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บทดัดย่อ
การวิจ ัย ครั้ง นี้ม ีว ัต อุป ระสงค์เ พื่อ คืก ษาแนวทๆงในการบริห ารจัด การหลัก สูต รดนตริร ะดับ ปริญ ญาโท
วิท ยาลัย การดนตริ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา โดยคืก ษา แนวทางให้ล อดคล้อ งกับ วัต อุป ระลงคิใน
การบริห ารจัด การหลัก สูต ร ตามกรอบแนวทฤษฏีป ัจ จัย ในการบริห าร 4 ด็าน คือ 1) คน 2) งบประมาณ 3) วัสดุ
อุป กรณ์ 4) การจัด การบริห าร งานวิจ ัย นี้ใ ช้ร ะเบีย บวิธ ีว ิจ ัย เซิง คุณ ภาพ เครองมือ ในการเก็บ รวบรวมเปีน แบบ
ลัม ภาษณ์โดยเก็บ ข้อ มูล จาก อาจารย์ผ ู้ร ับ ผิด ชอบหลัก สูต รคืล ปศ ๆสตรมหาบัณ ฑิต จำนวน 6 คนโดยผู้ว ิจ ัย ใช้ว ิธ ี
แบบลัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะความริยง
ผลการวิจ ัย พบว่า ในการบริห ารจัด การประกอบไปด้ว ย ด้านคน คือ ผู้บ ริห าร อาจารย์ผ ู้ล อน ควรให้มี
ความสอดคล้องกับ บัณ ฑิต คืก ษาโดยรับ อาจารย์ผู้เชียวชาญและลายลนับ ลฤนให้เพียงพอต่อจำนวนนัก คืก ษาเพื่ม ใน
ด้า นงบประมาณ ควรเพิ่ม ค่า ตอบแทนอาจารย์แ ละผู้บ ริห ารหลัก สูต รเพื่อ เปีน แรงจูง ใจและขวัญ กำลัง ใจ ด้า นวัสดุ
อุป กรณ์ ควรมีห ้อ งเริย น ห้อ งเฉพาะนัด หมายอาจารย์ นัก คืก ษา ตลอดจนห้อ งลมูด ของวิท ยาลัย ด้า นการบริหาร
จัดการ ควรกำหนดแผนการดำเนิน งานให้ช ัดเจน ปรับปรงส่วนรายวิชาให้ท ัน สมัย ตลอดจนพัฒ นาอาจารย์และควร
รับ นัก คืก ษาตาม1จ ำนวนที่กำหนด การควบคุม ดูแ ล การให้ค ำปรกษาวิท ยานิพ นธ์ในระดับ บัณ ฑิต คืก ษา ควรติดตาม
นัก คืก ษาที่ก ำลัง จบอย่างใกล้ชิด
ความสำคัญ : แนวทางการบริหารจัดการ หลักสูตรดนตริระดับปริญญาโท วิท ยาลัย การดนตริ

Abstract
The objective of this research is to analyse the existing curriculum of the faculty of Musical Arts,
University of Bansomdejchaopraya Rajabhat in order to suggest new guidance of curriculum in
accordance with the faculty’s principal 4M management theory : 1) human resource 2) budgets
3) Materials and equipm ent 4) Management. The data collection is from 6 key informants, all of which are
those responsible for producing Curriculum of the Faculty of Musical Arts. The interview mechanism
deployed is qualitative research with semi-structured interview and its report is in narration.
The research results are revealed and concluded according to the 4M Management Theory.
Regarding ‘Man’, the num ber of teachers and/or specialists and other supporting roles are insufficient
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and should be increased to match the increasing num ber of students. ‘Budget’ needs to be revised to
include monetary remuneration in whichever forms to both teachers and curriculum administrators as
incentives and motivation. ‘Material’ should increase the num ber of classrooms, common rooms for
meetings between students and teachers and there should be an on-site library. ‘Management’ should
produce a clear operational plan with up to date curriculum and a continued teaching skill development.
The num ber of student acceptance should be according to the stipulated plan. Consultancy and a
control of Master degree students should be streamlined, and those graduating should be closely
supervised.
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บทนำ
หลัก สูต รคิล ปศาลตรมหาบัณ ฑิต ลาขาวิช าตะวัน ตก เมื่อ ภาค ษียน'ที่ I ปีก ารคิก ษา 2555 มีการปรับปรุง
เนี้อหาของรายวิชาและการจัด การเรียนการสอนให้มีความทัน ลมัย ลอดคล้องกับ ลภาพลังคม โดยมีการใช้เทคโนโลยี
สื่อ ออนไลน์ เข้า มาช่ว ยในการจัด การเรีย นการลอน และการล้น ควิา ข้อ ถุล รวมไปถึง การคิก ษานอกลถานที่เพื่อ ให้
นักคิกษา,ได้เรียน'รู้จ'รัง'จากลภาพแวดล้อมตัวอย่างดี ซึ่ง เป็น กลไกสำคัญ ในการลร้างคุณ ภาพและมาตรฐานการคิก ษา
ให้เป็น ที่น ่า เชื่อ ถือ แก'ประชาคมอย่า งไรก็ต ามหลัก สูต รยัง ไม่ม ีง านวิจ ัย รองรับ มาใช้เป็น ทิศ ทางในการบร้ห ารและ
ปรับปรุงดังนั้น จึงนำไปลุ่งานวิจัยชื่นนี้เป็นแนวทาง
งานวิจัยนี้ได้น ำทฤษฎีข อง (Peter F. Drucker 1973)คือ ปีจจัยในการบร้หาร 4 ด้าน (4M) นำมาประยุกต์ใช้
ในการกำหนดวิจัย เพื่อหาแนวทางการบรหารจัดการหลักสูตรซึ่งหลักสูตรป็จจุบ ันได้ระงับการเลนอปรับ ปรุงหลักสูตร
และปีดรับนักคิกษา โดยกลุ่ม ผู้บ ร้ห าร ได้มีแนวทางในการปริห ารจัดการหลักสูตร เช่น บัญ หาเด็ก ตกค้างที่ย ังเรีย นไม่
จบตลอดจนอยู่ในช่วงของการแก้ไขปัญ หาการการหลัก สูต รว่าจะไปทิศทางใด ดังนั้น ผู้ว ิจ ัย จึงลนใจที่จ ะคิก ษาปัญ หา
และแนวทางการบริห ารจัด การหลัก สูต รดนตริร ะดับ ปริญ ญาโทวิท ยาลัย การดนตริม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นลมเด็จ
เจ้าพระยาโดยคิกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การบริห ารหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิท ธิภาพสูงสุดซึ่งนำไปลุ่ป ระโยชน์ต่อการ
ปริหารจัดการของหลักสูตรได้ต่อไป
ดังนั้น การคิก ษาแนวทางการบริหารหลักสูต รระดับ ปริญ ญาโทในครั้งนี้จะทำให้ท ราบถึงแนวทางการจัดการ
บริห ารจัดการในอดีต และปัจ จุบ ัน ที่ผ ่า นมา ว่ามีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลระดับ ใดเพื่อ เป็น แนวทางการพัฒ นา
คุณ ภาพของหลักสูต รระดับ ปริญ ญาโทของวิทยาลัยการดตริต ่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อคิกษาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรดนตริระดับปริญญาโทวิทยาลัยการดนตริมหาวิทยาลัย
ราชกัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้แนวคิดปัจจัยในการบริหาร 4 ด้าน (4M)
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