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บทดัดย่อ
การวิจ ัยครั้งน ี้ม ีว ัตอ ุประสงค์เพ ื่อค ืกษาแนวทๆงในการบริหารจัดการหลักส ูตรดนตริระดับปริญญาโท  

วิทยาลัยการดนตริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยคืกษาแนวทางให้ลอดคล้องกับวัตอุประลงคิใน 
การบริหารจัดการหลักสูตร ตามกรอบแนวทฤษฏีปัจจัยในการบริหาร 4 ด็าน คือ 1) คน 2) งบประมาณ 3) วัสดุ 
อุปกรณ์ 4) การจัดการบริหาร งานวิจ ัยน ี้ใช ้ระเบ ียบวิธ ีว ิจ ัยเซ ิงค ุณภาพ เครองมือในการเก็บรวบรวมเปีนแบบ 
ลัมภาษณ ์โดยเก็บข้อมูลจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคืลปศๆสตรมหาบัณฑิต จำนวน 6 คนโดยผ ู้ว ิจ ัยใช ้ว ิธ ี 
แบบลัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะความริยง

ผลการวิจัย พบว่า ในการบริหารจัดการประกอบไปด้วย ด้านคน คือผู้บริหาร อาจารย์ผู้ลอน ควรให้ม ี
ความสอดคล้องกับบัณฑิตคืกษาโดยรับอาจารย์ผู้เชียวชาญและลายลนับลฤนให้เพียงพอต่อจำนวนนักคืกษาเพื่ม ใน 
ด้านงบประมาณ ควรเพิ่มค ่าตอบแทนอาจารย์และผู้บริหารหลักสูตรเพื่อเปีนแรงจูงใจและขวัญกำลังใจ ด้านวัสด ุ
อุปกรณ์ ควรมีห้องเริยน ห ้องเฉพาะนัดหมายอาจารย์ น ักคืกษา ตลอดจนห้องลมูดของวิทยาลัย ด้านการบริหาร 
จัดการ ควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน ปรับปรงส่วนรายวิชาให้ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาอาจารย์และควร 
รับนักคืกษาตาม1จำนวนที่กำหนด การควบคุมดูแล การให้คำปรกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตคืกษา ควรติดตาม 
นักคืกษาที่กำลังจบอย่างใกล้ชิด

ความสำคัญ : แนวทางการบริหารจัดการ หลักสูตรดนตริระดับปริญญาโท วิทยาลัยการดนตริ 

Abstract
The ob jective of this research is to analyse the existing curricu lum  of the faculty of Musical Arts, 

University o f Bansomdejchaopraya Rajabhat in order to suggest new gu idance of curriculum  in 
accordance with the faculty ’s princ ipa l 4M management theory : 1) human resource 2) budgets  
3) Materials and equipment 4) Management. The data collection is from 6 key informants, all o f which are 
those responsib le for producing Curriculum o f the Faculty o f Musical Arts. The interview mechanism  
deployed is qualitative research with sem i-structured interview and its report is in narration.

The research results are revealed and concluded accord ing to the 4M Management Theory. 
Regarding ‘Man’, the number of teachers and/or specia lists and other supporting roles are insufficient
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and should be increased to match the increasing number of students. ‘Budget’ needs to be revised to 
include monetary remuneration in whichever forms to both teachers and curricu lum  adm inistrators as 
incentives and motivation. ‘Material’ should increase the number o f classrooms, common rooms for 
meetings between students and teachers and there should be an on-site library. ‘Management’ should 
produce a c lear operational plan with up to date curriculum  and a continued teach ing skill development. 
The number o f student accep tance should be accord ing to the stipulated plan. Consultancy and a 
control o f Master degree students should be streamlined, and those graduating should be closely  
supervised.

Keyword : Guideline o f Management, Musical Curriculum master's degree, College o f music.

บทนำ
หลักสูตรคิลปศาลตรมหาบัณฑิต ลาขาวิชาตะวันตก เม่ือ ภาคษียน'ท่ี I ปีการคิกษา 2555 มีการปรับปรุง 

เนี้อหาของรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันลมัย ลอดคล้องกับลภาพลังคม โดยมีการใช้เทคโนโลย ี
สื่อออนไลน์ เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการลอน และการล้นควิาข้อถุลรวมไปถึงการคิกษานอกลถานที่เพ ื่อให้ 
นักคิกษา,ได้เรียน'รู้จ'รัง'จากลภาพแวดล้อมตัวอย่างดี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการลร้างคุณภาพและมาตรฐานการคิกษา 
ให้เป็นที่น ่าเชื่อถือแก'ประชาคมอย่างไรก็ตามหลักสูตรยังไม ่ม ีงานวิจัยรองรับมาใช้เป ็นทิศทางในการบร้หารและ 
ปรับปรุงดังนั้นจึงนำไปลุ่งานวิจัยชื่นนี้เป็นแนวทาง

งานวิจัยนี้ได้นำทฤษฎีของ (Peter F. Drucker 1973)คือ ปีจจัยในการบร้หาร 4 ด้าน (4M) นำมาประยุกต์ใช้ 
ในการกำหนดวิจัย เพื่อหาแนวทางการบรหารจัดการหลักสูตรซึ่งหลักสูตรป็จจุบันได้ระงับการเลนอปรับปรุงหลักสูตร 
และปีดรับนักคิกษา โดยกลุ่มผู้บร้หาร ได้มีแนวทางในการปริหารจัดการหลักสูตร เช่นบัญหาเด็กตกค้างที่ยังเรียนไม  ่
จบตลอดจนอยู่ในช่วงของการแก้ไขปัญหาการการหลักสูตรว่าจะไปทิศทางใด ดังนั้นผู้วิจัยจึงลนใจที่จะคิกษาปัญหา 
และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรดนตริระดับปริญญาโทวิทยาลัยการดนตริมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านลมเด็จ 
เจ้าพระยาโดยคิกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งนำไปลุ่ประโยชน์ต่อการ 
ปริหารจัดการของหลักสูตรได้ต่อไป

ดังนั้น การคิกษาแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโทในครั้งนี้จะทำให้ทราบถึงแนวทางการจัดการ 
บริหารจัดการในอดีต และปัจจุบันที่ผ่านมา ว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลระดับใดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา 
คุณภาพของหลักสูตรระดับปริญญาโทของวิทยาลัยการดตริต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อคิกษาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรดนตริระดับปริญญาโทวิทยาลัยการดนตริมหาวิทยาลัย 

ราชกัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แนวคิดปัจจัยในการบริหาร 4 ด้าน (4M)
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