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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ี มี จดุมุง่หมาย (1) เ พื่อประเมนิหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางค
ศลิป์ วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  (2) เพื่อประเมนิผลผลติของหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  กลุ่ม
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั มจี านวน 28 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง จากกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
นิสติ (9 คน) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (5 คน) ดุษฎบีณัฑติ (7 คน) และผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ (7 คน)  
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ และปรบัปรงุตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มเป้าหมายไดค้รบทุกคนคดิเป็น
รอ้ยละ 100  และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติ ิค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน ไดค้่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.96 
 ผลการวิจยัสรปุได้ดงัน้ี  
  1. ผลการประเมนิหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ วทิยาลยัดุรยิางค
ศลิป์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูว้จิยัใชร้ปูแบบการประเมนิแบบ  CIPP Model ประเมนิความ
คดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร นิสติ ดุษฎบีณัฑติ และผูใ้ชดุ้ษฎี
บณัฑติ ทีม่ต่ีอหลกัสตูร ในภาพรวม พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 4.65,  
 
 
 
1 นกัวชิาการศกึษาช านาญการ วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
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S.D. = 0.09) เมือ่พจิาณาเป็นรายดา้นพบว่า มคีวามคดิเหน็ในระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น 
เรยีงล าดบัดงันี้ ดา้นกระบวนการของหลกัสตูร (X ̅ = 4.67, S.D. = 0.26) ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ของ
หลกัสตูร (X ̅ = 4.65, S.D. = 0.15) และดา้นบรบิทของหลกัสตูร  (X ̅ = 4.58, S.D. = 0.04) 
ตามล าดบั  
  2. ผลการประเมนิผลผลติของหลกัสตูร ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ 
วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ตามความคดิเหน็ของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ดุษฎบีณัฑติ และผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ  ทีม่ต่ีอผลผลติของหลกัสตูรใน
ภาพรวม พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด  (X ̅= 4.68, S.D. = 0.21)  เมือ่พจิาณาเป็น
รายขอ้ พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ เรยีงล าดบัดงันี้  ประสทิธภิาพของดุษฎี
บณัฑติดา้นวจิยั  (X ̅= 4.66, S.D. = 0.27)  3) ประสทิธภิาพของดุษฎบีณัฑติดา้นวชิาชพี  (X ̅= 
4.77, S.D. = 0.20)  ประสทิธภิาพของดุษฎบีณัฑติดา้นวชิาการ  (X ̅= 4.62, S.D. = 0.19) 
ตามล าดบั   
 
ค าส าคญั :  การประเมนิหลกัสตูร  ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  ดุรยิางคศลิป์ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were : (1) To evaluate Doctor of Philosophy 
Program in Music, College of Music , Mahasarakham University (2) To evaluate the 
output of Doctor of Philosophy Program in Music, College of Music, Mahasarakham 
University. The target group of 28 people. The researcher was used purposive 
sampling from the 4 target groups are curriculum committee members (5 persons), 
Ph.D. students (9 persons), Doctorate (7 persons), and superiors of the doctoral 
graduates (7 persons).The Instrument used in this research was a questionnaire 
designed and developed by the researcher as supervised by three experts. The 
researchers collected data on target to complete all 100 percent. The data were 
analyzed by using frequency, percentage, average and standard deviation. The overall 
reliability of the questionnaire is 0.96. 
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 The results of the research were as follows : - 
  1. Results of the evaluation results of Doctor of Philosophy Program in Music, 
College of Music, Mahasarakham University, the researcher used the evaluate model 
with the CIPP Model in evaluate the sample opinion Consisting, Curriculum committee 
members, Ph.D.students, Superiors of the doctoral graduates. Doctoral graduates. It 
was found that it has the highest qualify level (X ̅= 4.65, S.D. = 0.09) when considering 
the revenue side. The levels found that have the highest level of all issues.  
The following: process of program (X ̅ = 4.67, S.D. = 0.26), input of program (X ̅ = 4.65, 
S.D. = 0.15) and context of program (X ̅= 4.58, S.D. = 0.04). 
  2. Results of evaluation of Philosophy Program in Music, College of Music, 
Mahasarakham University follow opinion of the sample consisted of Curriculum 
Committee members, Ph.D.students, superiors of the doctoral graduates, doctoral 
graduates. As analysed by the sample were the curriculum was most suitable in every 
level of all issues (X ̅ =4.68,S.D. = 0.21) When considering the result of output of the 
program Doctor of Philosophy Program in Music, College of Music in each aspect found 
that had the most suitability level all sides as follows: 1) In the performance of doctoral 
graduates in academic  (X ̅= 4.66, S.D. = 0.27)  2) In the performance on research  
(X̅= 4.77, S.D. = 0.20)  3) In term of professional proficiency of the doctoral graduates 
(X ̅= 4.62, S.D. = 0.19) 
 
 

บทน า 
 มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัการศกึษา
ชัน้สงูทีม่พีนัธกจิหลกัคอื  งานสอน  เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้  งานวจิยั  งานบรกิาร
วชิาการแก่สงัคม  และถ่ายทอด
ศลิปวฒันธรรม  เพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นผู้
ทีม่คีวามสมดุลทัง้ดา้นความรู้  ความคดิ  
ความสามารถความดงีาม  และความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม  รวมทัง้เขา้ใจในตนเอง
และการปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่นอยูใ่นสงัคมได้
อยา่งมคีุณค่า  เป็นการต่อยอดการศกึษา  
เพื่อใหผู้เ้รยีนมพีฒันาการทีด่ขี ึน้  
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา,  
2551 : 3) นอกจากนัน้ ส านกัมาตรฐานและ
ประเมนิผลอุดมศกึษา ยงัไดก้ าหนดให้
หลกัสตูรตอ้งมกีารพฒันาใหม้คีวามทนัสมยั  
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และปรบัปรงุคุณภาพดา้นมาตรฐานและ
คุณภาพการศกึษาเป็นระยะๆ อยา่งน้อย
ทุกๆ 5 ปี ประกอบกบัมกีารประเมนิเพื่อ
พฒันาหลกัสตูรอยา่งต่อเนื่อง (ส านกั
มาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา , 
2553 : 31)  
 วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์  มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม มบีทหน้าหน้าทีใ่นการผลติ
บณัฑติทางดนตรทีีม่คีุณภาพ ทัง้ดา้น
ความรู ้และทกัษะดา้นดนตร ีส่งเสรมิการ
วจิยัและงานสรา้งสรรคท์างดนตร ีเพื่อ
พฒันาความเป็นเลศิทางวชิาการในระดบั
ภมูภิาคและระดบันานาชาต ิปจัจบุนั เปิด
สอน 3 หลกัสตูร ไดแ้ก่ หลกัสตูรดุรยิางค- 
ศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาดุรยิางคศลิป์  
หลกัสตูรดุรยิางคศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาวชิาดุรยิางค-ศลิป์ หลกัสตูรปรชัญา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาดุรยิางคศลิป์  
 หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขา 
วชิาดุรยิางคศลิป์ เริม่ท าการสอนเมือ่ปี
การศกึษา 2551 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ มุง่
ผลติบุคลากรใหม้คีวามรูใ้นวชิาการดา้นดุริ
ยางคศลิป์ขัน้สงู  มทีกัษะ ในองคค์วามรูท้ีม่ ี
ความเป็นเลศิดา้นการบรหิารจดัการดนตร ี
ดนตรวีทิยา ดนตรศีกึษา และศาสตรอ์ื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวามคดิรเิริม่ มี
ความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
แสวงหาองคค์วามรูใ้หม่  เป็นผูน้ าทาง
วทิยาการดนตรเีป็นนกัวชิาการดนตรทีีม่ ี

คุณภาพ มคีวามรูค้วาม สามารถในการวจิยั
ทางดุรยิางคศลิป์ และสามารถเผยแพร่
ผลการวจิยัในระดบัภมูภิาค ระดบัประเทศ 
และระดบันานาชาติ   ปจัจบุนัวทิยาลยัดุริ
ยางคศลิป์ ไดด้ าเนินการปรบัปรงุ หลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาดุรยิางค-
ศลิป์ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ .ศ. 2556 ) โดย
ผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
บรหิาร วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์  ในการ
ประชุมครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่5 
กุมภาพนัธ ์2556 คณะกรรมการวชิาการ
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ใหค้วาม
เหน็ชอบหลกัสตูรน้ี ในการประชุมครัง้ที ่
5/2556 เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2556 และ
สภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม อนุมตัิ
หลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่5/2556 เมือ่
วนัที ่31 พฤษภาคม 2556  โดยเริม่ใชใ้น
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 เป็นตน้ไป  
ทัง้นี้กระบวนการพจิารณาอนุมตัหิลกัสตูร
ดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา (สกอ) ไดอ้นุมตัเิมือ่วนัที่  24 
กุมภาพนัธ ์2558    
 ตัง้แต่เริม่เปิดท าการสอน เมือ่ปีการ  
ศกึษา 2551 เป็นตน้มาจนถงึปจัจบุนั ไดม้ี
การจดัการเรยีนการสอนอยา่งต่อเนื่อง แต่
ไมป่รากฏหลกัฐานว่ามกีารด าเนินการ
ตดิตามประเมนิผลการใชห้ลกัสตูร ปรชัญา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาดุรยิางคศลิป์ แต่
อยา่งใด  ในขณะทีก่ารศกึษาระดบัดุษฎี
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บณัฑติ  นอกจากวทิยาลยัดุรยิางคศลิป์  
มหาวทิยาลยัมหาสารคามแลว้ ยงัมี
มหาวทิยาลยัอกีหลายแห่ง ทีไ่ดม้กีารเปิด
การเรยีนการสอนในหลกัสตูร ปรชัญาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาดุรยิางคศลิป์ ในขณะที่
สภาวการณ์ทีเ่ป็นจรงิในสงัคมปจัจบุนั 
สภาพความตอ้งการก าลงัคนดา้นดนตรมีี
การเปลีย่นแปลง ตลอดเวลาประกอบกบั 
วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มคีู่แขง่ทาง
การศกึษาเพิม่มากขึน้ ดงันัน้การประเมนิ
หลกัสตูร จงึเป็นกระบวนการส าคญัของการ
พฒันาหลกัสตูร เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูส าหรบั
ปรบัปรงุพฒันาหลกัสตูรใหม้คีุณภาพและ
ทนัสมยัอยูเ่สมอ ทัง้นี้ การบรหิารจดัการ
หลกัสตูร เป็นองคป์ระกอบหนึ่งทีก่ าหนดไว้
ในระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา จงึมี
ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อคุณภาพ
ของหลกัสตูร เพราะการประเมนิหลกัสตูร
จะท าใหท้ราบคุณค่าของหลกัสตูรว่าเป็น
อยา่งไร ผลทีไ่ดจ้ากการใชห้ลกัสตูรเป็น
อยา่งไร เพราะฉะนัน้การประเมนิหลกัสตูร  
จงึเป็นเครือ่งมอืทีช่ีใ้หเ้หน็ว่า การน า
หลกัสตูรไปใชจ้ะไดผ้ลมากน้อยเพยีงใด 
เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัอกีขึน้ตอนหน่ึงของ
กระบวนการ พฒันาหลกัสตูร และผลทีไ่ด้
จากการประเมนิหลกัสตูรจะเป็นขอ้มลูใน
การตดัสนิเพื่อปรบัปรงุ หรอืเปลีย่นแปลง 
หลกัสตูรในโอกาสต่อไป 
 

 ผูว้จิยั ในฐานะเป็นผูป้ฏบิตังิาน
บณัฑติศกึษา งานหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษา และเลขานุการคณะกรรมการ
ปรบัปรงุหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา มี
ความสนใจและเลง็เหน็ถงึความส าคญัใน
การพฒันาหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา 
โดยเริม่ตน้กระบวนการดว้ยการประเมนิ
หลกัสตูร ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา 
ดุรยิางคศลิป์  ใหส้อดคลอ้งกบั มาตรฐาน
และประเมนิผลอุดมศกึษา ทีก่ าหนดให้
หลกัสตูรตอ้งมกีารพฒันาใหม้คีวามทนัสมยั  
และปรบัปรงุคุณภาพดา้นมาตรฐานและ
คุณภาพการศกึษาเป็นระยะๆ  และทีส่ าคญั
ทีสุ่ด เพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งและผูบ้รหิาร
หลกัสตูร ไดท้ราบผลการใชห้ลกัสตูร เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันา
หลกัสตูรใหม้คีุณภาพต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพื่อประเมนิหลกัสตูรปรชัญาดุษฎี
บณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ วทิยาลยัดุริ
ยางค-ศลิป์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   
 2. เพื่อประเมนิผลผลติของหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ 
วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม 
 



         วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                        926                        ปีที่ 10  ฉบับพิเศษ กันยายน พ.ศ. 2559 

              Journal of Education, Mahasarakham University                                   Volume 10 Special Edition September 2016 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิทีไ่ดจ้าก
การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
มาเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยัการ
ประเมนิหลกัสตูรในครัง้นี้ โดยใชร้ปูแบบ
การประเมนิแบบ  CIPP Model ผูว้จิยัได้
ด าเนินการวจิยัตามขัน้ตอน โดยมี
รายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มเป้าหมาย ทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้นี้ มจี านวน 4 กลุ่ม ไดแ้ก่  อาจารย์
ประจ าหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขา
ดุรยิางคศลิป์  จ านวน 5 คน นิสติระดบั
ปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ
สาขาดุรยิางคศลิป์ ทีเ่ขา้ศกึษา ปีการศกึษา 
2556-2558  จ านวน 9 คน ดุษฎบีณัฑติที่
ส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรปรชัญาดุษฎี
บณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ มรีายชื่อเขา้รบั
พระราชทานปรญิญาบตัร ในปีการศกึษา 
2556-2557 จ านวน 7 คน ผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ
เป็นผูบ้งัคบับญัชาของ ดุษฎบีณัฑติทีส่ าเรจ็
การศกึษาตามหลกัสตูรปรชัญาดุษฎี
บณัฑติ สาขาดุรยิางค-ศลิป์ มรีายชื่อเขา้รบั
พระราชทานปรญิญาบตัร ปี 2556-2557 
จ านวน 7 คน 
  2.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
เป็นแบบสอบถามเพื่อการประเมนิหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้ โดยศกึษาแบบแผนการ

ประเมนิ  CIPP Model ของ Danial L. 
Stufflebeam ซึง่เป็นรปูแบบการประเมนิ  
ทีค่รอบคลุมการประเมนิหลกัสตูรในทุกดา้น
แลว้ส่งใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 คน 
พจิารณาตรวจเครือ่งมอื และปรบัปรงุตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ ก่อนน าไปใช้
เกบ็รวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 
28 คน  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสามารถเกบ็
ไดค้รบจ านวน 28 ชุด คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ของกลุ่มเป้าหมาย และเมือ่น า
แบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ไดค้่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั  
0.96 เมือ่จ าแนกแบบสอบถามเพื่อการวจิยั
เป็นรายฉบบั ไดค้่าความเชื่อมัน่ ดงันี้ ฉบบั
ที ่1 ส าหรบัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ไดค้่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.98 ฉบบัที ่2 
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาเอก  ไดค้่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากบั 0.98 ฉบบัที ่3 ส าหรบัดุษฎี
บณัฑติ ไดค้่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั  0.86  
และฉบบัที ่4 ส าหรบัผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ ได้
ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.98  
  3. การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัใช้
ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ในการวเิคราะหข์อ้มลู น าผลการ
วเิคราะหม์าแปลความหมาย ดงันี้  ค่าเฉลีย่
ระหว่าง 4.51-5.00 หมายถงึ มรีะดบัความ
คดิเหน็ ความเหมาะสม/สอดคลอ้งของ
หลกัสตูรอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด , ค่าเฉลีย่
ระหว่าง 3.51-4.50 หมายถงึ มรีะดบัความ
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คดิเหน็ ความเหมาะสม/สอดคลอ้งของ
หลกัสตูรอยูใ่นระดบัมาก , ค่าเฉลีย่ระหว่าง 
2.51-3.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็ 
ความเหมาะสม/สอดคลอ้งของหลกัสตูรอยู่
ในระดบัปานกลาง , ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.51-
2.50 หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็ ความ
เหมาะสม/สอดคลอ้งของหลกัสตูรอยูใ่น
ระดบัน้อย, ค่าเฉลีย่ระหว่าง 1.00 -1.50 
หมายถงึ มรีะดบัความคดิเหน็ ความ
เหมาะสม/สอดคลอ้งของ  หลกัสตูรอยูใ่น
ระดบัน้อยทีสุ่ด 
 
สรปุผล 
 การประเมนิหลกัสตูรปรชัญาดุษฎี  
บณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์  วทิยาลยัดุริ
ยางคศลิป มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ใน
ครัง้นี้สรปุไดด้งัต่อไปนี้ 
  1. ผลการประเมนิหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ 
โดยรวม พบว่า อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
นิสติ ดุษฎบีณัฑติและผูใ้ชบ้ณัฑติ มคีวาม
คดิเหน็ว่าเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด  (X ̅ = 
4.65, S.D. = 0.09)  โดยเรยีงล าดบั
ค่าเฉลีย่ทีม่ากทีสุ่ดดงันี้  ผลการประเมนิ
หลกัสตูรดา้นผลผลติ ผลการประเมนิ
หลกัสตูรดา้นกระบวนการ ผลการประเมนิ
หลกัสตูรดา้นปจัจยัเบือ้งตน้  และผลการ
ประเมนิหลกัสตูรดา้นบรบิท ตามล าดบั  

   1.1. ผลการประเมนิหลกัสตูรดา้น
บรบิทในภาพรวมและรายประเดน็ พบว่า มี
ความเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 
4.65, S.D. = 0.09) เมือ่พจิารณา  เป็นราย
ขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด
คอื แผนการศกึษา และรายวชิา ส่วน
วตัถุประสงคโ์ครงสรา้ง เนื้อหาวชิา  มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมาก  และเมือ่พจิารณาผล
การประเมนิในรายประเดน็สรปุไดด้งันี้ 
   1.1.1 การประเมนิ
วตัถุประสงค์ ของหลกัสตูร ในภาพรวม 
พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก (X ̅ = 
4.57, S.D. = 0.07) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ 
พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ในระดบัมาก คอื 
1) วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรสอดคลอ้งกบั
ปรชัญาของหลกัสตูร 2) วตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูรมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูเ้รยีน 3) สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการก าลงัของประเทศ ส่วน 
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรสรา้งความเป็น
มอือาชพีทางดา้นดุรยิางคศลิป์ และ
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูรสะทอ้นการ
เปลีย่น แปลงตามทศิทางของสงัคม  มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด  
   1.1.2  การประเมนิโครงสรา้ง
ของหลกัสตูร ในภาพรวม พบว่า มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก (X ̅ = 4.53, S.D. = 
0.12) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมาก คอื 1) หลกัสตูรมี
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รายวชิาทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ
ปรชัญาของหลกัสตูร 2) การเรยีงล าดบั
รายวชิาก่อน-หลงั มคีวามเหมาะสม 
รายวชิามคีวามลุ่มลกึทีจ่ะช่วยพฒันา
ศกัยภาพของการเป็นดุษฎบีณัฑติ 3) 
รายวชิาต่าง ๆ มคีวาม ทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัสาขาวชิา ตามล าดบั ส่วน 
รายวชิาต่าง ๆ ครบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรฐานคุณวุฒอุิดมศกึษา  และ จ านวน
หน่วยกติมคีวามเหมาะสมทีจ่ะช่วยใหน้ิสติ
ส าเรจ็การศกึษาตามเวลาทีก่ าหนด  มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด 
  1.1.3 การประเมนิเน้ือหาวชิาของ
หลกัสตูร ในภาพรวม พบว่า มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมาก (X ̅ = 4.53, S.D. = 
0.12) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมาก คอื  1) เนื้อหา
รายวชิาหลกัมคีวามชดัเจนไมซ่ ้าซอ้นกนั   
2) สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนน าไปใชป้ระโยชน์
ในการท างานได ้ 3) เนื้อหาของรายวชิาใน
แต่ละกลุ่มวชิามคีวามเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน  ตามล าดบั  ส่วน ความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
และเนื้อหารายวชิาเลอืกมคีวามชดัเจน มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด 
   1.1.4 การประเมนิรายวชิา
ของหลกัสตูร ในภาพรวม พบว่า มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 4.53, 
S.D. = 0.16) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ พบว่า 

ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื 
1) หมวดวชิาแกน 2) หมวดวชิาหลกั 3) 
หมวดวชิาเลอืก  4) หมวดวทิยานิพนธ ์
ตามล าดบั  
   1.1.5 การประเมนิแผนการ
ศกึษาของหลกัสตูร ในภาพรวม พบว่า มี
ความเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 
4.84, S.D. = 0.06) เมือ่พจิารณาเป็นกลุ่ม
วชิา พบว่า กลุ่มวชิาดนตรศีกึษา กลุ่มวชิา
ดนตรวีทิยา และกลุ่มวชิาการบรหิารจดัการ
ดนตร ีมคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกกลุ่ม
วชิา 
  1.2 ผลการประเมนิหลกัสตูรดา้น
ปจัจยัเบือ้งตน้ ในภาพรวม พบว่า มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 4.69, 
S.D. = 0.07) เมือ่พจิารณาเป็นรายประเดน็ 
พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื  
คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน  ส่วน 
คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา และสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู้ มคี่าเฉลีย่มาก  เมือ่พจิารณาผล
การประเมนิในรายประเดน็สรปุไดด้งันี้ 
   1.2.1 การประเมนิคุณสมบตัิ
ของผูเ้ขา้ศกึษา ในภาพรวม  พบว่า มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 4.89, 
S.D. = 0.10) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ พบว่า มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ดงันี้ 1) 
ผ่านการสอบสมัภาษณ์  2) ผ่านการสอบ
ขอ้เขยีน  3) มคีวามรู ้ประสบการณ์ดา้นดุริ
ยางคศลิป์หรอืในสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัทัง้
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ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท   4) ไมเ่ป็น
ผูท้ีเ่ป็นโรคตดิต่อรา้ยแรง หรอืเป็นโรคที่
เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 5) ตอ้งส าเรจ็
การศกึษาไมต่ ่ากว่าระดบัปรญิญาโท หรอื
เทยีบเท่าจากมหาวทิยาลยัหรอื สถาบนั
อุดม- ศกึษาทีส่ านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษารบัรอง  6) ในกรณทีีม่คีะแนน
เฉลีย่สะสมน้อยกว่า 3.25 จะตอ้งเป็นผูม้ ี
คุณสมบตัพิเิศษทีค่ณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรยอมรบั  7) มคีะแนนเฉลีย่สะสม
ตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 3.25 ตามล าดบั  
   1.2.2 การประเมนิคุณลกัษณะ
ของอาจารยผ์ูส้อน  ในภาพรวม  พบว่า มี
ความเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 
4.89, S.D. = 0.10) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ 
พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้  
ดงันี้ 1) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรฯ 2) ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารย์
ประจ าบณัฑติศกึษา  3) มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์ทนักบัการเปลีย่นแปลงทาง
วชิาการ  4) มคีวามสามารถในการบรูณา
การความรูต่้าง ๆใหแ้ก่นิสติ  5) มี
ความสามารถและเทคนิควธิกีารสอนที่
เหมาะสมกบัเนื้อหาวชิา  6) เตรยีมการสอน
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องรายวชิาที่
สอน  7) มคีวาม สามารถใชเ้ครือ่งมอื
อุปกรณ์ สื่อการเรยีนการสอนอยา่ง
เหมาะสม 8) มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์ในวชิาทีส่อน  9) มงีานวจิยั

และมผีลงานตพีมิพใ์นระดบัชาตหิรอื
นานาชาต ิ10) ส่งเสรมิใหน้ิสติคดิวเิคราะห์
และกลา้แสดงความคดิเหน็ ตามล าดบั 
   1.2.3 การประเมนิสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ในภาพรวม พบว่า มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก (X ̅ = 4.44, 
S.D. = 0.46) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ พบว่า  
มคี่าเฉลีย่ในระดบัมาก คอื 1) ส านกัวทิย
บรกิารมหีนงัสอืและวารสารทีท่นัสมยัเป็น
ปจัจบุนั  2) มเีอกสารประกอบการสอน
สอดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิาในหลกัสตูร 
3) มจี านวนหนงัสอืและวารสารอา้งองิ
เพยีงพอและตรงกบัความตอ้งการ   
4) มหาวทิยาลยัมบีรกิารดา้นสื่อทางการ
สอนทีท่นัสมยั 5) มรีายงานการวจิยัจ านวน
เพยีงพอทีจ่ะใชศ้กึษาคน้ควา้  6) มวีสัดุที่
จ าเป็นต่อการเรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ  
7) หอ้งเรยีนมบีรรยากาศและสภาพที่
เอือ้อ านวยต่อการเรยีนการสอน  8) สื่อ
เทคโนโลยทีางการศกึษามคีุณภาพ
เพยีงพอ   ส่วนต ารา/เอกสารเฉพาะ
สาขาวชิาในหอ้งสมดุเพยีงพอและทนัสมยั 
และ  ขอ้มลูระบบอนิเตอรเ์น็ตไวบ้รกิาร
อยา่งเพยีงพอ มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด  
 1.3 ผลการประเมนิหลกัสตูรดา้น
กระบวนการ ในภาพรวม พบว่า มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 4.71, 
S.D. = 0.16) เมือ่พจิารณาเป็นรายประเดน็ 
พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื   
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การบรหิารหลกัสตูร การจดัการเรยีนการ
สอน การวดัและประเมนิผล ตามล าดบั และ
เมือ่พจิารณาผลการประเมนิในรายประเดน็
สรปุไดด้งันี้ 
   1.3.1 ผลการประเมนิการ
จดัการเรยีนการสอน  ในภาพรวม พบว่า มี
ความเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 
4.66, S.D. = 0.29) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ 
พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้
ดงันี้  1) การจดัการเรยีนการสอนมุง่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 2) มกีารเชญิวทิยากร
ภายนอกมาบรรยายพเิศษในบางเนื้อหา
เพิม่พนูความรู ้3) มกีารเลอืกใชร้ปูแบบการ
สอนไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของรายวชิาและกระตุน้การเรยีนรูข้องนิสติ 
4) มกีจิกรรมการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามทีส่อดคลอ้งตามวตัถุประสงค์
ของรายวชิา  5) มกีจิกรรมดา้นวชิาการ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร  
6) มกีารจดักจิกรรมสนบัสนุนการเรยีนการ
สอนไดเ้หมาะสมกบัเนื้อหาวชิา 7)  การ
จดัการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบั
ค าอธบิายรายวชิาของหลกัสตูรรายวชิา   
8) มกีารก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกจิกรรม
การเรยีนการสอนไวอ้ยา่งชดัเจน 9)ผูส้อน
แจง้เนื้อหาและวตัถุประสงคข์องการจดัการ
เรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนทราบ  Course 
outline 10) มกีารจดัล าดบัเนื้อหาส าหรบั
สอนครบตรงตามวตัถุประสงค ์ 

   1.3.2 ผลการประเมนิการวดั
และประเมนิผล ในภาพรวม  พบว่า มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 4.65, 
S.D. = 0.36) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ พบว่า มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ดงันี้  1) 
อาจารยผ์ูส้อนแจง้วธิกีารวดัและประเมนิผล
การเรยีนชดัเจน  2) มกีารวดัและ
ประเมนิผลรายวชิาก่อนเรยีนระหว่างเรยีน 
และหลงัเรยีนตามเกณฑท์ีก่ าหนด ใน  
Course outline 3) นิสติมโีอกาส
ประเมนิผลการสอนของอาจารยผ์ูส้อน   
4) การวดัและประเมนิผลการเรยีน
สอดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิา  5) การใหค้ะแนน
ของอาจารยผ์ูส้อนตรวจสอบได้  6) การวดั
และประเมนิผลการเรยีนสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอน   
7) อาจารยผ์ูส้อนน าผลการประเมนิผลมา
ปรบัปรงุวธิกีารสอน  
   1.3 .3 ผลการประเมนิการ
บรหิารหลกัสตูร ในภาพรวม พบว่า มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (X ̅ = 4.70, 
S.D. = 0.16) เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ พบว่า มี
ค่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้ดงันี้  
1) มกีระบวนการสอบวดัคุณสมบตั ิ( QE)  
ทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิาในหลกัสตูร   
2) มกีระบวนการคดัเลอืกนิสติเขา้ศกึษา
อยา่งเหมาะสม  3) นิสติไดร้บัทราบ
จดุมุง่หมาย เนื้อหาวชิา กจิกรรมการเรยีน
การสอน และการวดัประเมนิผลทีช่ดัเจน   
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4) มบีรกิารดา้นธุรการ การยนืค ารอ้ง
ลงทะเบยีนการจดัตารางเรยีนตารางสอน
การตอบปญัหาเกีย่วกบัการเรยีนการสอน 
5) มแีผนการด าเนินงานดา้นหลกัสตูรอยา่ง
ชดัเจนและเป็นระบบ  6) การจดัระบบ
อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการและทีป่รกึษา
วทิยานิพนธ์  7) มกีารคดัเลอืกอาจารย์
ผูส้อนตามความรูค้วามสามารถและคุณวุฒิ  
8) มกีารปฐมนิเทศนิสติใหมเ่พื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการศกึษา การปรบัตวั และ
แนะน าเกีย่วกบัหลกัสตูร  9) อาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธม์กีารตรวจงาน ให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ มตีดิตามการด าเนินงาน
ของนิสติอยา่งต่อเนื่อง 10) อาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธ ์มกีารตดิตามการ
ด าเนินงานของนิสติอยา่งต่อ เนื่อง
ตามล าดบั ส่วน  ระบบการวดัและประเมนิ 
ผลมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่ในระดบัมาก 
 2. ผลการประเมนิหลกัสตูรดา้น
ผลผลติในภาพรวม พบว่ามคีวามเหมาะสม
ในระดบัมากทีสุ่ด  (X ̅ = 4.68, S.D. = 0.04) 
เมือ่พจิารณาเป็นขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
มากทีสุ่ดคอื  1) ประสทิธภิาพของดุษฎี
บณัฑติดา้นวชิาชพี 2) ประสทิธภิาพของ
ดุษฎบีณัฑติดา้นวจิยั  3) ประสทิธภิาพของ
ดุษฎบีณัฑติดา้นวชิาการ และเมือ่พจิารณา
ผลการประเมนิในรายประเดน็ สรปุไดด้งันี้ 
  2.1 ผลการประเมนิประสทิธภิาพ
ของดุษฎบีณัฑติดา้นวชิาการ  ในภาพรวม 

พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด  
(X ̅ = 4.62, S.D. = 0.19) เมือ่พจิารณาเป็น
ขอ้ พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ดทุก
ขอ้ดงันี้   1) มทีกัษะในการท างาน 
2) มทีกัษะชวีติ 3) มคีวามสามารถในการ
พฒันานวตักรรมใหห้น่วยงาน 4) มทีกัษะ
การใชเ้ทคโนโลยสีาร- สนเทศ ( ICT) 
5) มคีวามเป็นผูน้ าทางวชิาชพี 6) มทีกัษะ
การคดิขัน้สงู  7) มคีวามเป็นผูน้ าทาง
วชิาการและวชิาชพี 8) มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจทางทฤษฎใีนสาขาวชิาทีส่ าเรจ็
การศกึษา  9) มคีวามรูใ้นสาขาวชิาใน
ระดบัเท่าเทยีมกนักบัดุษฎณีฑติใน
สาขาวชิาเดยีวกนัทีจ่บจากสถาบนั 
การศกึษาอื่น  
  2.2 ผลการประเมนิประสทิธภิาพ
ของดุษฎบีณัฑติดา้นวจิยั  ในภาพรวม
พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด 
(X ̅ = 4.66, S.D. = 0.27) เมือ่พจิารณาเป็น
ขอ้ พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ด 
ทุกขอ้ดงันี้   1) เป็นทีป่รกึษาดา้นการวจิยั
ใหก้บันิสติและบุคลกรในหน่วยงาน 
2) มคีวามรูส้ามารถในการปฏบิตั ิการวจิยั
ทางดุรยิางคศลิป์ 3) มสีามารถน าความรูม้า
ใชใ้นการแกป้ญัหาต่างๆ  ในหน่วยงานได ้
4) มคีวามสามารถในการวจิยัทางดุรยิางค
ศลิป์ และสามารถเผยแพรผ่ลงานวจิยัใหแ้ก่
สงัคม 5) มผีลงานการวจิยัไดร้บัการตพีมิพ์
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เผยแพรร่ะดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ  
6) เป็นผูน้ าทางวทิยาการดา้นดนตร ี 
  2.3 ผลการประเมนิประสทิธภิาพ
ของดุษฎบีณัฑติดา้นวชิาชพี  ในภาพรวม 
พบว่า มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด 
(X̅ = 4.77, S.D. = 0.20) เมือ่พจิารณาเป็น
ขอ้ พบว่า มคี่าเฉลีย่ในระดบัมากทีสุ่ดทุก
ขอ้ดงันี้ 1) มคีวามเจรญิกา้วหน้าในวชิาชพี  
2) เป็นผูใ้ฝรู่ม้กีารพฒันาตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอ  3) มคีวามรบัผดิชอบในหน้าที่
การงานทีม่อบหมาย   4) มคีวามสามารถ
พฒันางานทีป่ฏบิตัใิหม้ปีระสทิธ ิผลเพิม่ขึน้  
5) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะหเ์พื่อ
แกไ้ขปญัหา 6) มคีวามสามารถในการ
ปฏบิตังิานตามสาขาวชิาชพีทีส่ าเรจ็
การศกึษาและสาขาวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง  
7) มมีนุษยสมัพนัธ ์สามารถท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งดี  8) มคีวามสามารถ
พฒันาปรบัปรงุตนเองใหม้คีวามกา้วหน้า
ทางวชิาการและวชิาชพี 9) มคีวามสามารถ
ใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์เกีย่วกบัวชิาชพีได้
อยา่งคล่องแคล่ว  
 
อภิปรายผล 
 จากการประเมนิหลกัสตูรปรชัญา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ครัง้นี้  ผูว้จิยัได้
น าแนวคดิทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสารและ
งานวจิยัมาเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั

การประเมนิหลกัสตูร โดยใชร้ปูแบบการ
ประเมนิ  CIPP Model เนื่องจากเป็น
รปูแบบการประเมนิทีน่ิยมใชใ้นการประเมนิ
หลกัสตูรและเป็นรปูแบบการประเมนิที่
สามารถประเมนิไดท้ัง้ระบบและต่อเนื่อง มี
ความละเอยีดครอบคลุมทุกดา้นตัง้แต่
บรบิท ปจัจยัเบือ้งตน้กระบวนการ และ
ผลผลติ ซึง่มคีวามเหมาะสมมากกว่า
รปูแบบอื่น ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัโดยใช้
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร นิสติ ดุษฎบีณัฑติ และ 
ผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ มปีระเดน็ทีส่ามารถน า
ผลการวจิยัมาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 
  1. การประเมนิดา้นบรบิทของ
หลกัสตูร ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุริ
ยางคศลิป์ กลุ่ม เป้าหมาย ไดแ้ก่ อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร นิสติ และดุษฎบีณัฑติ 
มคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า บรบิทของ
หลกัสตูร  มคีวามเหมาะสมโดยรวมใน
ระดบัมากทีสุ่ด  เมือ่จ าแนกแต่ละประเดน็  
ทัง้การประเมนิวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร  
การประเมนิโครงสรา้งของหลกัสตูร 
การประเมนิเน้ือหาวชิาของหลกัสตูร 
การประเมนิรายวชิาของหลกัสตูร และการ
ประเมนิแผนการศกึษาของหลกัสตูร  จงึถอื
ไดว้่าบรบิทของหลกัสตูรปรชัญาดุษฎี
บณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม  เป็นไปตามแนวทางของการ
จดัการศกึษาทีส่ านกังานคณะกรรมการการ
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อุดมศกึษาก าหนด ซึง่อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร นิสติและดุษฎบีณัฑติ  จงึมี
ความเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า บรบิทของ
หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  กญัจน์ชาญาน์ 
สรรเสรญิ (2551 : 24) ไดก้ล่าวไวว้่า
ลกัษณะของหลกัสตูรทีด่ ีตอ้งสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนและ
สงัคมได ้สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด ้และ
สะดวกแก่การวดัและประเมนิผล  ตรงตาม
ความมุง่หมายทางการศกึษาของชาต ิและ
ตอ้งค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผูเ้รยีน อกีทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืช่วยให้
การศกึษาบรรลุตามจดุมุง่หมายทีก่ าหนด
ไว ้มกีารวางแผนหลกัสตูรทีด่แีละต่อเนื่อง 
มคีวามคล่องตวัและยดืหยุน่ได ้มบีุคคล
หลายฝา่ยรว่มกนัในการพฒันาหลกัสตูร มี
การประเมนิผลอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ 
การประเมนิหลกัสตูรเพื่อตอ้งการให้
หลกัสตูรทีด่ าเนินการใชอ้ยู ่เป็นหลกัสตูรที่
ด ีมคีุณภาพมากทีสุ่ด และสามารถส่งเสรมิ
ผูเ้รยีนในทุกๆ  ดา้น เพื่อใหผู้เ้รยีนคดิเป็น 
ท าเป็นและแกป้ญัหาเป็น และสอดคลอ้งกบั
แนวความคดิของ วไิลวรรณ วภิาจกัษณกุล 
(2551 : 9) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของ
หลกัสตูรทีด่วี่าควรมจีดุมุง่หมายเพื่อผลติ
บณัฑติใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ มคีวามรู ้ความ
เขา้ใจทัง้ในวชิาการ วชิาชพี และการอยู่
รว่มกนัในสงัคม มคีวามสามารถในการ

ตดิต่อสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลย ีและการ
วเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ รวมทัง้ตอ้งรู้
คุณค่าของศลิปวฒันธรรมของชาตแิละ
นานาประเทศ มกีารก าหนดเนื้อหา  
จดักระบวนการเรยีนการสอน เกณฑก์ารวดั 
และประเมนิผลการเรยีน รวมทัง้การ
ประเมนิและปรบัปรงุหลกัสตูร      
นอกจากนัน้ ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
เบญจพร ชนะกุล (2553 : 78)  ไดก้ล่าวงถงึ
ลกัษณะของหลกัสตูรทีด่ ีตอ้งมคีวาม
ชดัเจน ตัง้อยูบ่นความเหมาะสมและมคีวาม
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาวะของ
สงัคม สามารถน าไปใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิ 
มุง่เน้นพฒันา ใหผู้เ้รยีนมคีวามเจรญิงอก
งาม ทัง้ทางความคดิ สตปิญัญาและมี
คุณธรรม เสรมิสรา้งทกัษะปฏบิตัแิละการ
แกไ้ขปญัหาอยา่งสมเหตุผล มคีวาม
ยดืหยุน่ต่อการปรบัเปลีย่นและบอกแนว
ทางการวดัประเมนิ ผลไวอ้ยา่งชดัเจน 
  2. การประเมนิดา้นปจัจยัเบือ้งตน้
ของหลกัสตูร ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุริ
ยางคศลิป์ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร นิสติ และดุษฎบีณัฑติ  มี
ความเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า ปจัจยัเบือ้งตน้
ของหลกัสตูร มคีวามเหมาะสมโดยรวมใน
ระดบัมากทีสุ่ด เมือ่จ าแนกแต่ละประเดน็  
พบว่า ปจัจยัเบือ้งตน้ของหลกัสตูร ทัง้
คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา คุณลกัษณะของ
อาจารยผ์ูส้อน มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบั
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มากทีสุ่ด ยกเวน้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ทีม่ ี
ความเหมาะสมในระดบัมาก ซึง่จากผลการ
ประเมนิหลกัสตูรดา้นปจัจยัน าเขา้  ใน 2 
ประเดน็ พบว่า ผูผ้่านการคดัเลอืกเขา้
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอกหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติตอ้งมคีุณสมบตัิ  
เป็นไปตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัก าหนดไว ้
ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั
มหาสารคาม ว่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2557  และคุณลกัษณะ
ของอาจารยผ์ูส้อน เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร  (2548) เรือ่งเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2548 ก าหนดใหผู้ส้อนในระดบัปรญิญาเอก 
ตอ้งจบการศกึษาในระดบัปรญิญาเอก  หรอื
มตี าแหน่งทางวชิาการตัง้แต่รอง
ศาสตราจารยข์ึน้ไป  และมผีลงานวจิยัอยา่ง
น้อยหน่ึงเรือ่ง  ซึง่มใิช่ส่วนหน่ึงของ
การศกึษา  ดงันัน้การก าหนดผูส้อนตาม
หลกัสตูรน้ี จงึมอีาจารยผ์ูส้อนทีม่คีุณวุฒิ  
ความรูแ้ละประสบการณ์  รวมทัง้มผีลงาน
วชิาการและงานวจิยัทีม่ศีกัยภาพ  ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ   
  3. การประเมนิดา้นกระบวนการ
ของหลกัสตูร ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขา  
ดุรยิางคศลิป์ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร นิสติ และดุษฎบีณัฑติ มี
ความเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่ากระบวนการ

ของหลกัสตูร มคีวามเหมาะสมโดยรวมใน
ระดบัมากทีสุ่ด เมือ่จ าแนกแต่ละประเดน็
พบว่ากระบวนการของหลกัสตูร อยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ดทุกประเดน็  ทัง้การจดัการเรยีน
การสอน การวดัและประเมนิผล การบรหิาร
หลกัสตูร ดงันัน้จงึถอืไดว้่ากระบวนการของ
หลกัสตูร ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุริ
ยางคศลิป์ เป็นไปตามแนวทางของการจดั
การศกึษาทีส่ านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาก าหนด กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร นิสติ และดุษฎี
บณัฑติ  มคีวามคดิเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า 
กระบวนการของหลกัสตูร มคีวามเหมาะสม
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดซึง่สอดคลอ้งกบั
แนวคดิของ วชิยั ประสทิธิว์ุฒเิวชช า 
(2542 : 30) ไดก้ล่าวถงึการประเมนิ
หลกัสตูรไวว้่า เป็นกระบวนการรวบรวม
ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู แลว้น าผลมาใช้
ในการเปรยีบเทยีบระหว่าง  ผลการใช้
หลกัสตูรทีว่ดัไดก้บัจดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร เพื่อหาขอ้บกพรอ่งหรอืปญัหา
และพจิารณาคุณค่าของหลกัสตูร  และ  
นิรมล  ศตวุฒ ิ(2548 : 6) ไดก้ล่าวว่า  
การบรหิารหลกัสตูรเป็นกระบวนการ
สนบัสนุนและเอือ้อ านวยใหก้ารใชห้ลกัสตูร
บรรลุเป้าหมาย  และ  วชัร ีบรูณสงิห ์
(2544 : 17-18) ไดก้ล่าวว่าการบรหิาร
หลกัสตูร ใหป้ระสบผลดตีอ้งเอา
จดุมุง่หมายของหลกัสตูรในแต่ละระดบัเป็น
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เป้าหมายทีส่ าคญัการด าเนินการหรอืการ
จดักจิกรรมทุกอยา่ง  ตอ้งน าไปสู่เป้าหมาย
นัน้จะเหน็ไดว้่าการบรหิารหลกัสตูร จะ
เกีย่วพนักบับุคคลและกจิกรรมต่าง ๆ ทัง้นี้ 
วชิยั วงษ์ใหญ่ และ Phi Delta Kappa 
National Study Committee on 
Evaluation (อา้งถงึใน รจุริ ภสูาระ, 2546 : 
150 - 152) มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า 
ผลการประเมนิหลกัสตูรจะมคีวามเชื่อถอื
เพยีงใด อยูท่ีเ่กณฑส์ าหรบัการใชพ้จิารณา
ตดัสนิการประเมนิหลกัสตูรของ
คณะกรรมการประเมนิหลกัสตูร จะเลอืกใช้
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการ
ประเมนิ นอกจากนัน้ ยงั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของกญัจน์ชญาน์ สรรเสรมิ (2551) 
ศกึษาเรือ่ง การประเมนิหลกัสตูร
มหาบณัฑติสาขาวจิยัและประเมนิผล
การศกึษา  (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ .ศ.2545) 
ภาควชิาการศกึษามหาวทิยาลยั  
เกษตรศาสตร ์พบว่า การประเมนิหลกัสตูร  
ดา้นกระบวนการ  ไดแ้ก่ การจดัการเรยีน  
การสอน มคีวามเหมาะสมด ีสามารถ
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูจ้นบรรลุ
วตัถุประสงค ์แต่ควรเพิม่กจิกรรมทีส่่งเสรมิ
ใหน้ิสติไดน้ าเสนอผลงานทีด่ต่ีอสาธารณะ
ใหม้ากขึน้ และใหน้ิสติมโีอกาสฝึก
ประสบการณ์วจิยั จากผูเ้ชีย่วชาญ การ
ด าเนินงานของสาขาและภาควชิามคีวาม
เหมาะสมด ีโดยเฉพาะเรือ่งการปฐมนิเทศ 

และควรเพิม่จ านวนอาจารยผ์ูส้อนใหม้าก
ขึน้ การวดัและประเมนิผลมคีวามเหมาะสม
ด ีเพราะใชว้ธิกีารวดัทีห่ลากหลาย
เอือ้อ านวยต่อการพฒันาผูเ้รยีน 
  4. การประเมนิดา้นผลผลติของ
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิาง 
คศลิป์ กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร ดุษฎบีณัฑติ และผูใ้ชดุ้ษฎี
บณัฑติ โดยรวม มคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้ง
กนัว่า ผลผลติของหลกัสตูร มคีวาม
เหมาะสมโดยรวมในระดบัมากทีสุ่ด เมือ่
จ าแนกแต่ละประเดน็  พบว่า ประสทิธภิาพ
ของดุษฎบีณัฑติดา้นวชิาการ  
ประสทิธภิาพของดุษฎบีณัฑติดา้นวจิยั 
และ ประสทิธภิาพของดุษฎบีณัฑติดา้น
วชิาชพี มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด  
โดยเฉพาะประสทิธภิาพดา้นวชิาชพี มี
ค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด และผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ 
เหน็ว่า ดุษฎบีณัฑติมคีวามรบัผดิชอบใน
หน้าทีก่ารงานทีม่อบหมาย เป็นผูม้คีวาม
เจรญิกา้วหน้าในวชิาชพี  
  5. การประเมนิหลกัสตูรปรชัญา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์ โดยรวม 
พบว่ากลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร นิสติ ดุษฎบีณัฑติ และผูใ้ชดุ้ษฎี
บณัฑติ มคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนัว่า
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุริ
ยางคศลิป์ มคีวามเหมาะสมโดยรวมใน
ระดบัมากทีสุ่ด เมือ่จ าแนกแต่ละประเดน็  
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พบว่า การประเมนิดา้นบรบิทของหลกัสตูร 
มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ดทุก
ประเดน็  ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาดุรยิางคศลิป์  
ดา้นบรบิทของหลกัสตูร มวีตัถุประสงคท์ี่
สอดคลอ้งกบัปรชัญาของหลกัสตูร 
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูเ้รยีน 
และสรา้งความเป็นมอือาชพีทางดา้น 
ดุรยิางคศลิป์ มโีครงสรา้งหลกัสตูรมี
รายวชิาทีค่รบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้น
มาตรฐานคุณวุฒอุิดมศกึษา และมจี านวน
หน่วยกติทีเ่หมาะสม มคีวามลุ่มลกึทีจ่ะช่วย
พฒันาศกัยภาพของการเป็นดุษฎบีณัฑติ มี
เนื้อหาวชิาและมรีายวชิาของแต่ละกลุ่มวชิา
เช่น กลุ่มวชิาดนตรศีกึษา กลุ่มวชิาดนตรี
วทิยา และกลุ่มวชิาบรหิารจดัการดนตร ีที่
เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน    
 การประเมนิดา้นปจัจยัเบือ้งตน้ของ
หลกัสตูร มคีวามเหมาะสมโดยรวมในระดบั
มากทีสุ่ด เมือ่จ าแนกตามประเดน็ ไดแ้ก่ 
คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา ซึง่ เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2557 และคุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน
เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศกึษาธกิาร  
(2548) เรือ่งเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 ก าหนดใหผู้ส้อน
ในระดบัปรญิญาเอกตอ้งจบการศกึษาใน
ระดบัปรญิญาเอก  หรอืมตี าแหน่งทาง

วชิาการตัง้แต่รองศาสตราจารยข์ึน้ไป  และ
มผีลงานวจิยัอยา่งน้อยหน่ึงเรือ่ง  ซึง่มใิช่
ส่วนหน่ึงของการศกึษา  ดงันัน้การก าหนด
ผูส้อนตามหลกัสตูรน้ี จงึมอีาจารยผ์ูส้อนทีม่ ี
คุณวุฒ ิ ความรูแ้ละประสบการณ์  รวมทัง้มี
ผลงานวชิาการและงานวจิยัทีม่ศีกัยภาพ  
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิหลกัสตูร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ ส่วนสิง่สนบัการเรยีนรู ้
ไดร้บัการประเมนิว่ามคีวามเหมาะสม
โดยรวมในระดบัมาก ทัง้นี้หลกัสตูรตอ้ง
ด าเนินการพฒันา เอกสารต าราเรยีน และ
อุปกรณ์การเรยีนการสอน สื่อเทคโนโลยี
ทางการศกึษาทีเ่หมาะสม ส่วนการประเมนิ
หลกัสตูรดา้นกระบวนการ มคีวาม
เหมาะสมโดยรวมในระดบัมากทีสุ่ด เมือ่
จ าแนกตามประเดน็ ไดแ้ก่  การจดัการเรยีน
การสอนการวดัและประเมนิผล และการ
บรหิารหลกัสตูร ส่วนใหญ่เหน็ว่า การ
จดัการเรยีนการสอนมุง่เน้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญัมกีจิกรรมการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามทีส่อดคลอ้งตามวตัถุประสงค์
ของรายวชิา อาจารยผ์ูส้อนแจง้วธิกีารวดั
และประเมนิผลการเรยีนชดัเจน นิสติมี
โอกาสประเมนิผลการสอนของอาจารย์
ผูส้อน มกีารปฐมนิเทศนิสติใหมเ่พื่อเตรยีม
ความพรอ้มในการศกึษา การปรบัตวั และ
แนะน าเกีย่วกบัหลกัสตูร   มกีระบวนการ
สอบวดัคุณสมบตั ิ( QE) ทีส่อดคลอ้งกบั
เนื้อหาวชิาในหลกัสตูร  อาจารยท์ีป่รกึษา
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วทิยานิพนธ ์มกีารตดิตามการด าเนินงาน
ของนิสติอยา่งต่อเนื่อง   
 นอกจากนัน้การประเมนิ
ประสทิธภิาพของหลกัสตูร ไดแ้ก่ 
ประสทิธภิาพของดุษฎบีณัฑติดา้นวชิาการ 
ประสทิธภิาพของดุษฎบีณัฑติดา้นวจิยั 
และ ประสทิธภิาพของดุษฎบีณัฑติดา้น
วชิาชพี มคีวามเหมาะสมโดยรวมในระดบั
มากทีสุ่ด เมือ่จ าแนกตามประเดน็ เหน็ว่า 
ดุษฎบีณัฑติมทีกัษะในการท างาน มคีวาม 
สามารถในการพฒันานวตักรรมให้
หน่วยงาน มคีวามรูค้วามสามารถในการ
วจิยั สามารถน าความรูม้าใชใ้นการ
แกป้ญัหาต่าง ๆ มคีวาม สามารถในการ
วจิยัทางดุรยิางคศลิป์และสามารถเผยแพร่
ผลงานวจิยัใหแ้ก่สงัคม  และผูใ้ชดุ้ษฎี
บณัฑติ เหน็ว่า ดุษฎบีณัฑติ มมีนุษย
สมัพนัธ ์สามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็น
อยา่งด ีเป็นผูใ้ฝรู่ม้กีารพฒันาตนเองอยา่ง
สม ่าเสมอมคีวามรบัผดิชอบในหน้าทีก่าร
งานทีม่อบหมายและมคีวามเจรญิกา้วหน้า
ในวชิาชพี 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวจิยัเรือ่ง การประเมนิ
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาดุริ
ยางคศลิป์  วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูว้จิยัมี

ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
ดงันี้  
  1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผล
วจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
   1.1 ผูบ้รหิารหรอืประธาน
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาดุริ
ยางคศลิป์ ควรน าผลการประเมนิหลกัสตูร 
ไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุ
หลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป โดยจาก
ศกึษาวจิยั แบ่งขอ้ เสนอแนะในดา้นต่างๆ  
ไดด้งันี้ 
    1.1.1 ดา้นบรบิทของ
หลกัสตูร ควรปรบัปรงุวตัถุประสงคข์อง
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจ
บนั โดยค านึงถงึสภาพเศรษฐกิจิ สงัคม 
แนวโน้มของตลาดงาน และความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติ  
    1.1.2 ดา้นปจัจยัเบือ้งตน้
ของหลกัสตูร  ควรพฒันาสื่อการเรยีนการ
สอนใหเ้หมาะสมทนัสมยั  ควรจดัหอ้ง
คอมพวิเตอร์ อุปกรณ์ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอนใหพ้อเพยีง และควร
จดัหอ้งสมดุ ต ารา เอกสารประกอบการ
เรยีนการสอน ใหพ้อเพยีงต่อจ านวนนิสติ 
   1.1.3 ดา้นกระบวนการของ  
หลกัสตูร  ควรมกีารจดักจิกรรมใหแ้ก่นิสติ
นอกเหนือจากบทเรยีนทีจ่ดัการเรยีนการ
สอนในหอ้งเรยีน  เพื่อใหน้ิสติมี
ความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั  ควรมกีารศกึษาดู
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งานในประเทศและหรอืต่างประเทศ  และ
ควรจดัการเรยีนการสอนทีส่อดแทรก
คุณธรรมจรยิธรรม 
  1.2 ผูบ้รหิารหรอืประธาน
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาดุริ
ยางคศลิป์  ควรน าผลผลติของหลกัสตูร  
ไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรงุ
หลกัสตูรใหม้ปีระสทิธภิาพและควรม ี
การตดิตามประเมนิผลการท างานของ

ผูส้ าเรจ็การศกึษาอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้  
ต่อไป 
  2.1 ควรท าการวจิยัเปรยีบเทยีบ 
โดยประเมนิหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาดุรยิางคศลิป์ของสถาบนัอื่น เพื่อ
น าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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 สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษา.  กรงุเทพฯ  :  กระทรวงศกึษาธกิาร.   
ส านกังานมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา.  (2553)  มาตรการอุดมศกึษา และเกณฑ์ 
 มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง.  กรงุเทพฯ  :  ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา   
 กระทรวงศกึษาธกิาร.   
 


