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บทคัดย่อ
งานวิจั ย ครั้ งนี้ เ ป็ น การวิจั ย เชิ งคุณภาพ มีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาการประเมิ นหลั กสู ตรศึกษาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ฟาร์ อี ส เทอร์ น ในด้ า นคุ ณ สมบัติ ข องบั ณ ฑิ ต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็นผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2557
จานวน 4 คน และผู้ใช้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง 2557 จานวน 4 คน รวมจานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ด้าน มีดังนี้ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษามีความตระหนัก
ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนาเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น (2) ดานความรู
พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาในการทางานได้อย่าง
สร้างสรรค์ (3) ดานทักษะทางปญญา พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และประสบการณ์
จากการเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์ จนสามารถกาหนดกลยุ ทธ์การจัดการเรียนรู้ได้ (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถสื่อสาร และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ อีกทั้งปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางสังคมอย่างมีคุณภาพ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในการประสานประโยชน์
ระหว่า งบุ ค คล และองค์ก รได้อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และ (5) ดานทัก ษะการวิเ คราะหเชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร
*
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และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ
คุณสมบัติของบัณฑิต กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
Abstract
This research was a qualitative research aimed to study the evaluation of Master of Degree
of Education, the Far Eastern University in the field of Qualifications of Education Graduates
according to the Thai Qualifications Framework for Higher Education. The samples used in this
study were classified as 4 Master of Education graduates of the Far Eastern from the academic
year 2013- 2014 and 4 users of Master of Education graduates of the Far Eastern University. There
were totally 8 people. The tools used in this research were interviews. The data were analyzed
by a content analysis.
According to the evaluation of Education graduates of the Far Eastern University, it was
found that the results of operation met completely the Thai Qualifications Framework for Higher
Education in all 5 aspects as follows. (1) The aspect of morality and ethics showed that the
graduates were aware of the values of morality, ethics and sacrifice. The learners were encouraged
to apply the principles of morality, ethics and professional ethics in their daily life and to be more
responsible for themselves as well as the society. (2) The aspect of knowledge indicated that the
graduates could apply their knowledge and skills gained from their study to solve the problems
while working creatively. (3) The aspect of intellectual skills showed that the graduates could
apply their knowledge including theories and experiences gained from their learning to use for
studying about interesting issues or problems effectively. That helped them with critical thinking
until they could determine their strategies of learning management. (4) The aspect of
interpersonal skills and responsibility indicated that the graduates could communicate and build
the relationships with others. In addition, they were cultivated to have social competency
qualitatively and could work with others to cooperate benefits between individuals and
organizations efficiently. (5) The aspect of numerical analysis skills, communication and usage of
information technology showed that the graduates could solve problems by using mathematical
information or statistics applied to solve problems creatively and also communicate with others
effectively.
Keywords
Qualifications of Education Graduates, Thai Qualifications Framework for Higher
Education
[101]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559

บทนา
ในการพัฒนาประเทศจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญที่จะช่วยให้
บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา กระบวนการศึกษาเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์เป็นไปตาม
ความต้องการของประเทศชาติและสังคมโลกและในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540–2544 ซึ่งมีแนวคิดและทิศทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยเน้นเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ , 2539, 2 ) ซึ่ ง บทบาทของการศึ ก ษาไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งเครื่ อ งมื อ ในการสร้ า งคนเพื่ อ ตอบสนองต่ อ
ความต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่บทบาทของการศึกษาได้ถูกพิจารณาในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่ง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี คุณภาพ เพื่อให้ไปใช้ทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีคุณภาพ (กองศึกษาและเผยแพร่
การพัฒนา, 2532, 5)
การศึกษาเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีคุณภาพให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น
และสามารถที่จะดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยทั่วไปแล้ว การที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นจะต้องมีหลักสูตร ซึ่งนับเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างและพัฒนา
คุณภาพของมนุษย์ การจัดการศึกษาประเทศใดก็ตาม จะไม่สาเร็จตามที่กาหนดไว้ถ้าหากไม่มีหลักสูตรเป็นแนวทาง
ในการให้การศึกษา เพราะการจัดการศึกษา องค์ประกอบที่สาคัญที่สุด และเป็นหัวใจของการศึกษา คือ หลักสูตร
เพราะเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะท าให้ ค วามมุ่ ง หมายในการจั ด การศึ ก ษาบรรลุ ต ามแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ นั่ น คื อ
เป็นเส้นทางที่จะนาความมุ่งหมายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จเมื่อต้องการให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ใดก็ส ามารถทาได้โ ดยการกาหนดหลั กสู ต รให้ มีจุ ดมุ่งหมายไปในแนวทางนั้น ซึ่งหลั กสู ตรที่ ส มบูรณ์ จะต้องมี
องค์ประกอบต่างๆ ที่สาคัญของหลักสูตรตามความคิดเห็นของนั กการศึกษามีหลากหลายกันไป ได้แก่ จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เนื้อหาสาระ วิธีสอน อุปกรณ์ กิจกรรม การบริหารหลักสูตรและ
การประเมิน ซึ่งการประเมินหลักสูตรถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญยิ่งของการพัฒนาหลักสูตรเพราะการประเมิน
หลักสูตรจะทาให้ทราบถึงคุณค่าของหลักสูตรนั้น ๆ นอกจากนี้ผลของการประเมินหลักสูตรก็จะนามาใช้เป็น
แนวทางในการปรั บปรุ งหลักสู ตรอีกด้ว ย (สุ มิตร คุณานุกร, 2523, 2) ซึ่งสอดคล้ องกับใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์
(2539, 20) ที่กล่าวว่า ในการพัฒนาหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตามเมื่อนาหลักสูตรนั้นๆ ไปใช้ได้ระยะหนึ่ง
แล้วจาเป็นต้องมีการติ ดตาม และประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
หลั ก สู ต รหรื อ เป็ น ข้อ มู ล ที่ ช่ ว ยในการตัด สิ นใจของผู้ บ ริ ห ารหรือ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในเรื่อ งคุณ ภาพของหลั ก สู ต ร
การพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นที่จะต้องทาอย่างต่อเนื่อง และให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ชีวิต
ของคนก้าวหน้าหรือปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึง
เป็นส่วนที่สาคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของครูและโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับหลักสูตรที่ควรมี
ความตระหนั ก และพัฒ นาหลั กสู ตรอยู่ เ สมอ เพื่ อที่ จะได้ มีก ารปรั บปรับ ปรุง และบูร ณาการเนื่อ งจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านต่าง ๆ ทาให้เกิ ดความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและ
สังคมในการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องใดเรื่ องหนึ่งนั้นต้องอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ด้าน จึงจะทาให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และนาไปสู่แนวทางแก้ปัญหาได้ (เสริมศรี ไชยศร, 2526, 57)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา (สมศ.) แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมที่จะให้ความรู้
ด้านวิช าชี พเพิ่ม เติ มแก่ผู้ ป ระกอบอาชีพ ทางการศึก ษาที่ ประสงค์ ทาหน้ าที่ ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาเพื่ อให้ ไ ด้ค น
ส าหรั บ อนาคต ให้ มี ค วามคิ ด และความสามารถที่ ทั น สมั ย เป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ารได้ แ ละ
มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้ เปิดสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักวิชาการและ
นักวิชาชีพชั้นสูงที่มีความลุ่มลึกในศาสตร์ของตน ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถนาความรู้และความสามารถของตน
ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา และการแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาระดับนี้จึงต้องมี
หลักสูตรที่ดียืดหยุ่นและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ,
2553) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาเข้าศึกษาแล้ว
จานวน 5 รุ่น จานวนผู้เข้าศึกษา ทั้งสิ้น 202 คน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จานวน 10 คน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา
2554 จ านวน 42 คน รุ่ น ที่ 3 ปี การศึก ษา 2555 จานวน 64 คน รุ่ น ที่ 4 ปีก ารศึ ก ษา 2556 จ านวน 52 คน
และรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557 จานวน 34 คน (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2557) ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบ
อาชี พ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และตลอดระยะเวลาที่ ด าเนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต ร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ฟาร์ อี ส เทอร์ น นั้ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ข้อ 16) กาหนดการพัฒนา
หลั ก สู ตรให้ ทุ กหลั กสู ตรมี การพัฒ นาหลั กสู ตรให้ ทัน สมัย มีก ารปรับ ปรุง คุณภาพด้ านมาตรฐานและคุณ ภาพ
การศึกษาเป็น ระยะๆ อย่างน้ อยทุก ๆ 5 ปี ซึ่งมหาวิทยาลั ยฟาร์อีสเทอร์นตระหนักถึงความสาคัญของวิช าชี พ
ทางการศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2557) โดยการพัฒนาหลักสูตรนั้นสามารถพัฒนาได้จาก 2 แนวทาง
คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรจากการวิจัย และ 2) การพัฒนาหลักสูตรจากการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ฟาร์ อี ส เทอร์ น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาหลักสูตรโดยการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ยังไม่เคยมีการวิจัย
เพื่อนาผลการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตร
ดังนั้ น ผู้ วิจั ยจึ งมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ประเมิ น หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ฟาร์อีสเทอร์นในด้านคุณสมบัติของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ฟาร์ อี ส เทอร์ น และผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จานวน 202 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยคัดเลือกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ระหว่างปีการศึกษา
2556 ถึง ปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งเป็น
1.2.1 ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จานวน 4 คน มีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาหลั ก สู ตรศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร
การศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2557
2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษามาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี
1.2.2 ผู้ ใช้บั ณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จานวน 4 คน มีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา
2557
2) เป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารไม่ ต่ ากว่ า 5 ปี โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ ง แต่
รองผู้อานวยการขึ้นไป
3) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2557
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแนวคาถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกั บสภาพของหลักสูตรที่ได้จัดให้กับ
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.2 ดานความรู
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ ได้ข้อมูล ที่ ครบถ้ว น เจาะลึ ก ถูกต้องและแม่นยา จึงได้ส ร้ างประเด็นคาถามการสั มภาษณ์
5 ประเด็น คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จากนั้ น น าประเด็น คาถามที่ปรับปรุงแล้ ว ไปทดลองสัมภาษณ์กับรองผู้ อานวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้รวบรวมข้อมูลจริง
จานวน 2 คน จนแน่ใจว่าผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจและสามารถตอบได้ตรงประเด็นในทุกประเด็นคาถาม
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ น ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์ น และผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จานวน 8 คน ที่ได้จากการจดบันทึกและการถอดเทป
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บั น ทึ ก เสี ย ง เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห งชาติ ของหลั ก สู ต ร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ฟาร์ อี ส เทอร์ น ที่ จั ด ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น
โดยให้รหัส คา จัดเป็นหมวดหมู่ และสรุป เป็นข้อค้นพบตามประเด็ นต่อไปนี้ คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และนาเสนอข้อมูลในรูป
ความเรียง
ผลการวิจัย
ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม พบว่ า ทุ ก วิ ช ามี ก ารสอดแทรก เรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความเสี ย สละ
ความซื่อสัตย์สุจริ ต และจรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละ มีการส่ งเสริมให้ผู้เรียนนาเอา
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนาเอาความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปเผยแพร่ต่อ
ในสังคมได้ ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้นาและผู้ตาม รวมทั้งสามารถทางานเป็นทีม
ได้รู้จักเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม แต่ว่าเนื่องจากในแต่ละรายวิชามีเนื้อหามากทาให้บางครั้ง
อาจารย์ผู้สอนก็ไม่ทันชี้แจงในส่วนสาคัญ หรือว่าเน้นย้าในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรี ยนเห็นภาพให้ชัดมากขึ้น
และนอกจากนี้ห ลั กสู ตรยั งไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรม หรือการอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒ นาในเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรม จะมีก็เพียงแต่เนื้อหาบางส่วนที่ระบุในรายวิชาเท่านั้น ซึ่งถ้าหากผู้เรียนได้มีโอกาสที่จะได้ลงมือปฏิบัติ
ในเรื่องของการดาเนินกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
เกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น และจะทาให้สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในคราว
ต่อไป
ด้านความรู พบว่าการจั ดการเรี ย นการสอนมีการมุ่งเน้ นให้ ผู้ เ รียนมีค วามเข้ าใจหลั กการและทฤษฎี
ของนักบริหารการศึกษา มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับในการแก้ปัญหา สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนสามารถนาความรู้ และกระบวนการ
เรียนมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ทาให้เกิ ดการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาการด้านอื่น ๆ ได้ ทาให้ผู้เรียน
สามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานต้นสังกัดได้
ด้านทักษะทางปญญา พบว่า หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิด
อย่ า งมี วิ จ ารณญาณโดยสิ่ ง ที่ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด คื อ ผู้ เ รี ย นสามารถใช้ ค วามรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้เกิดการคิดวิเคราะห์จนสามารถกาหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และยังสามารถนาทักษะที่ได้จากการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ และทักษะที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า หลักสูตรในภาพรวมมีการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่ อสาร และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ อีกทั้งปลู กฝังให้ผู้ เรียน
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางสังคมอย่างมีคุณภาพ และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในการประสานประโยชน์ ระหว่าง
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บุคคล และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นา มีความตระหนักในหน้าที่ และ
มีความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ และ
ด้า นทั ก ษะการวิ เ คราะหเชิ ง ตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว่า หลั ก สู ต ร
ในภาพรวมมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่ งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ใน
องค์กรของตนเองมาประยุกต์ใช้กับงานสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม และมุ่งให้ผู้เรียนสามารถ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียนโดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอ
อย่างเหมาะสม รวมทั้งผู้เรียนยังได้รับเทคนิคการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขประกอบการตัดสินใจ และเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่งด้วย
สรุปผลจากการสั มภาษณ์การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ ใน 5 ด้าน คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น พบว่า บัณฑิตของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าการบริห ารการศึ กษา มหาวิท ยาลั ยฟาร์ อีส เทอร์น มี คุณ สมบั ติค รบตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยในทุกๆ ด้าน ผู้ให้ สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะสอดคล้องกันว่า
ต้องการให้มีการจัดฝึ กอบรม การศึกษาดูงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีการจัดการเรียนการสอนในห้ องเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ตามกรอบของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้มาจากแต่ละที่
แตกต่างกัน สาหรับการนาความรู้ที่รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้นั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนให้ความเห็นตรงกัน
ว่า หลังจากที่ได้ศึกษามีความรู้ ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุ ดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ด้านแล้ ว
สามารถน าความรู้ ที่ได้ไปพัฒ นาหน่ ว ยงานที่ตนปฏิบัติงานได้ห ลากหลายมากขึ้น อาทิ งานวิช าการ งานวิจัย
งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน พัสดุ โดยหลังจากศึกษาแล้วผู้สาเร็จการศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะ
นาความรู้ ความสามารถที่ได้ ศึกษามาช่ว ยในการตัดสิ นใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปช่ว ยเหลื อเพื่อนงานร่ วมคนอื่น ๆ ให้ส ามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้ว ย ตลอดจนผู้ ให้
สัมภาษณ์ยังได้ร่วมเพิ่มเติมว่า หลักสูตรควรมีการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน
การอภิปรายผล
ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนาเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนาเอา
ความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปเผยแพร่ต่อในสังคมได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ฟาร์ อี ส เทอร์ น ได้ ก าหนดให้ ทุ ก รายวิ ช าต้ อ งสอดแทรก
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าไปในแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ และมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
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ความเสียสละ ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนาเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ตลอดจนสามารถนาเอาความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปเผยแพร่ต่อในสังคมได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(2552) ที่กาหนดไว้ว่ามาตรฐานผลการเรี ยนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างน อยนักศึกษาต้อง
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยคานึ งถึงความรู สึกของผู้อื่น
และเมื่อไมมีข้อมูล ทางจรรยาบรรณวิช าชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็สามารถวินิจฉัยอยางผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหลานั้นตามหลักการ
เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม ให้ ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยก
ปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู เพื่อการทบทวน และแกไข สนับสนุนอย่างจริงจังใหผู้ อื่นใชการวินิจฉัยทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้ง และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนา
ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน และในชุมชน
ที่ ก ว างขวางขึ้ น ประกอบกั บ กาญจนา คุ ณ านุ รั ก ษ์ (2527, 4) ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ของหลั ก สู ต ร
ว่ามีความสาคัญในการช่วยพัฒนาบุคคลในทุก ๆ ด้านและยังเป็ นเครื่องมือที่จะทาให้การจัดการศึกษาบรรลุผล
สมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาของชาติกล่าวคือ หลักสูตรมีส่วนช่วยในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน
ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีความสาคัญต่อสังคมการเมือง และเศรษฐกิจอีกด้วย
เพราะผู้พัฒนาหลักสูตรสามารถกาหนดจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาวิชาของหลักสูตรเพื่อวางรากฐานทางความคิดและ
ความประพฤติของผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความสานึกในสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี ทาให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสั ง คม รวมถึง งานวิจั ย ของ ปณวั ฒ น์ วั ฒ นวิ ทย์ (2548) ที่ กล่ า วถึ ง ผลการประเมิ น หลั กสู ต รว่ า หลั กสู ต ร
ศิล ปศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือว่า มีกระบวนการสอน และการประเมิน มีความเหมาะสม มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ คุณสมบัติของนักศึกษามีคุณลักษณะที่น่าพึงพอใจ คือ
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความขยันสู้งาน และอดทนไม่ย่อท้ อ และผลการดาเนินการของหลักสูตร
สามารถเชื่อมโยงในเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้อย่างมีความเหมาะสม
ด้านความรู้ พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถนาความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกั ดได้ ตลอดจนสามารถนาความรู้ และ
กระบวนการเรียนมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ทาให้เกิดการเชื่ อมโยงสัมพันธ์กับวิชาการด้านอื่นๆ ได้ ทั้งนี้
อาจเป็นผลมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีของนักบริหารการศึกษามีความ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และใช้เครื่องมือ
ที่ เ หมาะสมกั บ ในการแก้ ปั ญ หา สามารถบู ร ณาการความรู้ ที่ ศึ ก ษากั บ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (2552, 8) ที่ ก าหนดไว้ ว่ า มาตรฐานผลการเรี ย นรู้
แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างนอยนักศึกษาต้องมีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ และนามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ หรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชา หรือกลุ มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรู ใหมๆ และการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชา และตอการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใช
อยู ใ นสภาพแวดลอมของระดั บ ชาติ และนานาชาติ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อสาขาวิ ช าชี พ รวมทั้ ง เหตุ ผ ล และ
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การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับงานวิจัยของวรวิมล บุตรอามาตย์ (2546) ที่ได้กล่าวว่า
การประเมินผลหลักสูตรการศึกษาแผนกวิชาไปรษณีย์ของโรงเรียน การไปรษณีย์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา
2531-ปัจจุบัน (ระยะที่ 6) สังกัดกองการฝึกอบรบการสื่อสาร แห่งประเทศไทย สาขาวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในส่วนของการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นว่าการได้รับความรู้
มีความเพียงพอ สาหรับการนาความรู้ค วามสามารถทางด้านเนื้อหา ภาควิชาการต่างๆ ไปใช้ในการปฎิบัติงานได้
นั้นมีความเหมาะสม รวมถึงงานวิจัยอุไร อภิชาตบันลือ และวรพจน์ ศรีวงษ์คล (2548) ได้วิจัยการประเมินผล
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิค
ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า เนื้อหามีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เนื้อหา
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และควรจัดไว้ในหลักสูตรทุกรายวิชา สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถที่ได้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ความเหมาะสมและความทันสมัยของเนื้อหาวิชาทั้งหมวดวิชา
บังคับ และหมวดวิชาเลือก นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกรายวิชา ในทานองเดียวกัน งานวิจัยของ
ชฎาวั ล ย์ รุ ณ เลิ ศ (2552) ได้ วิ จั ย การประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร วิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไป ของวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก พบว่า ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านเนื้อหาและด้านการวัดและประเมินผล การให้คาปรึกษา
พบว่าอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต ความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ทางด้านสุภาพร ตรีนภา
(2554) ได้ทาการวิจัย จนทราบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการสารวจความคิดเห็นของอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์พิเศษภายนอก
ในด้านโครงสร้างเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม โดยมีอาจารย์ผู้สอนภายในและภายนอกคณะ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น องค์ป ระกอบส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ของหลั กสู ตรและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการจ้างงาน และการก้าวไปสู่วิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับสากล
ด้านทักษะทางปัญญา พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และประสบการณ์จากการ
เรี ย นรู้ ไ ปใช้ใ นการศึก ษาหาความรู้ เ กี่ย วกั บประเด็ นหรือ ปัญ หาที่ส นใจได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพท าให้ เ กิด การ
คิดวิเคราะห์จนสามารถกาหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
สิ่งที่เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด คือ ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถนาทักษะที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเชื่ อมโยงความรู้ และทักษะที่ได้
ไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552,
9) ที่กาหนดไว้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างนอยนักศึกษาต้องใชความรู
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสรางสรรค เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหาสามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูล
ไมเพียงพอสามารถสังเคราะห และใชผลงานวิจัย สิ่ งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิช าชีพ และพัฒนา
ความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรู เดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิค
ทั่ว ไปหรื อ เฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซั บซอนไดอยางสรางสรรครวมถึงพัฒ นาขอสรุ ป
และขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผน และดาเนินการโครงการสาคัญหรือ
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเองโดยการใชความรู ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตลอด ถึงการใช
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เทคนิคการวิจัย และใหข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมี
นัยสาคัญ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถสื่อสาร และ
สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ อีกทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางสังคมอย่างมีคุณภาพ และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในการประสานประโยชน์ระหว่างบุคคล และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การพั ฒ นาตนเองให้ มี ภ าวะผู้ น า มี ค วามตระหนั ก ในหน้ า ที่ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งสมบู ร ณ์ ทั้ ง นี้
อาจเนื่องมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีการดาเนินการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตลอดจนเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ดังที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, 9) กล่าวว่า มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างนอยนักศึกษาต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ ด้ วยตนเองสามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเอง และสามารถ
ประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้มีความ
รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้ อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้ อโต้ แยงและปัญหาต่างๆ
แสดงออกทักษะการเป็นผู นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางาน
ของกลุ่ม
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้สาเร็จการศึกษา
สามารถใช้ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในองค์กรของตนเองมาประยุกต์ใช้กับงานสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม และมุ่งให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ
มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาได้ อย่ า งสร้ างสรรค์ ตลอดจนสามารถสื่ อสารกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ
ทั้งปากเปล่าและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม รวมทั้งผู้เรียนยังได้รับเทคนิค
การใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขประกอบการตัดสินใจ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและเครื่องมือสารสนเทศ และนาทักษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2552,
10) กล่าวว่า มาตรฐานผลการเรี ยนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างน้อยนักศึกษาต้องสามารถ
คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นควาปญหา สรุปปญหา และเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านตางๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป นทางการ และไม่เป็ นทางการผาน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ
ชานนท์ จันทราและคณะ (2546) ที่กล่าวว่า มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2532-2541 พอใจในการจัดสรรสื่อประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
และงานวิจัยของกองวิจัยและบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2549) ก็กล่าวว่า ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2547-2548 สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ต่างๆ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
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สรุป
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในด้านคุณสมบัติของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พบว่ า โดยภาพรวมมี ผ ลการด าเนิ น การครบตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้ว ย (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(2) ดานความรู (3) ดานทัก ษะทางปญญา (4) ดานทัก ษะความสั มพั นธระหวางบุ คคลและความรั บผิ ดชอบ
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ แสดงให้ เห็ นว่าบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีคุณสมบัติ เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มข้นมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าถ้า
จะให้หลักสูตรมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาหลักสูตรในคราวต่อไป ควรมีการปรับโครงสร้างของรายวิชา
ให้สอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. ควรปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รใหม่ ห รื อ เพิ่ม เติ มการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนการสอนในเรื่ อ ง
การจัดเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม
2. ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมด้านความรู้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะทางวิชาการ
ทักษะการเทคโนโลยี และการพัฒนาตัวของผู้เรียน
3. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ทักษะปัญญาผ่านกิจกรรมหรือชิ้นงานในการเรียนรายวิชาต่างๆ และกระตุ้น
ให้เกิดการตั้งคาถามที่ใช้ทักษะการคิดระดับสูง
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่รุ่นพี่รุ่นน้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ย นทั้งประสบการณ์การเรียน และประสบการณ์
การทางานอย่างสม่าเสมอ
5. ควรใช้การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ปั ญหาเป็นหลั ก (Problem-Based Learning) เป็นเครื่องมือพัฒ นาทักษะ
ด้านการคิดแบบต่างๆ โดยเฉพาะการคิดเชิงวิพากษ์ หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
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