ ณฐมนต์ คมข�ำ
(Komkham, 2006) พบว่า ด้านกระบวนการเรียน
การสอนของหลักสูตร ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสม
ระดั บ มาก สอดคล้ อ งกั บ ภั ท รพร อรั ณ ยภา
และคณะ (Aranyapha, et al., 2008) ได้วจิ ยั เรือ่ ง
การประเมิ น หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สยาม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544) โดยใช้แบบจ�ำลองซิปป์
(CIPP Model) พบว่า ผลการประเมินกระบวนการ
ผลิตเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวั ด ผลและประเมิ น ผลการเรี ย น
การสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นระดั บ มาก
สอดคล้ อ งกั บ ปรมั ต ถ์ ป ั ญ ปรั ช ญ์ ต้ อ งประสงค์
และคณะ (Tongprasong, et al., 2010) ได้ท�ำการ
วิจยั เรือ่ ง การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ�ำปีการศึกษา
2552 พบว่า ด้านกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยวิเคราะห์จากการบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารย์
และนั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
สมชาย ธัญธนกุล และวารีรัตน์ แก้วอุไร ได้ท�ำการ
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วิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า
ด้านกระบวนการ โดยภาพรวม นิสิต และอาจารย์
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มและความ
เหมาะสมของกระบวนการหลักสูตร อยูใ่ นระดับมาก
4. ด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวม นิสติ
มีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และมี อั ต ลั ก ษณ์ บั ณ ฑิ ต
“มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา” มีคา่ เฉลีย่
อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก บัณฑิตทีเ่ ป็น
ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นผลผลิตที่มี
คุณภาพด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติดีตามหลักธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนา และสามารถให้ บ ริ ก ารงาน
วิ ช าการแก่ สั ง คมได้ เ ป็ น อย่ า งดี สอดคล้ อ งกั บ
ปรั ช ญาของหลั ก สู ต ร และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลั ก สู ต ร และสอดคล้ อ งกั บปรมั ตถ์ ปั ญ ปรั ช ญ์
ต้องประสงค์ และคณะ (Tongprasong, et al.,
2010) พบว่า ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ สมรรถนะของ
นักศึกษา และการบริหารวิชาการให้กับหน่วยงาน
ภายนอก อาจารย์และนักศึกษา มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในด้านสมรรถนะของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับภูษณิศา
นวลสกุล (Nualsakul, et al., 2007) ได้ท�ำการ
วิจยั เรือ่ งการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2535
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี โดยใช้ รู ป แบบ
การประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) พบว่า
ด้ า นผลผลิ ต ผู ้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
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ประสิทธิภาพของบัณฑิตด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ
และด้ า นทั ก ษะในการท�ำงานไม่ สู ง กว่ า เกณฑ์
ทีก่ �ำหนด ยกเว้นด้านเจตคติในการท�ำงานทีส่ งู กว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำไปใช้
		 1.1 ด้านบริบทของหลักสูตร ควรมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนาวัตถุประสงค์และ
เนือ้ หาโครงสร้างของหลักสูตรให้เหมาะสม มีความ
ทั น สมั ย มี ค วามสอดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ ปรั ช ญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2558 ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร
ความต้องการของประเทศ และพลวัตของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์
เมือ่ เทียบกับมหาวิทยาลัยชัน้ น�ำทัว่ ไปทัง้ ในและต่าง
ประเทศ
		 1.2 ด้ า นปั จ จั ย น�ำเข้ า ควรมี ก าร
ปรับปรุงพัฒนา ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปรับปรุงพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อ การสื บ ค้ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต
ให้เหมาะสมกับความต้องการจ�ำเป็น และเพียงพอ
ต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องนิ สิ ต ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาด้ า น
โครงสร้างหลักสูตร ด้านคุณลักษณะของอาจารย์
ด้ า นความพร้ อ มของนิ สิ ต เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นางาน
สังคม และประเทศ
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		 1.3 ด้านกระบวนการ ควรส่งเสริม
กระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย น
การสอน และการวัดและประเมินผลในรูปของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ�ำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
		 1.4 ด้านผลผลิต ควรส่งเสริมพัฒนา
นิ สิ ต ที่ เ ป็ น ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
ให้มีคุณภาพด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบตั ดิ ตี ามหลักธรรม
ทางพระพุ ท ธศาสนา และตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย มีภาวะผู้น�ำ ศักยภาพความสามารถ
ในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ การสื่ อ สารและเผยแผ่
ธรรมะ สามารถให้บริการงานวิชาการแก่สังคม
ได้เป็นอย่างดี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตที่หลากหลาย
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
		 2.1 การพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
		 2.3 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
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