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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในด้านคุณสมบัติของบัณฑิตตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็นผู้ส า เร็จการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2557 
จ านวน 4 คน และผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง 2557 จ านวน 4 คน  รวมจ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง  5 ด้าน มีดังนี้ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีความตระหนัก
ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนน าเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น (2) ดานความรู
พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาในการท างานได้อย่าง
สร้างสรรค์ (3) ดานทักษะทางปญญา พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และประสบการณ์
จากการเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์จนสามารถก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ได้  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ พบว่า  ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถสื่อสาร และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ อีกท้ังปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางสังคมอย่างมีคุณภาพ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการประสานประโยชน์
ระหว่างบุคคล และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
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และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ 
หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ 

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 
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บทน า 
ในการพัฒนาประเทศจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญที่จะช่วยให้

บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา กระบวนการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปตาม
ความต้องการของประเทศชาติและสังคมโลกและในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทักษะด้านวิชาชีพ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540–2544 ซึ่งมีแนวคิดและทิศทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยเน้นเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ , 2539, 2 ) ซึ่งบทบาทของการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างคนเพ่ือตอบสนองต่อ 
ความต้องการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น  แต่บทบาทของการศึกษาได้ถูกพิจารณาในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่ง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ไปใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ อย่างมีคุณภาพ (กองศึกษาและเผยแพร่ 
การพัฒนา, 2532, 5) 
 การศึกษาเป็นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้มีคุณภาพให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
และสามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยทั่วไปแล้ว การที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นจะต้องมีหลักสูตร ซึ่งนับเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างและพัฒนา
คุณภาพของมนุษย์ การจัดการศึกษาประเทศใดก็ตาม จะไม่ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ถ้าหากไม่มีหลักสูตรเป็นแนวทาง
ในการให้การศึกษา เพราะการจัดการศึกษา องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด และเป็นหัวใจของการศึกษา คือ หลักสูตร 
เพราะเป็นเครื่องมือที่จะท าให้ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาบรรลุตามแผนการศึกษาแห่งชาติ นั่นคื อ  
เป็นเส้นทางที่จะน าความมุ่งหมายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จเมื่อต้องการให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ใดก็สามารถท าได้โดยการก าหนดหลักสูตรให้มีจุดมุ่งหมายไปในแนวทางนั้น ซึ่งหลักสูตรที่ สมบูรณ์จะต้องมี
องค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญของหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักการศึกษามีหลากหลายกันไป ได้แก่ จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน เนื้อหาสาระ วิธีสอน อุปกรณ์ กิจกรรม การบริหารหลักสูตรและ
การประเมิน  ซึ่งการประเมินหลักสูตรถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งของการพัฒนาหลักสูตรเพราะการประเมิน
หลักสูตรจะท าให้ทราบถึงคุณค่าของหลักสูตรนั้น ๆ นอกจากนี้ผลของการประเมินหลักสูตรก็จะน ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรอีกด้วย (สุมิตร คุณานุกร , 2523, 2) ซึ่งสอดคล้องกับใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ 
(2539, 20) ที่กล่าวว่า  ในการพัฒนาหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตามเมื่อน าหลักสูตรนั้นๆ ไปใช้ได้ระยะหนึ่ง
แล้วจ าเป็นต้องมีการติดตาม และประเมินหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือ  ผู้ที่เกี่ย วข้องในเรื่องคุณภาพของหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นที่จะต้องท าอย่างต่อเนื่อง และให้ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้ชีวิต
ของคนก้าวหน้าหรือปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึง
เป็นส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของครูและโรงเรียน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ควรมี
ความตระหนัก และพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ เพ่ือที่จะได้มีการปรับปรับปรุง และบูรณาการเนื่องจากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการในด้านต่าง ๆ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและ
สังคมในการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นต้องอาศัยข้อมูลจากหลายๆ ด้าน จึงจะท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ และน าไปสู่แนวทางแก้ปัญหาได้ (เสริมศรี ไชยศร, 2526, 57) 
 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
และได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
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การศึกษา (สมศ.) แล้ว ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมที่จะให้ความรู้  
ด้านวิชาชีพเพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์ท าหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้ได้คน 
ส าหรับอนาคต ให้มีความคิดและความสามารถที่ทันสมัย เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในองค์การได้และ  
มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมหาวิทยาลัยจึงได้ เปิดสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักวิชาการและ  
นักวิชาชีพชั้นสูงที่มีความลุ่มลึกในศาสตร์ของตน ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถน าความรู้และความสามารถของตน  
ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนา และการแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาระดับนี้จึงต้องมี
หลักสูตรที่ดียืดหยุ่นและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น , 
2553) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการศึกษาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 มีนักศึกษาเข้าศึกษาแล้ว
จ านวน 5 รุ่น จ านวนผู้เข้าศึกษา ทั้งสิ้น 202 คน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 10 คน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 จ านวน 42 คน รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 64 คน รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 52 คน  
และรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 34 คน (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2557) ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการใช้หลักสูตร  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นนั้น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (ข้อ 16) ก าหนดการพัฒนา
หลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย มีการปรับปรุงคุณภาพด้านมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ซึ่งมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพ 
ทางการศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2557) โดยการพัฒนาหลักสูตรนั้นสามารถพัฒนาได้จาก 2 แนวทาง 
คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรจากการวิจัย และ 2) การพัฒนาหลักสูตรจากการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในการ
ปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้พัฒนาหลักสูตรโดยการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ยังไม่เคยมีการวิจัย
เพ่ือน าผลการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตร 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย  
ฟาร์อีสเทอร์นในด้านคุณสมบัติของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ านวน 202 คน 
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 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยคัดเลือกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ระหว่างปีการศึกษา 
2556 ถึง ปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งเป็น 

  1.2.1  ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ านวน 4 คน มีคุณสมบัติดังนี้ 

   1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2557 

   2)  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษามาแล้วไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
  1.2.2  ผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ านวน 4 คน มีคุณสมบัติดังนี้ 
   1)  เป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 
2557 

   2)  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่ต่ ากว่า 5 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 
รองผู้อ านวยการข้ึนไป 

   3)  อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ระหว่างปีการศึกษา 2556 ถึง ปีการศึกษา 2557  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแนวค าถามในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพของหลักสูตรที่ได้จัดให้กับ

ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 
  2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  2.2  ดานความรู  
  2.3  ดานทักษะทางปญญา  
  2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เจาะลึก ถูกต้องและแม่นย า จึงได้สร้างประเด็นค าถามการสัมภาษณ์  
5 ประเด็น คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จากนั้นน าประเด็นค าถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองสัมภาษณ์กับรองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ส าเร็จ การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้รวบรวมข้อมูลจริง 
จ านวน 2 คน จนแน่ใจว่าผู้ให้สัมภาษณ์เข้าใจและสามารถตอบได้ตรงประเด็นในทุกประเด็นค าถาม  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และผู้ใช้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จ านวน 8 คน ที่ได้จากการจดบันทึกและการถอดเทป
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บันทึกเสียง เกี่ยวกับการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ ของหลักสูตร 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่จัดให้กับผู้ เรียน   
โดยให้รหัสค า  จัดเป็นหมวดหมู่ และสรุปเป็นข้อค้นพบตามประเด็นต่อไปนี้ คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
(2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และน าเสนอข้อมูลในรูป  
ความเรียง 
 
ผลการวิจัย 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ทุกวิชามีการสอดแทรก เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ  
ความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการจัดการเรียนการสอน  
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละ มีการส่ งเสริมให้ผู้เรียนน าเอา 
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถน าเอาความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปเผยแพร่ต่อ
ในสังคมได้ ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะผู้น าและผู้ตาม รวมทั้งสามารถท างานเป็นทีม
ได้รู้จักเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม แต่ว่าเนื่องจากในแต่ละรายวิชามีเนื้อหามากท าให้บางครั้ง
อาจารย์ผู้สอนก็ไม่ทันชี้แจงในส่วนส าคัญ หรือว่าเน้นย้ าในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนเห็นภาพให้ชัดมากขึ้น 
และนอกจากนี้หลักสูตรยังไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรม หรือการอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาในเรื่องของคุณธรรม
จริยธรรม จะมีก็เพียงแต่เนื้อหาบางส่วนที่ระบุในรายวิชาเท่านั้น ซึ่งถ้าหากผู้เรียนได้มีโอกาสที่จะได้ลงมือปฏิบัติ  
ในเรื่องของการด าเนินกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และ
เกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น และจะท าให้สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืนในคราว
ต่อไป  

ด้านความรู พบว่าการจัดการเรียนการสอนมีการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการและทฤษฎี 
ของนักบริหารการศึกษา มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับในการแก้ปัญหา สามารถ
บูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนสามารถน าความรู้ และกระบวนการ
เรียนมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ท าให้เกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาการด้านอ่ืนๆ ได้ ท าให้ผู้เรียน
สามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานต้นสังกัดได้   

ด้านทักษะทางปญญา พบว่า หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนใช้กระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณโดยสิ่งที่เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดคือผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์จนสามารถก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และยังสามารถน าทักษะที่ได้จากการศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ และทักษะที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พบว่า หลักสูตรในภาพรวมมีการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ อีกทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียน  
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางสังคมอย่างมีคุณภาพ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการประสานประโยชน์ ระหว่าง
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บุคคล และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น า มีความตระหนักในหน้าที่ และ
มีความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ และ  

ด้านทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า หลักสูตร 
ในภาพรวมมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ใน
องค์กรของตนเองมาประยุกต์ใช้กับงานสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม และมุ่งให้ผู้เรียนสามารถ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียนโดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม รวมทั้งผู้เรียนยังได้รับเทคนิคการใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขประกอบการตัดสินใจ และเสนอแนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่งด้วย 

สรุปผลจากการสัมภาษณ์การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใน 5 ด้าน คือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  ดานความรู ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น พบว่า บัณฑิตของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีคุณสมบัติครบตาม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยในทุกๆ ด้าน ผู้ให้  สัมภาษณ์มีข้อเสนอแนะสอดคล้องกันว่า 
ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงานเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ตามกรอบของมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ   เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู้มาจากแต่ละที่
แตกต่างกัน ส าหรับการน าความรู้ที่รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้นั้น ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนให้ความเห็นตรงกัน
ว่า หลังจากที่ได้ศึกษามีความรู้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง 5 ด้านแล้ว 
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาหน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานได้หลากหลายมากขึ้น อาทิ งานวิชาการ งานวิจัย  
งานบริหารทั่วไป และงานการเงิน พัสดุ โดยหลังจากศึกษาแล้วผู้ส าเร็จการศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะ
น าความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษามาช่วยในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปช่วยเหลือเพ่ือนงานร่วมคนอ่ืนๆ ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ตลอดจนผู้ให้
สัมภาษณ์ยังได้ร่วมเพ่ิมเติมว่า หลักสูตรควรมีการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน 
 
การอภิปรายผล 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่า
ของคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนน าเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถน าเอา
ความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปเผยแพร่ต่อในสังคมได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตร
ศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิ ต  มหาวิ ทยาลั ยฟาร์ อี ส เทอร์ น ได้ ก าหนด ให้ ทุ กร ายวิ ช าต้ อ งสอดแทรก  
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณวิชาชีพ เข้าไปในแผนการจัดการ
เรียนรู้ และมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และ 
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ความเสียสละ ตลอดจนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าเอาหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไปประยุกต์ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ตลอดจนสามารถน าเอาความรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปเผยแพร่ต่อในสังคมได้ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(2552) ที่ก าหนดไว้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างน อยนักศึกษาต้อง
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ โดยค านึงถึงความรูสึกของผู้อ่ืน 
และเมื่อไมมีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
ก็สามารถวินิจฉัยอยางผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหลานั้นตามหลักการ
เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยก
ปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู เพ่ือการทบทวน และแกไข สนับสนุนอย่างจริงจังใหผู้ อ่ืนใชการวินิจฉัยทางดาน
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้ง และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผูน า
ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชน
ที่กว างขวางขึ้น ประกอบกับกาญจนา  คุณานุรักษ์ (2527, 4) ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตร 
ว่ามีความส าคัญในการช่วยพัฒนาบุคคลในทุกๆ ด้านและยังเป็นเครื่องมือที่จะท าให้การจัดการศึกษาบรรลุผล 
สมความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาของชาติกล่าวคือ หลักสูตรมีส่วนช่วยในการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน  
ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีความส าคัญต่อสังคมการเมือง และเศรษฐกิจอีกด้วย 
เพราะผู้พัฒนาหลักสูตรสามารถก าหนดจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาวิชาของหลักสูตรเพ่ือวางรากฐานทางความคิดและ
ความประพฤติของผู้เรียนให้มีคุณธรรม  มีความส านึกในสิทธิหน้าที่ของพลเมืองดี ท าให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดี  
ของสังคม รวมถึงงานวิจัยของ ปณวัฒน์ วัฒนวิทย์ (2548) ที่กล่าวถึงผลการประเมินหลักสูตรว่า หลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
พระนครเหนือว่า มีกระบวนการสอน และการประเมิน มีความเหมาะสม มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ คุณสมบัติของนักศึกษามีคุณลักษณะที่น่าพึงพอใจ คือ  
มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความขยันสู้งาน และอดทนไม่ย่อท้อ และผลการด าเนินการของหลักสูตร
สามารถเชื่อมโยงในเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพได้อย่างมีความเหมาะสม  

ด้านความรู้ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหา  
ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้  ตลอดจนสามารถน าความรู้ และ
กระบวนการเรียนมุ่งสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา ท าให้เกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาการด้านอ่ืนๆ ได้ ทั้งนี้
อาจเป็นผลมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  ได้มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการและทฤษฎีของนักบริหารการศึกษามีความ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับในการแก้ปัญหา สามารถบูรณาการความรู้ ที่ศึกษากับความรู้ ในศาสตร์ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, 8) ที่ก าหนดไว้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างนอยนักศึกษาต้องมีความรูและความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระ
หลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ หรือ
การปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชา หรือกลุมวิชา
เฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชา และตอการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใช
อยู ในสภาพแวดลอมของระดับชาติ และนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผล และ 
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การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับงานวิจัยของวรวิมล บุตรอามาตย์ (2546) ที่ได้กล่าวว่า 
การประเมินผลหลักสูตรการศึกษาแผนกวิชาไปรษณีย์ของโรงเรียน การไปรษณีย์และโทรคมนาคม ปีการศึกษา 
2531-ปัจจุบัน (ระยะที่ 6) สังกัดกองการฝึกอบรบการสื่อสาร แห่งประเทศไทย สาขาวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัย
นเรศวร ในส่วนของการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นว่าการได้รับความรู้  
มีความเพียงพอ ส าหรับการน าความรู้ความสามารถทางด้านเนื้อหา ภาควิชาการต่างๆ ไปใช้ในการปฎิบัติงานได้
นั้นมีความเหมาะสม รวมถึงงานวิจัยอุไร อภิชาตบันลือ และวรพจน์ ศรีวงษ์คล (2548) ได้วิจัยการประเมินผล
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ภาควิชาบริหารเทคนิค
ศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า เนื้อหามีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เนื้อหา
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และควรจัดไว้ในหลักสูตรทุกรายวิชา ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถที่ได้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ความเหมาะสมและความทันสมัยของ เนื้อหาวิชาทั้งหมวดวิชา
บังคับ และหมวดวิชาเลือก นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกรายวิชา ในท านองเดียวกัน งานวิจัยของ 
ชฎาวัลย์ รุณเลิศ (2552) ได้วิจัยการประเมินผลหลักสูตร วิชาการศึกษาทั่วไป ของวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก พบว่า ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านการจัดการเรียนการ
สอนอยู่ในระดับมาก ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้านเนื้อหาและด้านการวัดและประเมินผล การให้ค าปรึกษา
พบว่าอยู่ในระดับมาก และด้านผลผลิต ความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก ทางด้านสุภาพร ตรีนภา 
(2554) ได้ท าการวิจัย จนทราบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจความคิดเห็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษภายนอก  
ในด้านโครงสร้างเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรมีความเหมาะสม โดยมีอาจารย์ผู้สอนภายในและภายนอกคณะ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดการจ้างงาน และการก้าวไปสู่วิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับสากล 

ด้านทักษะทางปัญญา พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดการ  
คิดวิเคราะห์จนสามารถก าหนดกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
สิ่งที่เกิดการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถน าทักษะที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในงาน 
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงความรู้ และทักษะที่ได้
ไปต่อยอดในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, 
9) ที่ก าหนดไว้ว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างนอยนักศึกษาต้องใชความรู
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่ม
และสรางสรรค เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหาสามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูล 
ไมเพียงพอสามารถสังเคราะห และใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา
ความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิค
ทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรครวมถึงพัฒนาขอสรุป  
และขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผน และด าเนินการโครงการส าคัญหรือ
โครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเองโดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตลอด ถึงการใช
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เทคนิคการวิจัย และใหข้อสรุปที่สมบูรณ์ ซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมี
นัยส าคัญ  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถสื่อสาร และ
สามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ อีกทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสมรรถนะทางสังคมอย่างมีคุณภาพ และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในการประสานประโยชน์ระหว่างบุคคล และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การพัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้น า มีความตระหนักในหน้าที่  และมีความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ ทั้ งนี้  
อาจเนื่องมาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มีการด าเนินการจัดการเรียน  
การสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตลอดจนเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นผู้ที่มี 
ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552, 9) กล่าวว่า มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างนอยนักศึกษาต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน 
หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ ด้วยตนเองสามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถ
ประเมินตนเองได้รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้มีความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้ อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แยงและปัญหาต่างๆ 
แสดงออกทักษะการเป็นผูน าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างาน
ของกลุ่ม  

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถใช้ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในองค์กรของตนเองมาประยุกต์ใช้กับงานสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม และมุ่งให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งปากเปล่าและการเขียน โดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม รวมทั้งผู้เรียนยังได้รับเทคนิค
การใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขประกอบการตัดสินใจ และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและเครื่องมือสารสนเทศ และน าทักษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ  
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2552, 
10) กล่าวว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างน้อยนักศึกษาต้องสามารถ 
คัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นควาปญหา สรุปปญหา และเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านตางๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และไม่เป็นทางการผาน 
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  
ชานนท์ จันทราและคณะ (2546) ที่กล่าวว่า มหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2532-2541 พอใจในการจัดสรรสื่อประกอบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
และงานวิจัยของกองวิจัยและบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (2549) ก็กล่าวว่า ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2547-2548 สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ  
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
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สรุป 
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในด้านคุณสมบัติของบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการด าเนินการครบตาม  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ ทั้ง  5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
(2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าบัณฑิต
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีคุณสมบัติ เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มข้นมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าถ้า
จะให้หลักสูตรมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ในการพัฒนาหลักสูตรในคราวต่อไป ควรมีการปรับโครงสร้างของรายวิชา  
ให้สอดรับกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. ควรปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรใหม่หรือเพ่ิมเติมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง  
การจัดเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม   
 2. ควรปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมด้านความรู้ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะทางวิชาการ 
ทักษะการเทคโนโลยี และการพัฒนาตัวของผู้เรียน 
 3. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้ทักษะปัญญาผ่านกิจกรรมหรือชิ้นงานในการเรียนรายวิชาต่างๆ และกระตุ้น
ให้เกิดการตั้งค าถามท่ีใช้ทักษะการคิดระดับสูง  
 4. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่รุ่นพ่ีรุ่นน้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทั้งประสบการณ์การเรียน และประสบการณ์
การท างานอย่างสม่ าเสมอ 
 5. ควรใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) เป็นเครื่องมือพัฒนาทักษะ 
ด้านการคิดแบบต่างๆ โดยเฉพาะการคิดเชิงวิพากษ์ หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)     
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