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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
(Executive Summary)
การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูต รศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลหลักสูตรดังกลาวในดานบริบท
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ โดยมีผูใหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้จํานวน 6 กลุม ไดแก
1) กลุมอาจารยผูสอน 2) กลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 1- 5 ปการศึกษา 2551 3) กลุมมหาบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึก ษาตามหลัก สูตรในชว งปก ารศึกษา 2546 – 2550 4) กลุมผูบังคับบัญชาในหนว ยงานที่
มหาบัณฑิตทํางานอยู 5) กลุมอาจารยที่ปรึกษาของมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และ 6) กลุม
ผูเชี่ยวชาญ ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ใชรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPPI Model) ของสตัฟเฟลบีม
(Stufflebeam) โดยรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใ ชใ นการวิจัยครั้งนี้ไดแก
แบบสอบถาม และแนวทางการสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิตกิ ารแจกแจงความถี่ คารอย
ละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
และสรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. การประเมินบริบทดานวัตถุประสงคของหลักสูตร พบวาวัตถุประสงคของหลักสูตรทั้ง 5 ขอ มี
ความชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เนื่องจากวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดระบุถึง
จุดมุงหมายของหลักสูตรและแนวทางในการจัด หลักสูตรไดอยางเหมาะสมและไมไดมีก รอบระยะเวลา
กํากับไว ซึ่งยังคงใชไดตอไป แตหากจะมีการปรับเปลี่ยนก็ควรจะไปเนนใหความสําคัญในเรื่องของการ
สรางมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและความคิดเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความใจสังคมซึ่งมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดย
มีขอสรุปจากกลุมผูใหขอมูลในแตละประเด็น ดังนี้
1.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒน
ศึกษาทั้งหมดมีความเห็นวาวัตถุประสงคทุกขอมีความชัดเจน สวนกลุมอาจารยผูสอนทั้งหมดมีความเห็นวา
วัตถุประสงคขอที่ 1, 3, 4 และ 5 มีความชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือวัตถุประสงคในขอที่ 2 และสําหรับ
กลุมมหาบัณฑิตมีความเห็นวาวัตถุประสงคขอที่ 3 มีความชัดเจนมากที่สุด รองลงมาคือวัตถุประสงคขอที่ 1,
4, 5 และ 2 ตามลําดับ
1.2 ความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน กลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายใน
สาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นสอดคลอง
กันวาวัตถุประสงคทุกขอมีความเหมาะสมกับกับสภาพการณในปจจุบัน สวนกลุมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ก

พัฒ นศึก ษา มีค วามเห็น วาวัต ถุประสงคขอที่ 4 มีความเหมาะสมกับ กับสภาพการณในปจ จุบัน สูงที่สุด
รองลงมาคือวัตถุประสงคขอที่ 1, 2, 3 และ 5 ตามลําดับ
1.3 ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายใน
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ทั้งหมดมีความเห็นวาวัตถุประสงคทุกขอมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ตางๆ
1.4 ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน กลุมนัก ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาพัฒ นศึกษา มีค วามเห็นวาวัต ถุประสงคทุก ขอสอดคลองกับความตองการของตน สว นกลุม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวาวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 2 สอดคลองกับความตองการของ
ตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงคขอที่ 3, 4 และ 5 ตามลําดับ
2. การประเมินปจจัยนําเขา
2.1 โครงสรางของหลักสูตร โดยทั้งกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชา
พัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒน
ศึก ษามีค วามเห็น วาโครงสรางหลัก สูต รทั้งหมดมีค วามเหมาะสม เนื่องจากโครงสรางหลัก สูต รมีก าร
ผสมผสานทั้งในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห การฝกประสบการณ และการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณ ภาพ ซึ่งสามารถนํามาประยุก ตใ ชในการปฏิบัติงานได แตจ ากการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญไดใ ห
ขอเสนอแนะวาควรจะมีก ารปรับโครงสรางหลักสูต รจาก 48 หนวยกิต ใหเหลือเพียง 36 หนวยกิต ตาม
ขอกําหนดของ สกอ. โดยกําหนดใหศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต และวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
2.2 เนื้อหาวิชาของหลักสูตร
- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับพื้นฐาน โดยทั้งกลุมอาจารยผูสอนใน
รายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา และ
กลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวาเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับพื้นฐานมีความเหมาะสม
โดยเฉพาะในรายวิชา 464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชา 464 451 สถิติเพื่อการ
วิจัยทางการศึกษา และรายวิชา 464 312 การวิเคราะหนโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา
- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับสาขาวิชาเอก โดยทั้งกลุมอาจารยผูสอน
ในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา และ
กลุมมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพัฒ นศึก ษา มีค วามเห็น วา เนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับสาขาวิชาเอกมีค วาม
เหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464 461 สังคมวิทยากับการพัฒนา รายวิชา 464 462 เศรษฐศาสตรกับการ
พัฒนา รายวิชา 464 313 การสัมมนาและการปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา รายวิชา 464 403 การพัฒ นากับ
การศึก ษาเปรียบเที ยบ และรายวิชา 464 311 หลัก พัฒ นศึก ษา แตจ ากการสัมภาษณ ผูเชี่ ยวชาญไดใ ห
ขอเสนอแนะวาควรจะมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาบังคับเอก โดยควรจะประกอบดวย 3 รายวิชาคือ รายวิชา
หลักการและกระบวนทัศนทางพัฒนศึกษา รายวิชาบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนา และ รายวิชา
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กระบวนการสรางองคความรูใหมทางพัฒนศึกษา (เปนการรวมวิชา 464 313 การสัมมนาและปฏิบัติการ
ทางพัฒนศึกษา และ 464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร)
- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาเลือกโดยทั้งกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ
ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวาเนื้อหาวิชาในรายวิชาเลือกมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464
330 ประเมินโครงการทางดานการพัฒนา รายวิชา 464 454 การประเมินโครงการ รายวิชา 464 421 การ
พัฒนาสุขภาพชุมชนเมือง รายวิชา 464 463 เอกภาพของมนุษยและธรรมชาติ และรายวิชา 464 312 การ
วิเคราะหนโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา แตจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะวาควรจะมี
การตัดรายวิชาเลือกที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของหลักสูตรออกบาง ดังนี้
หมวดการศึกษา ควรจะตัดออก ใหคงเหลือไวเฉพาะรายวิชา 464 410 การศึกษาในระบบ
สังคมอนาคต
หมวดปรัชญาและจริยธรรม ควรจะตัดออก ใหคงเหลือไวเฉพาะรายวิชา 464 484 พุทธ
ปรัชญาในการพัฒนาชีวิตของไทย โดยอาจปรับเปลี่ยนเปนรายวิชาคําสอนทางศาสนากับการพัฒนาชีวิต
หมวดวิจัยและพัฒนา มีรายวิชาที่นาจะคงไวหลายวิชา แตที่ควรจะตัดออกคือ 464 455
พัฒ นศึก ษากับการวิจั ยเชิงนโยบาย 464 456 เครื่องมือทางการวิจัย และรายวิชา 464 457 โปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา
หมวดสังคมศาสตรและการพัฒนา มีความนาสนใจในหลายวิชา แตมีบางรายวิชาที่ควรจะ
ปรับเปลี่ยนเนื่องจากเปนวิชาที่เฉพาะเจาะจงหรือแยกยอยเกินไป เชน 464 464 แนวคิดการบริหารจัดการ
ทางสังคม 464 465 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม 464 466 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร
สังคมกับการวางแผนพัฒนา
- ความเหมาะสมของวิ ช าภาษาต า งประเทศประจํ า สาขาวิ ช า โดยผู เ ชี่ ย วชาญให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชา 466 422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2
หนวยกิตนั้นวานอยเกินไป อยางนอยควรจะมี 3 หนวยกิต โดยอาจจะใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม
นับหนว ยกิต และตองสอบใหผาน หรือไปเติมหนวยกิต ที่มีใ หเปน 3 หนว ยกิต เพราะในโลกปจ จุบัน
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญมาก
- ความเหมาะสมของเนื้อ หาวิชาในรายวิชาที่ไมเคยเปดการเรีย นการสอน โดยทั้งกลุม
อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา
พัฒนศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒ นศึกษา มีความเห็น วาเนื้อหาวิชาในรายวิชา 464 432 การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒ นา รายวิชา 464 450 การวิจัยเชิงคุณ ภาพ และรายวิชา 464 483
จริยธรรมกับการพัฒนา มีความเหมาะสมที่จะเปดการเรียนการสอน
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2.3 อาจารย
- ความเหมาะสมของจํานวนอาจารย กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒน
ศึกษา มีความเห็นวาความเพียงพอของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการอยูในระดับมากที่สุด สวนความเพียงพอของ
อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยูในระดับมาก สวนกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามี
ความเห็นวาความเพียงพอของอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อยู
ในระดับปานกลาง
- ความเหมาะสมในเรื่อ งความรู ความสามารถ และทั ก ษะของอาจารย โดยทั้ ง กลุ ม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษาและกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็น
วามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในดานคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารยผูสอน อาจารยมีความรูทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่สอนเปนอยางดี และอาจารยมีความสามารถในการสอน/ถายทอดความรูใหแกนักศึกษา
- ความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณลักษณะอื่นๆ ของอาจารยผูสอน โดยทั้งกลุมนักศึกษาระดับ
บัณ ฑิตศึก ษาของสาขาวิชาพัฒนศึก ษาและกลุม มหาบัณ ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึก ษามีค วามเห็น วา มีค วาม
เหมาะสม โดยเฉพาะในดานอาจารยเปนผูมีคุณธรรมและมีจิตสํานึกในความเปนครู อาจารยยอมรับฟงความ
คิดเห็นของนักศึกษา อาจารยปฏิบัติตอนักศึกษาทุกคนอยางเสมอภาค และอาจารยผูสอนมีบุคลิกภาพและ
การปฏิบัติตนเหมาะสม
2.4 นักศึกษา โดยทั้งกลุมอาจารยผสู อนในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุม
นัก ศึก ษาระดับบัณฑิต ศึก ษา และกลุมมหาบัณ ฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีค วามเห็น วานัก ศึก ษามีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจ ตั้งใจ และมุงมั่นในการศึกษา และนักศึกษายอมรับ
ฟงความคิดเห็นของอาจารยและเพือ่ นนักศึกษา
2.5 องคประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน
- อุปกรณ สื่อวัสดุการเรียนการสอน และสถานที่ โดยทั้งกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชา
ตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒน
ศึกษา มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดเครื่องมือโสตทัศนูปกรณสําหรับการเรียน
การสอน และเรื่องสภาพหองเรียนมีความเหมาะสมตอการเรียนการสอน
- หนัง สือ ตํารา วารสาร และเอกสารประกอบการสอน โดยทั้งกลุมอาจารยผูสอนใน
รายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชา
พัฒนศึกษา มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องเอกสารประกอบการสอนมีความสอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา และเรื่องสถานที่ในการคนควาเพิ่มเติม เชน หองสมุด มีความเหมาะสม แตจากการสัมภาษณ
พบวากลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษาและกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
ไดใหขอเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้ 1) ควรจะมีก ารจัด ทําเอกสารประกอบการสอนเปน รูปเลมและสงให
นักศึกษาลวงหนา เพื่อนักศึกษาจะไดศึกษามากอนลวงหนา 2) ควรมีการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัย มาก
ขึ้น 3) ควรใหคําแนะนําในเรื่องของเอกสารหรือแหลงการคนควาเพิ่มเติม
ง

3. การประเมินกระบวนการ
3.1 การเรียนการสอน พบวามีความเหมาะสม เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนดว ย
วิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน การลงภาคสนามเพื่อฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน
โดยมีขอสรุปจากกลุมผูใ หขอมูลในประเด็นตางๆ ดังนี้
- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน โดยทั้งกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยเฉพาะ
ในเรื่องการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมความรูแ ละทักษะอยางเหมาะสม เชน การศึกษาดู
งาน การจัดการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนเชื่อมโยงและมองเห็นความสัมพันธระหวางวิชาความรูและการ
นําไปปฏิบัติ และการแจงใหผูเรียนทราบถึงจุดมุงหมายและกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน
- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยานิพนธ โดยทั้งกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิ ชาพั ฒ นศึก ษา และกลุมมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ชาพั ฒ นศึก ษา มีค วามเห็ น วา มี ค วามเหมาะสม
โดยเฉพาะในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะตางๆ อยางชัดเจน
และสามารถเลือกหัวขอวิทยานิพนธไดตามความสนใจและความถนัด
ทั้งนี้จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการเรียนการสอนเพิ่มเติมดังนี้ 1)
ควรจะตองปรับเปลี่ยนใหมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลงของโลก
2) ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนกรณีศึกษา (Case Study) การปฏิบัติจริง และการเรียนการสอนที่ใช
ปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning) เพื่อใหมหาบัณฑิตมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของหลัก สูต ร 3) การจัด การเรียนการสอนในแผน ก. นาจะมีค วามเหมาะสมมากกวา แผน ข. เนื่องจาก
หลักสูตรระดับปริญญาโทควรจะใหนักศึกษาไดรูจักการทําวิจัย ซึ่งการทําสารนิพนธ (จํานวน 6 หนวยกิต)
นั้นจะยังไมสามารถทําใหนักศึกษาเขาใจการทําวิจัยไดครอบคลุม แตหากหลักสูตรสามารถนําวิชาที่เรียน
แทนอีก 6 หนวยกิต มาเติมเต็มในสวนที่ขาดหายไปไดก็จะทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนแผน ข. ได
โดยผูเรียนและสังคมยังคงไดประโยชนครบถวน
3.2 การวัดและประเมินผล โดยทั้งกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒน
ศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวามีความเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องการวัด
และประเมิ น ผลสอดคล อ งกั บ จุ ด มุ ง หมายของเนื้ อ หาวิ ช า และจากการสั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญได ใ ห
ขอเสนอแนะในเรื่องเกณฑการประเมินผลวาใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวาควรจะเปนอิงเกณฑ
หรืออิงกลุม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ
3.3 การบริหารจัดการหลักสูตร โดยกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชา
พัฒนศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องมีโครงการเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง มีการ
จัดแผนการเรียนในแตละภาคการศึกษาอยางเหมาะสม และมีระบบการการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา
เชน การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การติดตามความกาวหนาของวิทยานิพนธ
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สว นกลุมนัก ศึ กษาระดับบัณ ฑิต ศึก ษาของสาขาวิชาพัฒ นศึก ษา มีค วามเห็น วามีค วาม
เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องสาขาวิชามีการเตรียมความพรอมในเรื่องการใหบริการ การประสานงานและ
การแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม มีโครงการเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง มีการจัดแผนการเรียนในแต
ละภาคการศึกษาอยางเหมาะสม และมีระบบการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา เชน การใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ การติดตามความกาวหนาของวิทยานิพนธ
และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสมในเรื่องมีการแจง
ขอมูลตารางเรียน ตารางเวลา และปฏิทินการศึกษา และมีโครงการเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
4. การประเมินผลผลิต สามารถสรุปผลการประเมินผลผลิตจากกลุมผูใหขอมูลกลุมตางๆ ไดดังนี้
4.1 กลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความคิดเห็นวาหลักสูตรนี้เปนประโยชนอยาง
มากในการชวยพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ทํางานปจจุบันได โดยมีความเห็นในดานตางๆ ดังนี้
- ดานความรูของมหาบัณฑิตอยูในระดับมาก โดยเฉพาะมีความรูความเขาใจในศาสตร
ตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
- ดานทักษะของมหาบัณฑิตอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการมีมนุษยสัมพันธ
- ดานเจตคติของมหาบัณฑิตอยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องมีความประพฤติดี (มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต)
4.2 กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่มหาบัณฑิตทํางานอยู สวนใหญมีความพึงพอใจตอ
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมาก โดยมีความเห็นในดานตางๆ ดังนี้
- ความรู ค วามสามารถด า นวิ ช าการของมหาบั ณ ฑิ ต อยู ใ นระดั บ มาก โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการทํางาน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่มหาบัณฑิต ทํางานอยู มีความคิดเห็นวามหาบัณ ฑิต มีความรู
ความสามารถในการทํางานที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่สําเร็จการศึกษา
- ความสามารถพื้นฐานของมหาบัณฑิตที่สงผลตอการทํางานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ความใฝ รู และรูจั ก แสวงหาความรู เพื่อพั ฒ นา ซึ่ง จากการสัมภาษณ ก ลุมผูบั งคับบัญ ชาในหน ว ยงานที่
มหาบัณฑิตทํางานอยูม ีความคิดเห็นวามหาบัณฑิตมีคุณลักษณะการเปนนักบริหารหรือผูนํามากขึ้นหลังจาก
ที่สําเร็จการศึกษา
- คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานของมหาบัณฑิตอยูในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะมีความ
ขยัน อดทน อดกลั้น และตั้งใจทํางาน ซึ่งจากการสัมภาษณกลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่มหาบัณฑิต
ทํางานอยูมีความคิดเห็นวามหาบัณฑิตมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมกับสังคมและองคก ารที่ปฏิบัติงานมาก
ขึ้นหลังจากที่สําเร็จการศึกษา
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4.3 กลุมของอาจารยที่ปรึกษาของมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีความพึง
พอใจตอมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ นระดับปานกลางถึงมาก โดยมีความเห็นในดานตางๆ ดังนี้
- ความรูความสามารถดานวิชาการของมหาบัณฑิตอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะมีพื้น
ฐานความรูเพียงพอในการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีความรูความสามารถในการดําเนินการวิจัย
- ความสามารถพื้นฐานของมหาบัณฑิตที่สงผลตอการเรียนอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ความสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงได
- คุณธรรมจริยธรรมของมหาบัณฑิตอยูในระดับมาก โดยเฉพาะมีความขยัน อดทน อด
กลั้น และตั้งใจเรียน มีวุฒิภาวะทางอารมณในเรียนและการดําเนินชีวิต คํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมเปน
หลัก และมีความเหมาะสมของกิริยามารยาทและการรูจักกาละเทศะ
5. การประเมินผลกระทบ พบวากลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นวาตนเองสามารถ
นําความรู ทัก ษะ ประสบการณ ที่ไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกตใ ชในการปฏิบัติงานใน
ระดับมาก โดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและผูอื่น และไดรับการยอมรับ
จากหัวหนางาน
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการประเมินดานบริบทพบวาวัตถุประสงคของหลักสูตรในปจจุบันทุกขอมีความชัดเจน มี
ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน มีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และที่สําคัญคือมี
ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซึ่งวัตถุประสงคข องหลักสูตรยังคงสามารถใชไดตอไป แต
อยางไรก็ตามหากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความประสงคที่จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรก็อาจจะ
ทบทวนวัตถุประสงคของหลักสูตรในเรื่องของการสรางมหาบัณฑิตที่มีความสามารถและความคิดเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความใจสังคมซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. จากผลการวิจัยที่พบวาในปจจุบันผูเรียนมีความเห็นวาการเรียนหลักสูตรที่มีโครงสรางหนวยกิต
48 หนว ยกิ ต ทํ าให ส ามารถนําความรู ทัก ษะ ประสบการณ ที่ได รับจากการศึก ษาในหลัก สูต รนี้ไ ป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก ในขณะที่ผูเชี่ยวชาญไดให ขอเสนอแนะวาควรจะมีการปรับ
โครงสรางหลัก สูต รจาก 48 หนว ยกิต ใหเหลือเพียง 36 หนว ยกิต ตามขอกําหนดของ สกอ. นั้น หาก
คณะกรรมการบริหารหลัก สูต รตองการที่จ ะใหผูเรียนมีความรูค วามเขาใจในศาสตรพัฒ นศึก ษาอยาง
เหมาะสม ก็ควรจะคงโครงสรางหนวยกิต 48 หนวยกิตตอไป
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะมีการตัดรายวิชาเลือกที่ไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรออกบาง และใหมีการบูรณาการรายวิชาเลือกบางรายวิชาเขาดวยกัน เพื่อใหสอดคลองกับบริบท
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
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4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการเปด
สอนรายวิชาเลือกตางๆ เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูเรียน ทั้งนี้อาจจะทําการเปดรายวิชาเลือกโดยมี
การสับเปลี่ยนหมุนวียนตามความสนใจของผูเรียนและความเหมาะสมในแตละภาคเรียน
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูต รควรจะใหค วามสําคัญกับรายวิชาภาษาต างประเทศประจํา
สาขาวิชามากขึ้น โดยอาจจะใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต และตองสอบใหผาน หรือไป
เติมหนวยกิตที่มีใหเปน 3 หนวยกิต
6. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกรณีศึกษา (Case Study) การปฏิบัติจริง
และการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning) เพื่อใหมหาบัณฑิตมีคุณลักษณะที่
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะผลักดันใหอาจารยผูสอนผลิตตําราเรียนออกมาเปนรูปเลม
มากยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูต รศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลหลักสูตรดังกลาวในดานบริบท
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ โดยมีผูใหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้จํานวน 6 กลุม ไดแก
1) กลุมอาจารยผูสอน 2) กลุมนักศึกษาปจจุบัน 3) กลุมมหาบัณฑิต 4) กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่
มหาบัณฑิตทํางานอยู 5) กลุมอาจารยที่ปรึกษาของมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และ 6) กลุม
ผูเชี่ยวชาญ ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ใชรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPPI Model) ของสตัฟเฟลบีม
(Stufflebeam) โดยรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใ ชใ นการวิจัยครั้งนี้ไดแก
แบบสอบถาม และแนวทางการสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิตกิ ารแจกแจงความถี่ คารอย
ละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
และสรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา
1. การประเมินบริบทในดานวัต ถุประสงค พบวา ผูประเมินทุก กลุมมีความเห็นสอดคลองกันวา
วัตถุประสงคของหลักสูตรทั้ง 5 ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน มีความสอดคลอง
กับนโยบายของหนวยงานตางๆ และมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
2. การประเมินปจจัยนําเขา ประกอบไปดว ย 5 ดาน ไดแก ดานโครงสรางของหลักสูต รพบวา มี
ความเหมาะสม (รอยละ 66.7 – 100.0) ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตรพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ถึงมากที่สุด ( X = 3.86 – 4.94) ดานอาจารยผูสอนพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด
( X = 2.96 – 4.94) ดานนักศึกษาพบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 3.87 – 4.85) และใน
ดานองคประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนพบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ( X =
3.62 – 4.84)
3. การประเมิน กระบวนการ ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอนพบวามีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.16 – 4.95) ดานการวัดและประเมินผลพบวามีความเหมาะสมใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.24 – 4.95) และดานการบริหารจัดการหลักสูตรพบวามีความเหมาะสมใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.14 – 4.94)
4. การประเมินผลผลิต ประกอบไปดวยกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม ไดแก กลุมมหาบัณฑิตมีความเห็น
วาตนเองมีคุณลักษณะทางดานความรู ทักษะ และเจตคติ ในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.28 – 4.72) กลุม
ผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่มหาบัณฑิตทํางานอยู พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยูในระดับ
มาก (รอยละ 40.0) และกลุมอาจารยที่ปรึกษาของมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก พบวาสวน
ใหญพบวามีความพอใจอยูใ นระดับปานกลางถึงมาก (รอยละ 50.0 เทากัน)
5. การประเมินผลกระทบ พบวากลุมมหาบัณฑิตมีความเห็น วาตนเองสามารถนําความรู ทักษะ
ประสบการณ ที่ไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก ( X = 4.35)
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Abstract
The research on Program Evaluation of Master of Education, Development Education field,
Silpakorn University, Sanamjan Palace Campus aims to evaluate the program in terms of context, input,
process, product, and impact by containing 6 groups of data providers that are 1) the professors group 2)
the present students group 3) the master’s degree students group 4) the superiors group whom master’s
degreed students working with 5) the advisors group of master’s degreed students studying further in
Doctor’s degree and 6) the experts. This program evaluation applies CIPPI model of Stufflebeam by
collecting data both in quantitative data and qualitative data. Tools in this research are the questionnaire,
the interview, and the analysis of quantitative data which apply statistics to enumerate frequency, the
percentage (%), the average ( X ), and the standard deviation (SD). The analysis of qualitative data
applies analysis and summary of key points from the interview. The result of the research found that:
1. Context Evaluation: C in terms of purpose found that the evaluators of all groups agreed that
the purpose of the program in 5 topics is clear, suitable for present situation, correspond with policy of
various organizations, and agreed with students’ requirement.
2. Input Evaluation: I consists of 5 aspects that are the structure of the program which found that
it’s suitable (66.7 – 100.0%), the contents of the program which found that it’s in high to highest suitable
level ( X = 3.86 – 4.94), the professors which found that it’s in moderate to highest suitable level ( X =
2.96 – 4.94), the students which found that it’s in high to highest suitable level ( X = 3.87 – 4.85), and
the other educational supporting elements which found that it’s in high to highest suitable level ( X = 3.62
– 4.84).
3. Process Evaluation: P consists of 3 aspects that are the teaching aspect which found that it’s in
high to highest suitable level ( X = 4.16 – 4.95), the measurement and evaluation aspect found that it’s in
high to highest suitable level ( X = 4.24 – 4.95), the program management aspect found that it’s in high to
highest suitable level ( X = 4.14 – 4.94).
4. Product Evaluation: P consists of 3 groups of data providers that are the group of master’s
degree students who perceived that they themselves have knowledge, skills, and attitude in the high to
highest level ( X = 4.28 – 4.72), the superiors in organizations who the master’s degree students’ working
with found that they’re highly satisfied with the students (40.0%), the advisors group of master’s degree
students studying further in Doctor’s degree found that most of them’ re moderately to highly satisfied
(50.0%).
5. Impact Evaluation: I found themselves able to highly apply their knowledge, skills, and
experiences studying from this program to their work ( X = 4.35).
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