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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรและเพื่อศึกษาขอเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี การประเมินหลักสูตร ใชรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของสตัฟเฟลบีม เพื่อประเมินปจจัยที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต กลุมตัวอยาง
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นอยางเปน
สัดสวนตามกลุมประชากร โดยการเปดตารางของเครจซี่และมอรแกน ที่ ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ไดกลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 122 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินหลักสูตร
ผลการวิ จั ย พบว า 1) ผลการประเมิน หลัก สูต รครุศ าสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษา
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี โดยภาพรวมและรายด า น
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ
ดานบริบท และดานผลผลิต 2) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ ดานบริบท ควรมีความสองคลอง
กับสถานการณปจจุบัน ซึ่งนักศึกษาที่ไดเรียนตองไดรับความรูจากบทเรียนและอาจารยที่ใหความรูตรงตามหลักสูตร
สอดคลองกับสภาพการบริหารการศึกษาในปจจุบันบริบทของหลักสูตรควรออกแบบมาเพื่อใหนักศึกษาเปนผูบริหาร
การศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานปจจัยนําเขา ผูใชบัณฑิตตองการให
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หลั ก สู ต รมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การวางตั ว ในสั ง คมให มี ค วามเข ม ข น มากยิ่ ง ขึ้ น และ
ดานกระบวนการ ควรมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการจัดระบบการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
กระบวนการเปนไปตามหลักการของหลักสูตรที่กําหนดดีแลว แตควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการใหนักศึกษาเกิดความ
สะดวกตอการศึกษาคนควาอิสระใหมากขึ้น กระบวนการสําเร็จการศึกษาควรกําหนดใหชัดเจน
คําสําคัญ : การประเมินหลักสูตร

Abstract
This research was the evaluation of the Educational Administration Program, the revised
version B.E. 2559 master degree of education curriculum, the Faculty of Education of KRU.
The proposes of the study were to evaluate the context, input, process and outcomes of the
curriculum, to study the suggestions for the revised curriculum, and to evaluate the curriculum
by using Stufflebeam’s CIPP model in order to evaluate the impacts related to the curriculum.
The 108 samples were lecturers, graduate students and users, obtained by simple random
sampling and using Krejcie & Morgan’s table, with the reliability at 95% level. The instrument was
the curriculum evaluation form for the Educational Administration Program, M.Ed., KRU.
The results of the study revealed that: 1) The evaluation of the revised curriculum of the
Educational Administration Program, M.Ed. degree of the graduate school was appropriate at the
highest level. When considering each aspect, the highest appropriate aspects ranking in order of
mean from high to low were context, input and process. The appropriate aspect with the high
level was outcome. 2) The suggestions for the evaluation of the revised curriculum of the
Educational Administration Program B.E. 2559, M.Ed. were as follows; the context – the program
should develop new subjects or revise the subject contents to achieve the present situations;
the input - the graduate students, and the graduates prefer to have more research documents in
the Library or develop the online data for easier search; the graduate students – the program
should develop students to have critical and systematic thinking, knowledge application for
appropriate administration problem solving; and more information searching, interpretation and
evaluation for the creative problem solving.
Keywords: Curriculum Evaluation
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บทนํา
นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 เปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศใหเกิดเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคลองกับ
ทิศทางของยุ ทธศาสตร ช าติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไดออกแบบใหผู มีส ว น
เกี่ยวของสามารถมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในลักษณะแพลตฟอรม (Platform) ความรวมมือ ตาม
เปาประสงคของการพัฒนาประเทศ โดยดําเนินงานควบคูไปกับการปฏิรูประบบ (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, 2562) สอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่เนนการ
พัฒนาใหทันตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ภายใตพันธกิจดานการเรียนการสอน เพื่อสรางบัณฑิตที่มี
ความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ทันตอการเปลี่ยนแปลง จากสถานการรณจริงที่เกิดขึ้น คือ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) มีผลตอระบบการศึกษาของไทย ผูบริหารการศึกษาจําเปนตองมีการออกแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับสถานศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิตทั้งใน
และนอกสถานศึกษา โดยคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของผูเรียนเปนสําคัญ มหาวิทยาลัยมุงเนนใหบัณฑิต
ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ เปนผูบริหารที่ดี และมีความสุขในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถทํางานรวมกับประชาคมอาเซียนได
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตป
การศึกษา 2542 โดยมีปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คือ ผูบริหารสรางสถานศึกษาใหเปนเลิศ เปนผูนํา
ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง โดยจะพบวาการประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศสําหรับ
ใชประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให
เหมาะสมกับสภาพและความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และสังคม ซึ่งการประเมินหลังการใชหลักสูตรครบ
วงรอบ 5 ป มุงตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น และผลกระทบของหลักสูตร และเปนการประเมินผลสรุปรวมของหลักสูตร
ทั้งหมด
การประเมิ น หลั กสู ตรเปน สว นที่ มีความสําคัญ และจําเปน ตอคุณภาพของหลักสูตร เพราะการประเมิน
หลักสูตรจะทําใหรูคุณคาของหลักสูตรวาเปนอยางไร ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและสังคมจริงหรือไม
ขอมูลที่ไดจากการประเมินหลักสูตรเปนประโยชนอยางยิ่งตอการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพสูงขึ้น ปจจุบันของ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 ซึ่ ง ครบกํ า หนดการปรั บ ปรุ ง ในป พ.ศ. 2563 เพื่อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส ามารถเป ด รั บ นั ก ศึ กษาใน
ปการศึกษา 2564 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจึงไดดําเนินวิจัยประเมินหลักสูตรฯ โดยใชรูปแบบซิป เพื่อนํา
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ขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนภายในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและสงผลตอความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินบริบท ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2. เพื่ อศึ กษาขอเสนอแนะการปรั บปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประโยชนที่ไดรับ
1. ข อ มู ล จากการประเมิ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต จะเปนประโยชนตอสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ในการนําไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพ
ใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. ข อ มู ล ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ของสาขาวิ ช า สามารถนํ า มาเป น ข อ มู ล เสนอแนะเพื่ อ
การปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาเนื้อหาวิชาหรือกิจกรรมการเรียนรูในหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบัณฑิตมากยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กําหนดวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย อาจารยประจํ าหลักสูตร จํ านวน 6 คน นักศึกษา
รุนที่ 23 รุนที่ 24 และ รุนที่ 25 จํานวน 85 คน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 33 คน
ผูใชบัณฑิต จํานวน 52 คน รวมประชากรทั้งหมด 176 คน
กลุมตัวอยาง คือ อาจารย นักศึกษา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2561 ผูใชบัณฑิตใชการสุม
กลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) อยางเปนสัดสวน ตามกลุมประชากร โดยใชการเปด
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ตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970,) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยางจํานวน
122 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ออกแบบสําหรับใชสอบถามกับ อาจารย นักศึกษา บัณฑิต ผูใช
บัณฑิ ต สาขาวิช าการบริ หารการศึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 ตอน
ประกอบดวย ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 แบบประเมินหลักสูตร เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ เนื้อหาแบงเปน
4 ดาน ตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหจากคณะครุศาสตร ออกหนังสือขอความรวมมือตอบ
แบบสอบถาม ถึงผูเกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตรฯ ประกอบดวย อาจารย นักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิต
จํานวน 122 ชุด ไดรับคืนโดยมีความสมบูรณ จํานวน 122 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00
4. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่
และหาคา รอยละ นําเสนอเปนตารางประกอบความเรียงทายตาราง การวิเคราะหผลการประเมิ นหลักสูตรฯ
โดยการนํามาหาคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จําแนกเปนภาพรวม รายดาน และรายขอ และ
นํา เสนอเปน ตารางประกอบความเรี ยงทา ยตาราง และวิเ คราะห ขอเสนอแนะการประเมิน หลักสูตรฯ โดยการ
วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา และนําเสนอในรูปแบบการเขียนเปนความเรียง

สรุปผลการวิจัย
1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสว นใหญเ ปนเพศหญิง ผูตอบสว นใหญเปนนักศึกษา สวนใหญ มี
ประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป และสังกัดโรงเรียนของรัฐ
2. ผลการประเมิ น หลั กสู ต รครุ ศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึ กษา หลั กสูต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยภาพรวมและรายดาน มีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานบริบท และดานผลผลิต
นําเสนอในรูปแบบตารางสรุปผล ดังนี้
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2559 โดยภาพรวม

คาเฉลี่ย

ค า เบี่ ย งเบี ย น

(Χ)

(S.D.)

การประเมิน

มาตรฐาน

ระดับ

1. ดานบริบท

4.63

0.49

มากที่สุด

2. ดานปจจัยนําเขา

4.64

0.50

มากที่สุด

3. ดานกระบวนการ

4.64

0.51

มากที่สุด

4. ดานผลผลิต

4.57

0.51

มากที่สุด

รวมเฉลี่ย

4.61

0.51

มากที่สุด

โดยผลการประเมินหลักสูตรในแตละดานสรุปผลดังนี้
2.1 ผลการประเมิ น หลั กสู ต รฯ ดา นบริบ ท โดยภาพรวม มี ค วามเหมาะสมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด ทุ ก ข อ เรี ย งตามค า เฉลี่ ย จากมากไปน อ ย
3 ลําดับแรก คือ หลักสูตรยังคงเปนที่ตองการของวิชาชีพบริหารการศึกษา รองลงมาคือ หลักสูตรเปนประโยชนตอ
การบริหารการศึกษาของประเทศ และหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ หลักสูตรสอดคลองกับเทคโนโลยี นวัตกรรมการศึกษาและการเปลี่ยนแปลง
2.2 ผลการประเมินหลักสูตรฯ ดานปจจัยนําเขา โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกขอ เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลําดับ
แรก คื อ อาจารย ป ระจํ า หลั กสูตรมี คุณสมบัติตามมาตรฐานวิช าชีพ รองลงมาคือ อาจารยพยายามสงเสริมให
นักศึกษา คิด วิเคราะห และกลาแสดงความคิดเห็น และอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูมีความรู ความสามารถตรง
กั บ ศาสตร ข องสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ส ว นข อที่ มี ค า เฉลี่ ย น อยที่ สุ ด คื อ ผู เ ข า ศึ ก ษามี ค วามรู พื้ น ฐาน
ประสบการณทางการบริหารการศึกษาเพียงพอกับการเรียน
2.3 ผลการประเมินหลักสูตรฯ ดานกระบวนการ โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกขอ เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 3 ลําดับ
แรก คือ ผูเรียนมีโอกาสประเมินผลการสอนของอาจารยหลากหลายชองทาง รองลงมาคือ อาจารยใชวิธีสอนที่
หลากหลาย เชน การอภิปราย การนําเสนอ การศึกษาคนควา ฯลฯ และมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
247

วารสารศิลปศาสตรและอุตสาหกรรมบริการ

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 Vol. 4 No. 2 July - December 2021

จรรยาบรรณในวิชาชีพ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สงเสริมใหนักศึกษา ผูใชบัณฑิต มีสวนรวมตอการบริหาร
จัดการหลักสูตร
2.4 ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รฯ ด า นผลผลิ ต (คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องนั ก ศึ ก ษา)
โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความเหมาะสมใน
ระดั บ มากที่ สุ ด เรี ย งตามค า เฉลี่ ย จากมากไปน อ ย คื อ ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รองลงมาคื อ ด า นทั ก ษะ
การบริหารการศึกษา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานความรู และดานทักษะทาง
ปญญา สวนดานที่มีความเหมาะสมในระดับมาก คือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับการประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีขอ เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
3.1 ดานบริบท ควรมีความสองคลองกับสถานการณปจจุบัน ซึ่งนักศึกษาที่ไดเรียนตองไดรับความรูจาก
บทเรียนและอาจารยที่ใหความรูตรงตามหลักสูตร สอดคลองกับสภาพการบริหารการศึกษาในปจจุบัน บริบทของ
หลักสูตรควรออกแบบมาเพื่อใหนักศึกษาเปนผูบริหารการศึกษาที่มีความสามารถในการบริหารการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2 ดานปจจัยนําเขา ตองการใหหลักสูตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัวในสังคมให
มีความเขมขนมากยิ่งขึ้น
3.3 ดานกระบวนการ มีกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย มีการจัดระบบการเรียนการสอนอยาง
เป น ระบบ กระบวนการเป น ไปตามหลั กการของหลักสูตรที่กําหนดดีแลว แตควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการให
นักศึกษาเกิดความสะดวกตอการศึกษาคนควาอิสระใหมากขึ้น กระบวนการสําเร็จการศึกษาควรกําหนดใหชัดเจน

อภิปรายผล
ผลจากการวิจั ย การประเมิ น หลั กสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี มีประเด็น สําคัญที่จะนํ ามาอภิปรายตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้
1. การประเมิ น หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2559 จากการวิเคราะหขอมูลพบวา โดยภาพหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะวา
หลั กสูต รที่ป รั บปรุ ง พ.ศ. 2559 นั้ น สาขาวิช าการบริหารการศึกษาไดใหความสําคัญ ของการพัฒ นาศักยภาพ
ผู บ ริ ห ารการศึ กษาให มี คุ ณภาพ ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รเพื่ อ ให เ ป น หลั กสู ต รพั ฒ นาผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/ผู บ ริ ห าร
การศึกษาใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะความเปนนักบริหารการศึกษามืออาชีพ มีภาวะผูนําที่สอดคลองกับสภาวะ
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การเปลี่ยนแปลงของบริบทและแนวโนมทีเ่ ปลี่ยนไป เปนการประยุกตศาสตร การบริหารการศึกษาเขากับศาสตรสห
วิทยาการดานตาง ๆ และนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริง ตามแนวคิดของ ดอลล (Doll, 1974) ที่
กลาวถึงลักษณะของหลักสูตรที่ดีไววา เนื้อหาจะตองสอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน เนน
คุณภาพที่ยั่งยืนและความสําคัญของเนื้อหาโดยพิจารณาวาเนื้อหานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแคไหน ตองบรรจุ
เนื้อหาที่ทันสมัยอยูเสมอในหลักสูตร และตองสอนในสิ่งที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดและนําไปใชไดในสังคมของผูเรียน
สอดคลองกับงานวิจัยของวลัยพร ทองหยอด (2554) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ชาการประถมศึ กษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชีย งใหม ผลการวิจัย พบวาความคิดเห็นของ
คณาจารย ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารและหัวหนาสาขา ตอผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ
งานวิ จั ย ของ อั จ ฉรา เที ย นทอง (2557) ศึ กษาวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น หลัก สูต รการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเหมาะสมของปจจัย
เบื้องตน กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวิชาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยเบื้องตน มีความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาเปนราย
ดาน สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้
1.1 ผลการประเมินหลักสูตรฯ ดานบริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เปนเพราะวา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต
ผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละอาจารย ที่ มี ค วามรู ใ นสาขาวิ ช าเป น อย า งดี ดั ง นั้ น
วัตถุประสงคของหลักสูตรจึงมีความสอดคลองและครอบคลุมตรงกับความตองการของผูเรียนและสังคม หลักสูตร
สงเสริมใหผูเรียนเปนนักบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนที่ยอมรับจากสังคม สอดคลองกับแนวคิดของ พิสณุ
ฟองศรี (2550) ที่ กล า วไว ว า วั ตถุ ป ระสงค ของหลักสูต รที่ดีต องมีค วามชั ดเจน มาจากขอ มูล พื้น ฐานที่ ถูกตอ ง
ครอบคลุม สามารถพัฒนาคุณลักษณะผูเรียนครบทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย อยางสมดุลกัน
และมีความยืดหยุนเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพการณ สอดคลองกับงานวิจัยของ นิสากร ชูชาติ (2555) ศึกษาวิจัย
เรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแพร คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมชัย จังหวัดปทุมธานี
ผลการวิ จั ย พบว า การประเมิ น หลั ก สู ตรฯ ดานบริบ ท มีความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พจนีย มั่งคั่ง และคณะ (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด
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1.2 ผลการประเมิ น หลั กสู ต รฯ ด านป จ จัย นําเขา โดยภาพรวมมี ความเหมาะสมในระดั บ มากที่สุ ด
เนื่ อ งจากการกํ า หนดเป า หมายในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของสาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษามี ค วามชั ด เจนมี
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่มีคุณภาพ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังและกํากับดูคุณภาพ
การผลิตบัณฑิตอยางตอเนื่อง มีการจัดสภาพแวดลอมเพื่อเอื้อตอ การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ดังที่ ทาบา
(Taba, 1962, p. 10) ไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรวาจําเปนตองมีการวินิจฉัยความตองการเปนอันดับแรกเพื่อ
กําหนดเนื้อหาหลักสูตร ตองเลือกเครื่องมือ จัดลําดับวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะสรางประสบการณเกี่ยวกับ
เนื้อหาตามวัตถุประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของ บงกช เอี่ยมชื่น (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาวิทยาศาสตรการแพทย (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2550) คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการวิจัยพบวา ดานปจจัยเบื้องตน ไดแก ปรัชญา วัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหา
อาจารย มีความเหมาะสม สอดคล องกั บ งานวิจัย ของอัจฉรา เทีย นทอง (2557) ศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมิน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผลการวิจัย
พบวา การประเมินหลักสูตรฯ ดานปจจัยเบื้องตน มีความเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
1.3 ผลการประเมิ น หลั กสู ตรฯ ดานกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุ ด
เป น เพราะว า หลั กสู ตรมี ก ารกํ า หนดกระบวนการ วิธี วัด และเครื่อ งมือ วัด มีค วามเหมาะสมและสอดคลอ งกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค ของหลั กสู ตร อาจารย ผู ส อนแจ งเกณฑก ารประเมิ น ผลที่เหมาะสมกั บ ลักษณะของรายวิช า สอน
ครอบคลุมเนื้อหาตามที่ระบุไวในแผนการสอน จัดกิจกรรมและสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู หลักสูตรมีการ
ดําเนินการบริหารหลักสูตรเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังที่ ฆนัท ธาตุทอง (2550,
หนา 20-21) ที่กลาววา หลักสูตรที่ดีควรมีกิจกรรม กระบวนการ และเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนบริบูรณ เพียง
พอที่ จ ะช ว ยให ผู เ รี ย นคิ ด เป น ทํ า เป น แก ป ญ หาเป น และพั ฒ นาการเรี ย นของผู เ รี ย นในทุ ก ๆ ด า น
บอกแนวทางด า นสื่ อ การสอน การใช สื่ อ การวั ด และประเมิ น ผลไว อ ย า งชั ด เจน สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
ลัดดาวัลย เพชรโรจน (2562, หนา 19-20) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพฤกษดวยรูปแบบ CIPPIEST ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนมหาบั ณฑิตมีความเห็น อยูในระดับ มากที่สุ ด และมี ความคิดเห็ นแตกต างจากงานวิจัย ของ
เชษฐภูมิ วรรณไพศาล (2561, หนา 139) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การศึ ก ษา วิ ช าเอกสั ง คมศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2556) คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
ผลการวิจัยพบวา ดานการประเมินกระบวนการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
2. ผลการประเมินหลักสูตรฯ ดานผลผลิต (คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา) โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากการดําเนินงานของหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพทุกกระบวนการ ตั้งแต
การนํ าผลการประเมิ น หลั กสู ตรฯ มาปรั บ ปรุงพัฒ นาหลักสู ตร การประเมิน ผลการสอน การประเมิ น คุณภาพ
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การศึ กษาภายในระดั บหลั กสู ตรอย า งต อเนื่องทุกปการศึกษา การนําผลประเมิน มาพัฒ นาการดําเนิน การของ
หลักสูตรทําใหผลผลิตของหลักสูตรฯ เปนที่ยอมรับจากผูใชบัณฑิต หนวยงานตนสังกัด และผูที่เกี่ยวของกับบัณฑิต
นําความรูที่ไดรับจากหลักสูตรมาพัฒนาวิชาชีพ สามารถสอบเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ
จากสังคม ดังเชนคุณลักษณะบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่พึงประสงค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (2563)
ประกอบไปดวย มีความรูความสามารถในสาขาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการ การแกปญหาและนําความรูไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน ทั้งตอตนเอง และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกตอหนาที่ของตนเองและ
สวนรวม มีความใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องมีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพเรียบรอย มีวินัยและมีภาวะ
ความเป น ผู นํ า มี ทั กษะในการสื่ อสาร ทั้ งภาษาไทย ภาษาอัง กฤษ และภาษาต างประเทศอื่ น ๆ รวมถึ ง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห และมีวิสัยทัศน มีความรักในทองถิ่น และมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สอดคลองกับ งานวิจัยของ นิสากร ชูชาติ
(2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาเผยแพร คณะพุทธศาสตร สถาบันธรรมชัย
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูเรียน มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศุจิกา ภูมิโคกรักษ และคณะ (2559, หนา 151-152) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามมุมมองของผูใชบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงคแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก มีความตองการโดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 จากขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูทรงคุณวุฒิ พบวา หลักสูตรฯ ควรมีการพัฒนารายวิชาใหมเพิ่มเติม
หรื อ มี ก ารปรั บ ปรุ งเนื้ อ หาในรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนให มี ความสอดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บัน สํ า หรั บ หลั ก สู ต ร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่จะปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อใหสองคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน ซึ่งนักศึกษาที่เรียนตองไดรับความรูจากบทเรียนและอาจารยที่ใหความรูตรงตามหลักสูตร และสอดคลอง
กับสภาพการบริหารการศึกษาในปจจุบัน
1.2 การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ควรเปนหลักสูตรทางการบริหารการศึกษาที่เนนทักษะทางการ
บริ ห ารการศึ ก ษา เพื่ อให นั ก ศึ กษาเป น ผู บ ริ ห ารการศึกษาที่มีค วามสามารถในการบริ ห ารการศึ กษาไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพ
1.3 เนื่องจากการประเมินดานผลผลิต เปนการประเมินที่มุงเนนคุณภาพของผูเรียนตามที่กําหนดไวใน
เปาประสงคและวัตถุประสงคของหลักสูตร เปนการตรวจสอบวาเมื่อเสร็จสิ้นการใชหลักสูตรแลว คุณภาพของผูเรียน
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จะเปนอยางไร ดังนั้นหลักสูตรควรมีแผนการประเมิน คุณภาพผูเรีย นอยางเปน ระบบ มีการทบทวน นํ าขอควร
ปรับปรุงไปแกไขกระบวนการอยางรวดเร็ว ไมรอใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลวจึงทําการสํารวจคุณภาพจากผูใช
บัณฑิต จะทําใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณภาพ มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเปนผูบริหารการศึกษาที่มี
คุณภาพตอไป
1.4 คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ข องนั ก ศึ ก ษา ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนดานที่มีคาเฉลี่ยการประเมินนอยที่สุด จาก 6 ดาน หลักสูตรควรพัฒนาบัณฑิต
ในเรื่องการคิ ดอย า งมีวิ จ ารณญาณและอย างเปน ระบบได การประยุกตความรูในการแกไขปญ หาเกี่ย วกับ การ
บริหารงานไดอยางเหมาะสม การสืบคน ตีความ การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทักษะที่จําเปน
อื่น สําหรับนักศึกษา เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค ใหมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การสํ า รวจความต อ งการของนั ก ศึ ก ษา-บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ ระบบการจั ด สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู
ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเปนการยืนยันผลผลิตที่ไดจากการจัดการศึกษา
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