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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอน และประเมินระบบการบริหาร
จัดการด้านบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผลของผลลัพธ์ ความ
ยั่ งยื น และการถ่ ายทอดส่ ง ต่อในการจัดการเรี ยนการสอนของหลั กสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ คณาจารย์ ป ระจ า
มหาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต จานวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลการประเมินลักษณะการจัดการเรียนการสอนมหาบัณฑิตเห็นว่า ได้รับความรู้
มากที่สุดจากวิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา มีโอกาสและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความ
มุ่งมั่น ขยัน อดทน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แรงจูงใจที่เรียน คือ ชื่อเสียงและคุณภาพของอาจารย์ และมีความพึงพอใจการให้คาปรึกษาการทา
วิทยานิ พนธ์มากที่สุ ด ผู้ ใช้บั ณฑิต เห็ น ว่า มหาบัณฑิต มีลั ก ษณะมากที่สุ ด ด้ านคุณธรรมจริย ธรรม
รองลงมา คื อ ด้ านทั กษะระหว่ า งบุ ค คลและความรั บผิ ด ชอบ มี จิ ตอาสาพั ฒ นาสั ง คม มี ความรู้
ความสามารถและทักษะทางปัญญา ส่วนที่อยู่ระดับมาก คือ การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
สารสนเทศ 2. ผลการประเมินระบบการบริหารจัดการด้านบริบท คือ หลักสูตรจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
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ห้องเรียน สื่อพร้อม ปัจจัยนาเข้า คือ คณาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์ สามารถผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ทางบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนการ
สอนเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเสริมสร้างความเป็นผู้นา ผลผลิต คือ นิสิตได้ทาวิจัยทุกคนและเผยแพร่
ในวารสาร/การประชุมทางวิชาการระดับชาติ และมีความพึงพอใจระบบการเรียนการสอนมากที่สุด
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คือ มหาบัณฑิตได้งานทาทุกคน สาหรับผลกระทบ คือ มหาบัณฑิตบางคน
ได้ตาแหน่งงานสูงขึ้นและได้ศึกษาต่อในปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย ของรัฐ สาหรับความยั่งยืน คือ
มีการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ คือ ขยายการเรียนการสอน
ผ่านโปรแกรมออนไลน์ไปหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
คาสาคัญ: การประเมินหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รูปแบบ CIPPIEST
Abstract
The objectives of this research were to evaluate the characteristics and evaluate the
context, input, process, product, impact, effect, sustainability, and transportability of
the teaching and learning systems of the Master of Education Program in Educational
Administration at Rajapruk University. The sample was comprised of 77 persons
including instructors, master graduates and master graduate employers. The data was
collected by questionnaires and interview forms which were analyzed using
frequency, percent, mean, standard deviation and content analysis. The research
results found that as following: 1. Evaluation results, of the Master of Education
Program in Educational Administration from master graduates, rank the highest in the
subject of theories and educational administration principles. They had opportunity
and progress in working, were able to work hard, and had critical, synthesis, and
creative thinking skills. They could also adapt themselves and were efficient in
communication. The motivation and satisfaction to study at Rajapruk University was
influenced the famous qualities and advice of the instructors. The master graduate
employers evaluated that the characteristics ranked highest were morals and ethics,
followed by responsibility, inter-personal skills, having a volunteering mindset and
concern for social development, having knowledge, ability, and intellectual skills,
and a high level in numerical analysis, communication and using information skills.
2. The result from the context and input evaluation showed that the context had
been situation and most instructors had a Ph.D. and held an academic rank as an
associate professor. The process results emphasized in theories and strengthening
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leadership practices. The product evaluation showed that all students made a thesis,
presented at the journal/national conference and had the highest satisfaction in
learning and teaching system. The effective of outcome evaluation was all master
graduates got jobs. The impact evaluation was that some graduates had a higher
work position and continued their education with a Ph.D. at a government university.
The work was sustainable by having an e-learning online program. The transportation
was dispread using technology in the MBA and MPA programs.
Keywords: the evaluation of curriculum, educational administration, CIPPIEST Model
บทนา
การเรียนในระดับบั ณฑิตศึกษาของสถาบันระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาในระดับที่สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี โดยการศึกษาระดับนี้มุ่งให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถพิเศษเฉพาะทางในสาขา
ที่ต่อยอดจากระดับปริญญาตรี โดยเน้นการค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยกระบวนการวิจัยในระดับ
ปริญญาโทเรียกว่าทาวิทยานิพนธ์ (Thesis) ระดับปริญญาเอกเรียกว่าทาดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
คุณลักษณะของบัณฑิตทุกระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดั บที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: Thailand Qualifications Framework for Higher
Education; TQF: H Ed) (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) คือ 1) การเป็นผู้ที่มี
ความคิดริ เริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่ วนบุคคลและของกลุ่ มโดยการ
แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 2) สามารถประยุกต์ความ
เข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
และข้อ โต้ แย้ ง ในสถานการณ์ อื่ น ๆ 3) สามารถพิ จารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยยอมรับข้อจากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาชาวิชาของตน
4) มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ
ของตนอยู่เสมอ และ 5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เน้นการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (communication and
information technology skills) หมายถึง มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน
โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการเปิดหลักสูตร
แล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555 ส่วนการขอรับรองปริญญาเพื่อประกอบวิชาชีพจากคุรุสภานั้นทาง
คุรุสภาแจ้งว่าให้ใช้จากเกณฑ์ขอประกาศของคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและ
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ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ของผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
ศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2548 ไปพลางก่อน ต่อมาคุรุสภา ได้
ออกประกาศ “เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2557” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่ ดังนั้นหลักสู ตร
ศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒ นาหลั กสูตรให้
สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากาหนด ประกอบกับในปี 2557 และ 2558 มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์มีมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตไปแล้ว
หลายรุ่น ดังนั้นการประเมินหลักสูตรจะช่วยให้ทราบผลการดาเนินงานที่ผ่านมาได้ว่า ลักษณะของ
หลักสูตร ความเชื่อมโยงในส่วนของสาระรายวิชา (curriculum domain) กับในส่ วนของการสอน
(instruction domain) ที่ผู้สร้างหลักสูตรเขียนขึ้น โดยมีรายละเอียดวิธีการในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
แนวทฤษฎีและแนวปฏิบัติ สื่อนวัตกรรมที่ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้และทักษะ
ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ (Schiro, 2008) และเนื่องจากความรู้และทักษะการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว (Williamson, 2013) หลักสูตรในอนาคตจะเป็นหลักสูตรยุคดิจิทัล จึงต้องคานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นส าคัญ ความสลับซับซ้อนของเนื้อหาต้องทันการเปลี่ยนทาง
เศรษฐกิจ การเมืองสังคม ที่เป็นยุคของไซเบอร์ ยุคสารสนเทศ ยุคเครือข่ายการสื่อสารไร้พรมแดน รูปแบบ
การประเมินที่เหมาะ คือ CIPPIEST (Stufflebeam & Coryn, 2014) เหมาะกับการประเมินหลักสูตรแนว
ใหม่ (ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล และคณะ, 2560) ประกอบด้วยบริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) ผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผลของผลลัพธ์ (Effectiveness
of Outcome) ความยั่งยืน (Sustainable) และการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportation)
จากแนวคิ ดและปั ญ หาดังกล่ า วนี้ผู้ วิจัย จึงสนใจที่ จะติดตามและประเมินหลั ก สู ตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อนาที่ได้จากการศึกษา
ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการดาเนินการของหลักสูตรให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่นิสิตในรุ่นใหม่ปีถัดไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2. เพื่อประเมินระบบการบริหารจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตด้านบริบท ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ประสิทธิผลของผลลัพธ์ ผลกระทบ ความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ
ในการจัดการเรียนการสอน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. หลั กสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษามีความเชื่อว่าผู้ นา
ทางการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลุ่มลึกในศาสตร์ทางการบริหาร มีความเป็นนักบริหาร
จัดการและนั กวิช าการ มีความศรัทธาในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสั ยทัศน์ ในการบริห าร
จัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและสังคม โดยยึดปรัชญา คือ เก่งบริหาร ชานาญวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยี และมี ความ
เป็นสากล
2. การประเมินหลักสูตร ผู้วิจัยใช้รูปแบบการประเมินของ Daniel L. Stufflebeam ที่มีชื่อ
ว่า CIPP Model (มาเรียม นิลพันธุ์, 2554 และ ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) และต่อมาขยายผลเพิ่มคือ
มีผลผลิตเป็น IEST อีก จึงเป็น CIPPIEST Model เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตร สาหรับส่วน
ปรับขยายครั้งนี้ คือ การประเมินผลกระทบ ประสิทธิภาพของผลลัพ ธ์ ความยั่งยืนและการถ่ายทอด
ส่งต่อในการจัดการเรียนการสอน (รัตนะ บัวสนธ์, 2556; Stufflebeam, Gulickson and Wingate,
2002; Stufflebeam and Shinkfield, 2007) มีรายละเอียด ดังนี้ 1. การประเมินบริบท (Context
Evaluation) เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยให้ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรรู้ว่าสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร 2. ด้านปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมิน
ที่มีจุ ดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาช่วยตัดสิ นใจว่าจะใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อให้ บรรลุ ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างไร จะใช้ทรัพยากรจากแหล่งภายนอกใด อย่างไร 3. การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นจุดเด่น จุดอ่อน
หรือจุดที่ควรพัฒนาของรูปแบบการดาเนินงานตามที่คาดหวังเอาไว้ หรือจุดที่ควรพัฒนาของในการใช้
หลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีการ 4. ด้านผลผลิต (Product
Evaluation) มีจุดมุ่งหมายจะตรวจสอบว่าผลที่เกิดขึ้นกับ นิสิต/บัณฑิต เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รที่ ค าดหวั ง เอาไว้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด นิ สิ ต มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะ
ความสามารถ สมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรม เจตคติ รวมทั้งความสามารถในการนาความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ สมรรถนะจากการเรียนการสอนในหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
จริ งได้ห รื อไม่อย่ างไร โดยทาการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ห ลั กสู ตรที่กาหนด ประเด็นการประเมิน
ครอบคลุมเกี่ยวกับไว้ตามกรอบ TQF I (Impact) เป็นผลกระทบที่นอกเหนือจากผลผลิตที่ต้องการให้
เกิด 5. การประเมินประสิทธิผลของผลลัพธ์ (Effectiveness of Outcome Evaluation) เป็น
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด โครงการบรรลุผลตอบสนองความต้องการ
จาเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมหรือไม่ เพียงใด 6. การประเมินผลกระทบ (Impact
Evaluation) เป็ นการประเมิน สิ่งที่ผู้รับผลประโยชน์จากโครงการหรือสิ่งแทรกแซงต่าง ๆ ทั้ง
ทางบวกและทางลบ ได้รับเกินไปกว่าหรือน้อยกว่าเป้าหมายความต้องการ ได้รับการตอบสนองตาม
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ความต้องการจาเป็นนั้นมีอะไรบ้าง ผลทางบวกหรือทางลบนั้นเป็นผลกระทบที่เกิดจากโครงการทั้งนั้น
7. การประเมินความยั่งยืน (Sustainable Evaluation) เป็นการประเมินแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบหรือการเกี่ยวกับการนาโครงการไปใช้ให้ประสบผลสาเร็จอย่างยั่งยืน มุ่งพิจารณาประเมินความ
คงอยู่ หรือความต่อเนื่ องในการทาโครงการที่ประสบผลส าเร็จไปใช้รวมถึง วิธีการในการรักษาไว้ซึ่ง
ความสาเร็จของโครงการ และ 8. การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportation Evaluation)
เป็นการประเมินว่าได้นาหลักการ โครงการนั้นขยายไปยั้งแหล่งใดบ้าง หรือสิ่งแทรกแซงสิ่งที่ประสบ
ความสาเร็จไปประยุกต์หรือปรับปรุงใช้ในที่อื่น ๆ หรือไม่
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรประกอบด้วยมหาบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 จานวน 30 คน
รุ่นที่ 2 จานวน 25 คน และผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 2 รุ่น จานวน 55 คน ผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จานวน 55 คน อาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินงาน/
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 10 คน รวมจานวน 120 คน
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่ายได้มหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 จานวน 24 คนและรุ่นที่ 2 จานวน
20 คน รวมจานวน 44 คน ผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จานวน 23 คน อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินงาน/อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจานวน
10 คน รวมจานวน 77 คน
2. เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
1) แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของมหาบัณฑิต ได้แก่ เพศ
รุ่นที่เข้าศึกษา โดยมีลักษณะเป็ นแบบสอบตามแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ตอนที่ 2
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และแบบวัดความพึงพอใจ เป็น
สอบถาม มาตรวัด 5 ระดับ ตอนที่ 3 ผลการประเมินระบบ การประเมินประกอบด้วยคาถามบริบท
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ประสิทธิผลผลลัพธ์ ผลกระทบ ความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ
ในการจั ด การเรี ย นการสอน และการหาคุ ณ ภาพของแบบสอบถามโดยอาศั ย การพิ จ ารณาจาก
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่เ ป็ น คณาจารย์ ที่ ในหลั กสู ตรศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต ได้ค่ าความตรงตามเนื้อ หา
(Content Validity) จากการหาค่าความสอดคล้องระหว่ างวัตถุประสงค์การวิจัยกับข้อคาถามที่สร้าง
ขึ้น (Index of item-Objective Congruence: IOC) โดยมีค่า IOC ทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และได้ค่า
ความเที่ยง (reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาได้ = 0.87
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2) แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยคาถามด้านบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการจัดการเรียน
การสอน ผลผลิต ประสิทธิผลของผลลัพธ์ ผลกระทบ ความยั่งยืน และการถ่ายทอดการส่งต่อในการ
จัดการเรียนการสอน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ วิจัยเก็บรวบรวมเองโดยการ
สอบถามมหาบัณฑิต คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต
4. การวิเคราะห์ข้อมู ล การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยหาค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ด้านลักษณะการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาบัณฑิต
เห็นว่าได้นาความรู้ไปใช้หลังสาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับมากที่ สุ ด คือ ความรู้จากวิชาทฤษฎีและ
หลักการบริหารการศึกษา ( = 4.91, SD = 0.29) แรงจูงใจในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ
คุณภาพของอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ( = 4.73, SD = 0.45) รองลงมาอยู่ระดับมากตามลาดับลงมา
คือ มาตรฐานและคุณภาพของสื่อการศึกษา หลักสูตรเกี่ยวข้องกับงานที่ทาหรือที่จะทา หลักสูตร
น่ า สนใจ ชื่ อ เสี ย ง มาตรฐานและคุณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ยราชพฤกษ์ การประชาสั ม พั นธ์ ข อง
มหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่าย การมีโอกาสและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วยให้มหาบัณฑิตมีความ
มุ่งมั่น ขยัน อดทน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความพึงพอใจในรายการย่อยมากที่สุด คือ การให้คาปรึกษาในการทาวิทยานิพนธ์
2. ด้านคุณลั กษณะและความสามารถด้านคุณธรรม-จริยธรรมของมหาบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต
เห็นว่าโดยภาพรวมและรายข้อมหาบัณฑิตมีคุณลักษณะและความสามารถอยู่ในมากที่สุดอันดับแรก
คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต ( = 4.93, SD = 0.27) และมีความรักและศรัท ธาในวิชาชีพครู สุจริต
( = 4.93, SD = 0.27) มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เสียสละเพื่อส่วนรวม ( = 4.86,
SD = 0.36) มุ่งมั่น ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่ดีของวิชาชีพ และ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ( = 4.79, SD = 0.43)
ด้านคุณลักษณะและความสามารถของมหาบัณฑิต พบว่า มหาบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ
อยู่ในระดับมากที่สุดอันดับแรก คือ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ( = 4.86, SD =
0.36) รองลงมา คือ มีความสามารถในการวัดประเมินผล การจัดกิจกรรมนักเรียน ( = 4.79, SD =
0.43) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั กการและทฤษฎีที่ ส าคั ญ ในสาขาวิ ช าชี พ การบริ ห าร
การศึกษา ( = 4.71, SD = 0.47) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการบริหารวิชาการแก่ชุมชนทางด้านการศึกษา
ความสามารถในการบริหารแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ( = 4.64, SD
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= 0.50) มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ( = 4.57, SD = 0.65) มีความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัย มีภาวะความเป็นผู้นาด้านการบริหารการศึกษา ( = 4.50, SD = 0.52)
ด้านทักษะทางปัญญาของมหาบัณฑิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออยู่ ใน
ระดับมากที่สุด อัน ดับแรก คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ และ
ความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสู่การปฏิบัติงานจริงได้อย่างเหมาะสม
( = 4.57, SD = 0.50) รองลงมา คือ สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรม และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาทักษะการทางานให้เกิดประสิทธิผล ( = 4.52, SD = 0.51)
ด้านคุณลักษณะและความสามารถของมหาบัณฑิตโดยภาพรวมและรายข้อเห็นว่ามหาบัณฑิต
มีทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้ออันดับแรก คือ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ( = 4.86, SD = 0.36)
รองลงมา คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป ( = 4.86, SD = 0.48) มีความอ่อน
น้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ( = 4.81, SD = 0.51) เคารพสิทธิ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ( = 4.76, SD = 0.44) และมีภาวะผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม
และแก้ไขข้อขัดแย้งได้ ( = 4.53, SD = 0.61)
3. ผลการประเมิน ระบบการบริห ารจัดการหลั กสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตด้านปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบจากการสัมภาษณ์และประชุมคณาจารย์ผู้สอน
 บริบท
1. คุณลักษณะ: ความพร้อมห้องเรียน สื่อ และห้องสมุด
2. เกณฑ์: มีความพร้อม
3. ผลประเมิน: มีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์เครื่องฉายแสงชนิดผ่านจอ LCD เครื่องฉายภาพ
สามมิติ (Visualizer) มีความพร้อมสื่อ คือ มีคอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง มีหนังสือคอมพิวเตอร์ที่ดี
และทันสมัย พร้อมใช้ในห้องสมุดได้อย่างดี
 ปัจจัยนาเข้า
1. คุณลักษณะ: คณาจารย์ นิสิต
2. เกณฑ์: 1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน และต้องสาเร็จปริญญาเอกสาขาที่
ตรงอย่างน้อย 3 คน และสาขาสัมพันธ์ หรือปริญญาโท ในสาขาที่ตรงและต้องมีตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ 2) นิสิตต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
3. ผลประเมิน: มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ สกอ. และ
คุรุสภากาหนด คือ มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 4 คน และปริญญาโท 1 คน และมีตาแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และรองศาสตราจารย์ 4 คน และนิสิตส่วนใหญ่สาเร็จ
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การศึกษาระดับปริญญาตรีมีพื้นฐานทางการศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคิดเป็นสัดส่วน 0.82
หรือร้อยละ 82
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. คุณลักษณะ: เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เน้นวิจัยทางการบริหาร เน้นการใช้เทคโนโลยี
และภาษาอังกฤษ
2. เกณฑ์: นิสิตมีผลสัมฤทธิผลการเรียนระดับ B ขึ้นไป ทาวิจัยได้ ใช้เทคโนโลยีได้ และใช้
ภาษาอังกฤษได้ มีการเสริมประสบการณ์การเป็นผู้นา สามารถฝึกปฏิบัติการวิชาชีพได้
3. ผลประเมิน: 3.1) มีสัมฤทธิผลการเรียนรุ่นที่ 1 ระดับ 4.00 จานวน 3 คน ระดับ 3.50 3.99 จานวน 27 คน รุ่นที่ 2 ระดับ 4.00 จานวน 1 คน ระดับ 3.50 - 3.99 จานวน 25 คน 2) ทา
วิทยานิพนธ์ทุกคน ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกคน และเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ 3.2) มีการ
เสริ ม ประสบการณ์ ผู้ น าโดยการศึ ก ษาดู ง านในประเทศ ดู ง านที่ โ รงเรี ย นมาบสามเกลี ย ว และ
มหาวิทยาลัยบูรพา และต่างประเทศดูงานที่ประเทศเกาหลี ใต้ โดยดูโรงเรียนมัธยม รุ่นที่ 2 ดูงานที่
มหาวิทยาลัยวงศ์เชาวลิตกุล และต่างประเทศดูงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยดูโรงเรียนมัธยม Islamic
School และประเทศสิงคโปร์ ดูงานที่ Dimension International College และมีการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพโดยฝึกที่สถานศึกษาที่นิสิตทางาน 45 ชั่วโมง และฝึกที่สานักงานเขตพื้นที่อีก 45 ชั่วโมง
 ผลผลิต
1. คุณลักษณะ: คุณภาพมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของนิสิต
2. เกณฑ์: มหาบัณฑิตทาวิจัยและการเผยแพร่ตามเกณฑ์ทุกคน ความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตอยู่ในระดับมากขึ้นไป
3. ผลประเมิน: ผลผลิต คือ นิสิตได้ทาวิจัยทุกคนและเผยแพร่ในวารสาร/ที่ประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ และมีความพึงพอใจระบบการเรียนการสอนมากที่สุด
 ผลกระทบ:
1. ลักษณะ: การทางานของมหาบัณฑิต
2. เกณฑ์: การมีงานทาของมหาบัณฑิต การได้ตาแหน่งเพิ่ม
3. ผลประเมิน: มีการปรับตาแหน่งเพิ่มจานวน 6 ราย ได้งานใหม่ 6 คน และสอบเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยของรัฐได้ 1 คน
 ประสิทธิผลของผลลัพธ์
1. คุณลักษณะ: คุณภาพมหาบัณฑิต ความพึงพอใจของนิสิต
2. เกณฑ์: การมีงานทาของมหาบัณฑิต
3. ผลประเมิน: นิสิตได้งานทาทุกคน และมีความพึงพอใจระบบการเรียนการสอนและ
แนะนาเพื่อน ๆ มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ มหาบัณฑิตมีความสามารถใช้เทคโนโลยีโดยใช้ Program
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Class Start ได้เป็ นอย่างดี สามารถสื่ อสาร พูด อ่าน เขียนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักได้
 ความยั่งยืน:
1. ลักษณะ: การใช้เทคโนโลยี
2. เกณฑ์: มีการใช้เทคโนโลยี
3. ผลประเมิน: มีการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ เช่น Class Start, Google
Classroom and Wiki Classroom
 การถ่ายทอดส่งต่อ:
1. ลักษณะ: การเผยแพร่วิธีการการใช้เทคโนโลยี
2. เกณฑ์: มีการขยายการใช้เทคโนโลยี
3. ผลประเมิน: ขยายการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมออนไลน์ไปหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อภิปรายผล
1. มหาบัณฑิตได้นาความรู้ในรายวิชาไปใช้ในการทางานหลังสาเร็จการศึกษาไปใช้มากที่สุด
อันดับแรก คือ วิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา รองลงมาตามลาดับ คือ การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร การบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา เป็นวิชาที่สาคัญและเป็นแกนหลัก (Core
Course) ที่เน้นการบริหารคน บริหารงาน บริหารเทคโนโลยี และการบริหารทางด้านการสื่อสารเพื่อ
ความเข้ า ใจวั ฒ นธรรมข้ า มชาติ ซึ่ ง ตรงกั บ ปรั ช ญาของหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ของ
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่ว่า “เก่งบริหาร ชานาญวิจัย สามารถใช้เทคโนโลยี และมีความเป็นสากล” มี
เนื้อหาตามรายละเอียดของวิชา 931-201 ทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษา (Theories and
Principles of Educational Administration) จานวน 3 หน่วยกิต ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ทฤษฎี รูปแบบ และระบบบริหารการศึกษา แนวคิดและทฤษฎี ตะวันตกและตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการศึกษา ปรัชญาการบริหารการศึกษา ทฤษฎีองค์การ ทฤษฎีระบบ เทคนิคการบริหาร
ร่วมสมัย การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การใช้จิตวิทยา
ในการบริหาร และการเจรจาต่อรอง หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ทฤษฎีภาวะผู้นา บทบาทผู้นา คุณลักษณะ ประเภทของผู้นา รูปแบบภาวะความเป็นผู้นา
บทบาทหน้าที่ของผู้นาทางการศึกษาที่มีต่อการเสริมสร้างพลเมืองดี มีค่านิยมประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และสอดคล้องกับเกณฑ์ของคุรุสภา (2557) ว่า
ด้วยมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และ
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ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณวิชาชีพ) ทั้งนี้
ในวิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษามีความสอดคล้องกับสาระความรู้ทางการบริหารที่ระบบ
และกระบวนการ บริหารและการจัดการศึกษายุคใหม่ อีกทั้งการสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารและการ
จัดการศึกษา เน้นบริหารเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มในอนาคต โดยมุ่งให้มหาบัณฑิต
มีส มรรถนะที่ส ามารถนาความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการการบริห ารการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ได้
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ได้ กาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของการศึกษาได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา นันทะไชย และคณะ (2555) ที่ได้วิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิช าการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า 1) การประเมินมีความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และ
รายวิชาแต่ละกลุ่มวิชาพบว่า ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
2. มหาบั ณฑิตได้นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากหลั กสูตรฯ ไปช่ว ยให้ มีโ อกาสและ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันดับแรก คือ ช่วยให้สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี ICT เพิ่มขึ้น ช่วยให้วางแผน
งานทางานได้มากขึ้น ช่วยให้ผลิตงานวิจัยได้อย่างมั่นใจขึ้น ช่วยให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ช่วยให้มี
ทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ช่วยปรับเงินเดือนสูงขึ้นและช่วยปรับ /เลื่อนตาแหน่ง
สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล
การเรียนผ่านโปรแกรม Class Start, Google Classroom, Wiki Classroom, website และสื่ออื่น ๆ
สอดคล้องกับ Williamson (2013) ที่กล่าวว่า หลักสูตรในอนาคตจะเป็นหลักสูตรยุคดิจิทัล ต้อง
คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นสาคัญ ความสลับซับซ้อนของเนื้อหาต้องทั นการ
เปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การเมืองสังคมที่เป็นยุคของไซเบอร์ ยุคสารสนเทศ ยุคเครือข่ายการสื่อสารไร้
พรมแดน การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัต การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไป การจัด
หลักสูตรต้องผสมผสาน เป็นได้อย่างน้อย 2 ระบบ (hybrid) มีทั้งรวมศูนย์และกระจายศูนย์ผ่านการ
ติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง ผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถใช้ผ่านสื่อได้หลายช่องทาง มี
เทคนิคการถ่ายทอดที่ทันสมัยเหมาะกับศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (2559)
ที่ระบุว่าในยุคศตวรรษที่ 21 และการศึกษา 4.0 ผู้สอนต้องเป็นครูมืออาชีพ คือ มีความรู้ในวิชาที่สอน
เป็น อย่างดี โดยมีความรู้ ในส่ วนที่เป็นศาสตร์ด้านเนื้อหาความรู้ที่ส อน และมีความรู้ในส่ วนที่เป็น
ศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี มี
ความสามารถในด้าน ICT โดยคุณลักษณะของผู้สอนมี 1) TPCK; TPACK เป็นความรู้เนื้อหาผสานวิธีสอน
และเทคโนโลยี (TPCK: Technological Pedagogical Content Knowledge) คือ 1.1) ความรู้ด้าน
เนื้อหา (Content Knowledge) ครูผู้สอนในวิชาหรือเนื้อหาที่สอน ลักษณะและวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ของเนื้อหา มโนทัศน์สาคัญ หลักการ ทฤษฎี โครงสร้างและกรอบความคิดของเนื้อหาที่สอน
รวมถึงข้อมูล หลักฐาน กระบวนการสืบสวนและพัฒนาความรู้ในเนื้อหาสาระนั้น 1.2) ความรู้ด้านการ
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สอน (Pedagogical Knowledge) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วิธีการ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการชั้นเรียน การจัดประสบการณ์เสริมการเรียนรู้และ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1.3) ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) คือ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ทั้งในระบบแอนะล็อก (analog system) และระบบดิจิทัล
(digital system) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology: IT) เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ แต่เนื่องจากความรู้ด้านเทคโนโลยีกาลังอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ความรู้ทั้งหลายจึงอาจล้าสมัยได้ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นกรอบความคิดของการ
ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในทีพีซีเคจึงไม่ได้หมายถึงความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยี (computer literacy)
แต่เป็นการการบริหารเทคโนโลยี สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ถือว่าวิธีการสอนนี้ช่ว ย
อานวยความสะดวกสบายให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ซ้าได้ตลอดเวลา และเป็นเครื่องมือสืบค้นที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ในอนาคต (Ghavifekr and Wan Rosdy, 2015; Pineida, 2011) ดังที่
Loveless and Williamson (2013) แนะว่าผู้สอนต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ
หลักสูตรให้ทันสมัยกับโลกแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดน โดยเน้นเป็นหลักสูตรดิจิทัลและไซเบอร์
3. ผู้ใช้บัณฑิต มีการประเมิน พบว่า ด้านคุณธรรม-จริยธรรมอยู่ในมากที่สุดเรียงตามลาดับ
คือ มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความรักและศรัท ธา
ในวิชาชีพครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่ดีของวิชาชีพ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าหลักสูตรได้บรรจุการ
เรียนการสอนวิชานี้ไว้ในหลักสูตรและบูรณาการกับทุกวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
เน้นให้นิสิตมีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถจัดการปัญหา
คุณธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณในวิช าชีพได้อย่างมีห ลักการและยุติธรรม ตลอดจนเป็นผู้ มี
วัฒนธรรมและค่านิยมอันดีงาม สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา ดาสา และคณะ (2553) ได้ศึกษา
เรื่องการประเมินและติดตามผลหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรปรับปรุง 2545) โดยประเมินด้านบริบท ปัจจัยนาเข้าโดย
ประเมินนิสิตแรกเข้า สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การประเมินด้าน
ผลผลิต การประเมิน คุณลักษณะและความรู้ความสามารถของมหาบัณฑิต ประกอบด้วย ความรู้
เนื้อหา ความรู้และทักษะการสอน ความรู้และทักษะการวิจัย ความเป็นผู้นา ความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและสังคม และเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาแบบจัดกลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า การประเมินทุกด้านอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด ด้านคุณธรรม การวัดประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด
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4. แรงจู ง ใจที่ ม หาบั ณ ฑิ ต เข้ า ศึ ก ษาในการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาการบริ ห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีแรงจูงใจส่วนตัวที่มากที่สุดอันดับแรก คือ การได้รับวุฒิเพิ่มหรือ
สูงขึ้น รองลงมา คือ มีประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้น มีชื่อเสียงเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรี เป็นความ
สนใจส่ว นตัว และมีเพื่อน/มีเครื อข่ายต่างสถาบันมากขึ้นทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิ ตหลายคนสาเร็จ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มาก่อนจึงรู้จักมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
ส่วนแรงจูงใจด้านหลักสูตรและสถาบันการศึกษาข้อที่เป็นมากที่สุดอันดับแรก คือ ชื่อเสียงคุณภาพ
ของอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเพราะมีคณาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่สาเร็จปริญญาเอก และมีตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 20 ปี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มาเรียม นิลพันธุ์ (2554) ได้วิจัยการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัย โดยผลการประเมินหลักสูตรด้าน
ปัจจัยนาเข้า พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุด
คือ อาจารย์ ผู้ สอนมีคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยมีศักยภาพที่
เหมาะสม และผลการประเมินด้านกระบวนการ ในภาพรวมและรายข้อพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการตรวจสอบงาน
5. ความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาการศึกษา มหาวิทยาลัย ราชพฤกษ์ พึงพอใจด้านการสอนมากที่สุ ด รองลงมา คือ ด้าน
หลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อเรียงลาดับ คือ สามารถสนองความต้องการของสังคม ทั้งนี้เป็น
เพราะเป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่จึงจัดได้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที่ 11 ที่เริ่มใช้ปี 2555 - 2559 สาขาการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งระบบในเขตชนบทและเมือง ได้มีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายมากขึ้น มีการสังเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติจริง นามา
จั ดระบบฐานข้อมู ล เกี่ย วกับ หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ เผยแพร่ความรู้ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวางในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
จัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย มีการเสริมสร้างเครือข่าย การเรียน
การสอนในมหาวิ ทยาลั ย ที่ มีก ารเปิ ดสอน รวมทั้ งจั ด เวที แลกเปลี่ ยนเรีย นรู้อ ย่ างสม่าเสมอ เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในระยะสั้นและระยะยาว และคุณภาพของระบบบริการ งานที่ปฏิบัติสามารถสนองความต้องการ
ส่วนตัว วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลัก สูตร (วิชาบังคับ /วิชาเลือก) และชุดวิชาใน
หลักสูตรรวมทั้งเป็นเพราะว่าหลักสูตรได้รับการรับรองจากคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว ส่วนด้านการสอน อยู่
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ในระดับมากที่สุดทุกข้อเรียงลาดับ คือ การใช้สื่อและเทคโนโลยี /นวัตกรรมในการสอน การจัดการ
เรียนการสอนที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย การเสริมความรู้และทักษะด้านการจัดการสารสนเทศและ
คุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ห้ เ น้ น การเรี ย นผ่ า น
สื่อการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อเรียงลาดับ คือ Class start โครงการ/กิจกรรม e-learning
และซีดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ (2556) ที่ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบการจัดชั้นเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Class Start ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ พบว่ า การเข้ า สู่ โ ปรแกรมท าได้ ง่ า ยไม่ ยุ่ ง ยาก มี ระบบรองรั บ การใช้ ที่ส ะดวก มี ก าร
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้อย่างพอเพียง และมีคาแนะนาการใช้โปรแกรมที่ชัดเจน ระหว่างการ
เรียนในภาพรวมสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในระดับมากที่สุด โดยรายการที่อยู่อันดับแรกอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ สามารถสื่ อสารกับอาจารย์ได้ส ะดวก รองลงมาตามลาดับ คือ สะดวกได้รับรู้
เนื้อหาทั้งก่อน-หลังเรียน สามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลาย มีระบบเอื้อต่อการเรียนการสอนอย่างดี
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้รวดเร็ว ส่วนที่อยู่ระดับมาก คือ ทราบผลการประเมินทันที และมีความ
ยืดหยุ่นสูง
6. ผลการประเมิน ระบบการบริห ารจัดการหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านปัจจัย
นาเข้าบรรลุตามเกณฑ์ที่กาหนดเพราะคณาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอนและการเป็น
ที่ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ์แ ละเกษีย ณมาจากมหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐ และมี ตาแหน่ง ทางวิ ช าการระดั บ
รองศาสตราจารย์ มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา ดาสา และคณะ
(2553) ที่ประเมินและติดตามผลหลักสูตรศึกษาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรปรับปรุง 2545) โดยใช้รูปแบบ CIPP Model พบว่า การ
ประเมินทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านคุณธรรม การวัดประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด
นอกนั้นอยู่ในระดับมากประกอบด้วย ด้านบริบท วัตถุประสงค์หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในทุ ก หมวดวิ ช า นิ สิ ต แรกเข้ า ส่ ว นใหญ่ มี พื้ น ฐานความรู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างวิ ท ยาศาสตร์ สื่ อ
ประกอบการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสม ส่วนห้องพักนิสิตเหมาะสมระดับปานกลาง
มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจในความรู้เนื้อหา ความรู้และทักษะการสอน ความรู้และทักษะการวิจัย
ความเป็นผู้นา ความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการติดตามประเมินผลการบริห ารงานวิจัยและการบริห ารวิชาการ การบริห าร
สถานศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติและการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษาโดยทาการประเมินซ้า
สาหรับมหาบัณฑิตกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงส่วนที่เป็นผลกระทบ คือ การ
นาความรู้รายวิชาไปใช้ในองค์การทางานหลังสาเร็จการศึกษาต่อไป
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2. ควรเพิ่ ม เนื้ อ หาสาระการประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา ศั ก ยภาพทางภาษาอั ง กฤษ
เนื่องจากภาษาอังกฤษนิสิตต้องฝึกฝนบ่อย ๆ และให้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจาวัน จะช่วยให้เพิ่ม
ศักยภาพในการค้นคว้ารายงานที่เป็นภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น
3. เพิ่มการพัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยีของนิสิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ได้เพราะโลกในยุคต่อไปเป็นยุคดิจิทัลทั้งหมด
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เรื่องภาวะผู้นาของมหาบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เพื่อติดตามผลลักษณะความเป็นผู้นา ผู้บริหาร ความชานาญการวิจัย และความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานของมหาบัณฑิต
2. เรื่องรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพระดับนานาชาติ
เพื่อให้ได้วิธีการที่ดีในการผลิตมหาบัณฑิ ตรุ่นต่อ ๆ ไป โดยเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้สามารถ
นาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติได้ เพิ่มการค้นคว้าการรายงานที่เป็นภาษาอังกฤษได้ดีมากขึ้น
3. เรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษณะนวตกรบริ ห ารการศึ ก ษายุ ค ดิ จิ ทั ล เนื่ อ งจากโลกในยุ ค ต่ อ ไปจะ
เปลี่ยนเป็น ยุคดิจิทัล จึงต้องมีผู้บริหารการศึกษาสมั ยใหม่ที่เรียกว่า “นวตกรบริหารการศึกษา” ที่
เป็นผู้ที่เก่งทั้งด้านเทคโนโลยีควบคู่การบริหารวิชาการ บุคคล การเงินงบประมาณและด้านอื่น ๆ
4. เรื่องการประเมินผลการบริหารงานวิจัยและการบริหารวิชาการ การบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นนานาชาติและการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการนา
ความรู้รายวิชาไปใช้ในองค์การทางานหลังส าเร็จการศึกษาต่อไป ซึ่งการบริห ารงานวิจัยและการ
บริหารวิชาการ การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติและการใช้ภาษาอั งกฤษเป็นส่วนสาคัญที่
จะทาให้บัณฑิตประสบความสาเร็จในวิชาชีพ
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