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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลหลักสูตรในด้านบริบท ปัจจัยน�ำเข้า
กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ โดยมีผู้ให้ข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้จ�ำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
อาจารย์ผู้สอน 2) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 3) กลุ่มมหาบัณฑิต 4) กลุ่มผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่
มหาบัณฑิตท�ำงานอยู่ 5) กลุม่ อาจารย์ทปี่ รึกษาของมหาบัณฑิตทีศ่ กึ ษาต่อในระดับปริญญาเอก และ 6) กลุม่
ผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) แบบ
CIPPI ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณใช้สถิตกิ ารแจกแจง
ความถี  ่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์และสรุปประเด็นส�ำคัญจากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า
1. การประเมินบริบทในด้านวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้ประเมินทุกกลุ่มมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 5 ข้อ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
2. การประเมินปัจจัยน�ำเข้า ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างของหลักสูตร พบว่า มี
ความเหมาะสม (ร้อยละ 66.7 – 100.0) ด้านเนื้อหาวิชาของหลักสูตรพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากถึ ง มากที่ สุ ด (X = 3.86 – 4.94) ด้ า นอาจารย์ ผู ้ ส อน พบว่ า มี ค วามเหมาะสมอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลางถึงมากที่สุด (X = 2.96 – 4.94) ด้านนักศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด
(X = 3.87 – 4.85) และในด้านองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีส่ นับสนุนการเรียนการสอน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับ
มากถึงมากที่สุด (X = 3.62 – 4.84)
3. การประเมินกระบวนการ ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน พบว่า มีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ (X = 4.16 – 4.95) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า มีความเหมาะสมใน
ระดับมากถึงมากที่สุด (X = 4.24 – 4.95) และด้านการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสม
ในระดับมากถึงมากที่สุด (X = 4.14 – 4.94)
4. การประเมินผลผลิต ประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมหาบัณฑิตมีความ
เห็นว่าตนเองมีคุณลักษณะทางด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในระดับมากถึงมากที่สุด (X = 4.28 – 4.72)
*    อาจารย์ ดร. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
**   อาจารย์ ดร. ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
***  อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
**** นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กลุ่มผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่มหาบัณฑิตท�ำงานอยู่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมหาบัณฑิต
อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 40.0) และกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
พบว่า ส่วนใหญ่มีความพอใจอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก (ร้อยละ 50.0 เท่ากัน)
5. การประเมินผลกระทบ พบว่า กลุ่มมหาบัณฑิตมีความเห็นว่าตนเองสามารถน�ำความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมาก (X = 4.35)  
Abstract
The aim of this study was to evaluate the curriculum in context, input, process, output,
and outcome. The informants of this study can be classified into 6 groups: 1. the professors, 2. the
master students, 3. the graduated students, 4. the heads of the department or office in which the
graduated students work and 5. The experts. The theory used in this study was a CIPP Model
which was presented by Stufflebeam. The data were both quantitative and qualitative. The
instruments used in this study were a questionnaire and the structure interview. The quantitative
data was analyzed by frequency, percentage, and mean. The data from interview was analyzed by
using content analysis method.       
The results were that :
1. The evaluation of the context in curriculum objective found that all evaluators have
an agreement that 1.  Five curriculum objectives are clear and suitable for the present issues.
2. Five curriculum objectives conform with the policy of departments. 3. Five curriculum objectives
respond with the need of the students.
2. The input consists of 5 facets: the curriculum construction, the curriculum content,
the professors, the students, and other components. The evaluation of the input found that 1. the
appropriateness of the curriculum construction was in much to most level (66.7-100.0 %). 2. the
appropriateness of the curriculum content was in much to most level (X = 3.86-4.94). 3. the
appropriateness of the professor  was in medium to most level (X = 2.96-4.94). 4. the appropriateness
of the students was in much to most level (X= 3.87-4.85). 5. the appropriateness of other
components that support the teaching activities was in much to most level (X = 3.62-4.84).
3. The process consists of 3 facets: the teaching activity, the measurement and evaluation,
and the curriculum administration. The evaluation of the process found that 1. the appropriateness
of the teaching activity was in much to most level (X= 4.16-4.95). 2. the appropriateness of the
measurement and evaluation was in much to most level (X = 4.24-4.95). 3. the appropriateness of
the curriculum administration  was in much to most level (X = 4.14-4.94).
4. The output data was analyzed by three informant groups: the graduated students, the
head of the office or the department in which the graduated students work, and the student advisors.
The results found that 1. the graduated students thought that they have the knowledge, skill
attitude and  attributes in much to most level (X= 4.28-4.72). 2. the head of the officer or the
department satisfied the working process of the graduated students in much level (40 %). 3. most
of the student advisors whose the advisees studied in Philosophical degree satisfied their advisees
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in medium to most (50 %).
5. The evaluation of outcome found that the graduated students thought that they could
bring or apply the knowledge, skill, and experience acquired during studying to working in much
level (X = 4.35)
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาโดยทั่วไปในประเทศไทย
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่ถือ
เป็นการศึกษาในระดับสูงสุดในระบบการศึกษา ซึง่ เป็น
การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
และกระบวนการเรียนรูใ้ นศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ
ที่หลากหลาย ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ
ชั้นสูง และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อผลิตก�ำลังคนที่มี
ความสามารถสนองตอบต่อความต้องการของบุคคล
ชุ ม ชน และประเทศชาติ โ ดยส่ ว นรวมการศึกษา
ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจึ ง เป็ น เสมื อ นแหล่ ง ความรู ้
ที่จะเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อใช้เป็น
ปัจจัยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นปัจจัย
พื้นฐานในการพัฒนาประเทศ บุคคลทั่วไปจึงให้
ความส�ำคัญแก่การศึกษาในระดับนี้อย่างมาก โดย
ในการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส�ำเร็จ สิ่งส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้การศึกษาด�ำเนินไปตามจุดมุ่งหมายได้ก็คือ
หลักสูตร (กาญจนา  คุณารักษ์, 2540) ซึ่งหลักสูตร
คือ ประมวลแผนการเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน อันจะก่อให้เกิดความรู้   ทักษะ คุณลักษณะ
และพั ฒ นาการให้ เ ป็ น ไปตามจุ ด มุ ่ ง หมายของ
หลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรเปรียบเสมือนหัวใจหรือ
หลั ก ส� ำ คั ญ ของการจั ด การศึ ก ษา อย่ า งไรก็ ต าม
หลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต รเมื่ อ มี ก ารใช้ ห ลั ก สู ต รไป
ระยะหนึ่ง จะต้องมีการประเมินหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อ
จะได้หาค�ำตอบว่าหลักสูตรมีสมั ฤทธิผ์ ลตามจุดมุง่ หมาย
ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่และมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้
การประเมินหลักสูตรยังท�ำให้ทราบถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจนขึ้น
ภาควิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2546 จนถึงปัจจุบนั เป็นระยะเวลา
กว่า 7 ปี ซึง่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.
ได้กำ� หนดให้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ดังนัน้
จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ภ าควิ ช าพื้ น ฐานทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จะต้องมีการประเมิน
หลักสูตร เพื่อให้ทราบว่าหลักสูตรสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีก่ ำ� หนดไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ตลอดจนศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตรจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรหลายกลุม่ เพือ่ จะได้นำ� ผลการประเมินไป
ปรับปรุงหลักสูตรทัง้ ในส่วนของเนือ้ หาสาระ โครงสร้าง
ของหลักสูตร กลไกการบริหารหลักสูตร ตลอดจน
การด�ำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรในด้านต่างๆ  เพื่อ
จะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสม
กั บ สภาพการณ์ ป ั จ จุ บั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า ง
รวดเร็ว และยังช่วยแก้ไขและป้องกันปัญหาอุปสรรค
ที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ด้วย
วัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่ อ ประเมิ น ผลหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านบริบท ปัจจัยน�ำเข้า
กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของหลักสูตร
ขอบเขตการประเมิน
การวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั มุง่ ประเมินผลหลักสูตร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยใช้
CIPPI ของสตั ฟ เฟิ ล บี ม (Stufflebeam) ในการ
วิ เ คราะห์ ด ้ า นบริ บ ทหรื อ สภาพแวดล้ อ ม ปั จ จั ย
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วัตถุประสงค์ของ
การประเมิน

น�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบจากการใช้
หลักสูตร ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงขอบเขตด้านเนื้อหาการประเมิน
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
พัฒนศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์ของ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด

การประเมินบริบท ความเหมาะสมด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ 1. ความชัดเจนของ
ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์
2. ความเหมาะสมกับสภาพ
การณ์ปัจจุบัน
3. ความสอดคล้องกับ
นโยบายของหน่วยงานต่างๆ
4. ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน
การประเมินปัจจัย ความเหมาะสมของหลักสูตรในด้าน
น�ำเข้า
โครงสร้าง เนือ้ หาวิชา อาจารย์ผสู้ อน
นักศึกษา และองค์ประกอบอื่ น ๆ
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน

1. ความเหมาะสมของ
โครงสร้างของหลักสูตร
2. ความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชาของหลักสูตร
3. ความเหมาะสมของ
อาจารย์ผู้สอน
4. ความเหมาะสมของ
นักศึกษา
5. ความเหมาะสมขององค์
ประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุน
การเรียนการสอน

การประเมิน
กระบวนการ

ความเหมาะสมของการจัดการเรียน 1. ความเหมาะสมของการ
การสอน การวั ด และประเมิ น ผล เรียนการสอน
และการบริหารจัดการหลักสูตร
2. ความเหมาะสมของการ
วัดและประเมินผล
3. ความเหมาะสมของการ
บริหารจัดการหลักสูตร

การประเมิน
ผลผลิต

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร

1. ความรู้ความสามารถ
ด้านวิชาการของผู้สำ�เร็จ
การศึกษา
2. ความสามารถพื้นฐานที่
ส่งผลต่อการทำ�งาน
3. คุณธรรมจริยธรรมในการ
ทำ�งาน

การประเมิน
ผลกระทบ

การประเมินการนำ�ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการ
ศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน

1. สามารถนำ�ความรู้ทางการ
ศึกษาและการพัฒนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
2. สามารถนำ�ความรู้
ทางการวิจัยไปใช้ในการแก้
ปัญหาในงานต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม
3. มีทักษะในการวางแผน
ดำ�เนินการ และติดตาม
ประเมินผลโครงการ
4. มีทักษะในการประสาน

ประเด็นการประเมิน

ตัวชี้วัด
งานกับหน่วยงานอื่นๆ
5. มีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมและผู้อื่น
6. ได้รับการยอมรับจาก
หัวหน้างาน ผู้ร่วมงาน และ
หน่วยงานอื่น

ระเบียบวิธกี ารประเมิน
1. ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบ
สอบถาม
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการวิจัย
ครัง้ นี้ เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับหลักสูตร จ�ำนวน 5 กลุม่
ดังนี้
(1) อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่างๆ ภายใน
สาขาวิชาพัฒนศึกษา จ�ำนวน 7 คน ซึง่ จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ�ำนวน
6 ฉบับ
(2) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสาขา
วิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีก่ ำ� ลังศึกษา
อยูใ่ นชัน้ ปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2551 จ�ำนวน 40 คน
ซึง่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามกลับคืน
มาจ�ำนวน 38 ฉบับ
(3) มหาบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในช่วงปีการศึกษา 2546 – 2550 จ�ำนวน
75 คน ซึง่ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาจ�ำนวน 57 ฉบับ
(4) ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่มหา
บัณฑิตท�ำงานอยู่ จ�ำนวน 15 คน ซึง่ จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แบบสอบถามกลับคืนมาจ�ำนวน 12 ฉบับ
(5) อาจารย์ทปี่ รึกษาของมหาบัณฑิตที่
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 2 คน
		 1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญ 4 กลุม่ ดังนี้
(1) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ
สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีก่ ำ� ลัง
ศึกษาอยู่ จ�ำนวน 7 คน
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(2) มหาบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในช่วงปีการศึกษา 2546 – 2550 จ�ำนวน
10 คน
		 (3) ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานทีม่ หาบัณฑิต
ท�ำงานอยู่ จ�ำนวน 4 คน
(4) ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 2 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ประเภทของเครื่องมือการวิจัย มี
2 ชนิด คือ
		 2.1.1 แบบสอบถามการประเมิ น
หลักสูตร จ�ำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามส� ำ หรั บ อาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา
ฉบับที่ 2 แบบสอบถามส� ำหรับนักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของสาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามส�ำหรับมหาบัณฑิต
ทีส่ �ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในช่วงปีการศึกษา
2546 – 2550
ฉบับที่ 4 แบบสอบถามส�ำหรับผูบ้ งั คับบัญชา
ในหน่วยงานทีม่ หาบัณฑิตท�ำงานอยู่
ฉบับที่ 5 แบบสอบถามส�ำหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาของมหาบัณฑิตทีศ่ กึ ษาต่อในระดับปริญญาเอก
		 2.2.2 แบบสัมภาษณ์ จ�ำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์มหาบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรในช่วงปีการศึกษา 2546 – 2550
ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผบู้ งั คับบัญชาใน
หน่วยงานทีม่ หาบัณฑิตท�ำงานอยู่
ฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ
2.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
เครือ่ งมือการประเมิน มีขนั้ ตอนการสร้างดังนี้
		 2.2.1 แบบสอบถามประเมินผลหลักสูตร
1. ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร ต�ำรา และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร เพื่อเป็น
พืน้ ฐานในการก�ำหนดองค์ประกอบของการประเมิน

หลักสูตรและแบบประเมิน
2. สร้างแบบประเมินตามขอบเขตของ
เนือ้ หาครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจยั ตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนือ้ หา และความครอบคลุมเกีย่ วกับ
ประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา
		 3. น�ำแบบประเมินทีส่ ร้างเสร็จแล้วน�ำไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการประเมินผลหลักสูตร จ�ำนวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ในด้านความครอบคลุมครบถ้วนของเนือ้ หาใน
ประเด็นและสาระส�ำคัญตรงตามพฤติกรรมทีต่ อ้ งการ
วัด รวมทัง้ ความเหมาะสมของส�ำนวนภาษา หลังจาก
นัน้ จึงน�ำมาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุง
แก้ไขเพือ่ ให้ได้แบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์พร้อม
น�ำไปเก็บข้อมูลจริง
		 2.2.2 แนวค�ำถามการสัมภาษณ์
        
1. ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร ต�ำรา และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินหลักสูตร เพือ่ น�ำมา
ก�ำหนดเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์
       
2. สร้ า งแนวทางการสั ม ภาษณ์ ต าม
ขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้ หา และครอบคลุม
เกีย่ วกับประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษา
3. น�ำแนวทางการสัมภาษณ์ทสี่ ร้างเสร็จ
แล้วน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมินผล
หลักสูตร จ�ำนวน 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนือ้ หา (Content Validity) และน�ำข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแนวค�ำถามการสัมภาษณ์กอ่ นน�ำไปใช้จริง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน
1.1 กลุม่ อาจารย์ผสู้ อนและกลุม่ นักศึกษา
ทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ปีที่ 1- 5 ปีการศึกษา 2551 ผูว้ จิ ยั
แจกแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมชีแ้ จงให้ทกุ ท่าน
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และประโยชน์ทไี่ ด้รบั
จากการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี้ ตลอดจนวิธกี าร
ตอบแบบสอบถาม และแจ้งระยะเวลาในการส่ง
แบบสอบถามกลับคืน โดยผูว้ จิ ยั รับแบบสอบถามคืน
ด้วยตนเอง
1.2 กลุม่ มหาบัณฑิตทีส่ �ำเร็จการศึกษา
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ตามหลักสูตรในช่วงปีการศึกษา 2546 – 2550 กลุม่
ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานทีม่ หาบัณฑิตท�ำงานอยู่ และ
กลุม่ อาจารย์ทปี่ รึกษาของมหาบัณฑิตทีศ่ กึ ษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ผูว้ จิ ยั ได้ออกหนังสือในนามของ
ผูว้ จิ ยั เพือ่ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
และส่งไปยังผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว และให้ส่งคืนมายัง
ผู ้ วิ จั ย โดยทางไปรษณี ย ์ ต ามที่ อ ยู ่ ที่ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ
ซองจดหมายส่งคืนไว้ให้
2. กรณีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
สัมภาษณ์
2.1 ผูว้ จิ ยั แจ้งให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทราบเกีย่ วกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการ
สัมภาษณ์ในครัง้ นี้
2.2 ผูว้ จิ ยั นัดวัน – เวลาในการสัมภาษณ์
พร้อมส่งแนวทางการสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลทราบ
ล่วงหน้าก่อน
2.3 ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง
ตามประเด็นทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ และประเด็นอืน่ ๆ เพิม่ เติม
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะต่างๆ เกีย่ วกับหลักสูตร    
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากได้รบั แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทัง้ หมดมาจัดระเบียบข้อมูล ลงรหัส
และท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อค�ำนวณหา
ค่าสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทัว่ ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ (%) จ�ำแนกตามกลุม่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม   
2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นหลักสูตร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา
ทัง้ 5 ด้าน โดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลีย่
( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) จ�ำแนกตามกลุม่
ของผูต้ อบแบบสอบถาม   
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best, 1981) มาใช้ในการแปลความหมายโดยใช้
เกณฑ์ดงั นี้

ค่าเฉลีย่ ระหว่าง  4.50-5.00 หมายความว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง  3.50-4.49 หมายความว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง  2.50-3.49 หมายความว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง  1.50-2.49 หมายความว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง  1.00-1.49 หมายความว่า
หลักสูตรมีความเหมาะสมน้อยทีส่ ดุ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้จากการสัมภาษณ์
และแบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา โดยการ
วิเคราะห์และสรุปประเด็นส�ำคัญ และเสนอในลักษณะ
ของความเรียง
สรุปผลการประเมิน
1. การประเมินบริบทด้านวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร พบว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทัง้ 5 ข้อ
มีความชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบนั เนือ่ งจากวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ได้ระบุถงึ
จุดมุง่ หมายของหลักสูตรและแนวทางในการจัดหลักสูตร
ได้อย่างเหมาะสมและไม่ได้มกี รอบระยะเวลาก�ำกับไว้
ซึง่ ยังคงใช้ได้ตอ่ ไป แต่หากจะมีการปรับเปลีย่ นก็ควรจะ
ไปเน้นให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของการสร้างมหาบัณฑิต
ทีม่ คี วามสามารถและความคิดเท่าทันการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม และมีความเข้าใจสังคมซึง่ มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ซึง่ จะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ทงั้
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีขอ้ สรุปจากกลุม่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละประเด็น ดังนี้
		 1.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ กลุม่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา
ทัง้ หมดมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ทกุ ข้อมีความชัดเจน
ส่ ว นกลุ ่ ม อาจารย์ ผู ้ ส อนทั้ ง หมดมี ค วามเห็ น ว่ า
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 มีความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์ตา่ งๆ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเพือ่ การพัฒนาสังคม
ข้อที่ 3 มีความสามารถในการบูรณาการความรูเ้ ชิง
สหวิทยาการในการวางแผนและวิเคราะห์แผนพัฒนา
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การศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ข้อที่ 4
มีความรูค้ วามสามารถในการค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนา
องค์ความรูใ้ หม่ๆ ทางการศึกษาเพือ่ การพัฒนาสังคม และ
5 เป็นผูน้ ำ� ทางการศึกษาในการพัฒนาสังคม มีความ
ชัดเจนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 มี
ความสามารถในการน�ำความรูด้ า้ นวิชาการมาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส�ำหรับกลุ่มมหาบัณฑิตมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์
ข้อที่ 3 มีความสามารถในการบูรณาการความรูเ้ ชิง
สหวิทยาการในการวางแผนและวิเคราะห์แผนพัฒนา
การศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีความ
ชัดเจนมากทีส่ ดุ รองลงมาคือวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 มี
ความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์ตา่ งๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การศึกษาเพือ่ การพัฒนาสังคม ข้อที่ 4 มีความรูค้ วาม
สามารถในการค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ
ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม ข้อที่ 5 เป็นผูน้ ำ�
ทางการศึกษาในการพัฒนาสังคม และข้อที่ 2 มีความ
สามารถในการน�ำความรูด้ า้ นวิชาการมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามล�ำดับ
		 1.2 ความเหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบนั กลุม่ อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่างๆ ภายในสาขา
วิชาพัฒนศึกษา และกลุม่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
วัตถุประสงค์ทุกข้อมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบนั ส่วนกลุม่ มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 มีความรู้ความ
สามารถในการค้นคว้าวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ๆ
ทางการศึกษาเพือ่ การพัฒนาสังคม มีความเหมาะสม
กั บ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น สู ง ที่ สุ ด รองลงมาคื อ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 มีความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์ตา่ งๆ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเพือ่ การพัฒนาสังคม
ข้อที่ 2 มีความสามารถในการน�ำความรูด้ า้ นวิชาการมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อที่ 3 มีความสามารถในการบูรณาการความรูเ้ ชิง
สหวิทยาการในการวางแผนและวิเคราะห์แผนพัฒนาการ
ศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และข้อที่ 5
เป็นผูน้ ำ� ทางการศึกษาในการพัฒนาสังคม  ตามล�ำดับ
		 1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของ

หน่วยงานต่างๆ อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่างๆ ภายใน
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ทัง้ หมดมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์
ทุกข้อมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ
		 1.4 ความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รียน กลุม่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา
พัฒนศึกษา มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ทกุ ข้อสอดคล้อง
กับความต้องการของตน ส่วนกลุม่ มหาบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 มี
ความรูค้ วามเข้าใจในศาสตร์ตา่ งๆ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การศึกษาเพือ่ การพัฒนาสังคม และข้อที่ 2 มีความ
สามารถในการน�ำความรูด้ า้ นวิชาการมาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับความต้องการของตนเองมากที่สุด รองลงมาคือ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 มีความสามารถในการบูรณาการ
ความรูเ้ ชิงสหวิทยาการในการวางแผนและวิเคราะห์
แผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ข้อที่ 4 มีความรูค้ วามสามารถในการค้นคว้าวิจยั
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาสังคม และ ข้อที่ 5 เป็นผูน้ ำ� ทางการศึกษาใน
การพัฒนาสังคม  ตามล�ำดับ
2. การประเมินปัจจัยน�ำเข้า
		 2.1 โครงสร้างของหลักสูตร โดยทัง้ กลุม่
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ภายในสาขาวิชา
พัฒนศึกษา กลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุม่ มหาบัณฑิตสาขาวิชา
พัฒนศึกษามีความเห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรทัง้ หมดมีความ
เหมาะสม เนือ่ งจากโครงสร้างหลักสูตรมีการผสมผสาน
ทัง้ ในเรือ่ งแนวคิด ทฤษฎี วิธกี ารวิเคราะห์ การฝึกประสบการณ์
และการวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึง่ สามารถน�ำ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้ แต่จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรจะมีการปรับโครงสร้าง
หลักสูตรจาก 48 หน่วยกิต ให้เหลือเพียง 36 หน่วยกิต
ตามข้อก�ำหนดของ สกอ. โดยก�ำหนดให้ศกึ ษารายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
		 2.2 เนือ้ หาวิชาของหลักสูตร
		 - ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาใน
รายวิชาบังคับพืน้ ฐาน โดยทัง้ กลุม่ อาจารย์ผสู้ อนใน
รายวิชาต่างๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุ่ม
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา
และกลุม่ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็น
ว่าเนือ้ หาวิชาในรายวิชาบังคับพืน้ ฐานมีความเหมาะสม
โดยเฉพาะในรายวิชา 464 460 วิธวี จิ ยั ทางพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายวิชา 464 451 สถิติ
เพื่อการวิจัยทางการศึกษา และรายวิชา 464 312
การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา
- ความเหมาะสมของเนือ้ หาวิชาในรายวิชา
บังคับสาขาวิชาเอก โดยทั้งกลุ่มอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่างๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุ่ม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา
และกลุม่ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็น
ว่าเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับสาขาวิชาเอกมีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464 461 สังคมวิทยา
กับการพัฒนา รายวิชา 464 462 เศรษฐศาสตร์กบั
การพัฒนา รายวิชา 464 313 การสัมมนาและการปฏิบตั ิ
การทางพัฒนศึกษา รายวิชา 464 403 การพัฒนากับ
การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ และรายวิ ช า 464 311
หลักพัฒนศึกษา แต่จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการปรับเปลีย่ นรายวิชาบังคับ
เอก โดยควรจะประกอบด้วย 3 รายวิชาคือ รายวิชา
หลักการและกระบวนทัศน์ทางพัฒนศึกษา รายวิชา
บูรณาการศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา และรายวิชา
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางพัฒนศึกษา
(เป็นการรวมวิชา 464  313 การสัมมนาและปฏิบตั กิ าร
ทางพัฒนศึกษา และ 464 460 วิธวี จิ ยั ทางพฤติกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
		 -ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาใน
รายวิชาเลือก โดยทัง้ กลุม่ อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชา
ต่างๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุม่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุ่ม
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นว่าเนือ้ หาวิชา
ในรายวิชาเลือกมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา
464 330 ประเมินโครงการทางด้านการพัฒนา รายวิชา
464 454 การประเมินโครงการ รายวิชา 464 421
การพัฒนาสุขภาพชุมชนเมือง รายวิชา 464 463 เอกภาพ
ของมนุษย์และธรรมชาติ และรายวิชา 464 312
การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา แต่จากการ

สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรจะมีการ
ตัดรายวิชาเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรออกบ้าง ดังนี้
หมวดการศึกษา ควรจะตัดออก ให้คงเหลือไว้
เฉพาะรายวิชา 464 410 การศึกษาในระบบสังคมอนาคต
หมวดปรัชญาและจริยธรรม ควรจะตัดออก
ให้คงเหลือไว้เฉพาะรายวิชา 464  484 พุทธปรัชญาใน
การพัฒนาชีวิตของไทย โดยอาจปรับเปลี่ยนเป็น
รายวิชาค�ำสอนทางศาสนากับการพัฒนาชีวติ
หมวดวิจัยและพัฒนา มีรายวิชาที่น่าจะ
คงไว้หลายวิชา แต่ที่ควรจะตัดออกคือ 464 455
พัฒนศึกษากับการวิจยั เชิงนโยบาย 464 456 เครือ่ งมือ
ทางการวิจัย และรายวิชา 464 457 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการศึกษา
หมวดสังคมศาสตร์และการพัฒนา  มคี วาม
น่าสนใจในหลายวิชา แต่มบี างรายวิชาทีค่ วรจะปรับเปลีย่ น
เนือ่ งจากเป็นวิชาทีเ่ ฉพาะเจาะจงหรือแยกย่อยเกินไป
เช่น 464 464 แนวคิดการบริหารจัดการทางสังคม
464 465 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม
464 466 ระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์สงั คมกับการวาง
แผนพัฒนา
		 - ความเหมาะสมของวิชาภาษาต่างประเทศ
ประจ�ำสาขาวิชา โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับรายวิชา 466 422 ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักศึกษา  
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จ�ำนวน 2 หน่วยกิต นัน้ ว่า
น้อยเกินไป อย่างน้อยควรจะมี 3 หน่วยกิต โดยอาจจะ
ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นบั หน่วยกิต และ
ต้องสอบให้ผ่าน หรือไปเติมหน่วยกิตที่มีให้เป็น 3
หน่วยกิต เพราะในโลกปัจจุบนั ภาษาอังกฤษมีความ
ส�ำคัญมาก
		 - ความเหมาะสมของเนือ้ หาวิชาในรายวิชา
ทีไ่ ม่เคยเปิดการเรียนการสอน โดยทัง้ กลุม่ อาจารย์
ผูส้ อนในรายวิชาต่างๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุม่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา
และกลุม่ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็น
ว่ า เนื้ อ หาวิ ช าในรายวิ ช า 464 432 การจั ด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การพัฒนา รายวิชา 464
450 การวิจัยเชิงคุณภาพ และรายวิชา 464 483
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จริยธรรมกับการพัฒนา มีความเหมาะสมที่จะเปิด
การเรียนการสอน
2.3 อาจารย์
- ความเหมาะสมของจ�ำนวนอาจารย์ กลุม่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา
มีความเห็นว่าความเพียงพอของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ส่วนความเพียงพอของ
อาจารย์ผสู้ อนและอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์อยู่
ในระดับมาก ส่วนกลุม่ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
มีความเห็นว่าความเพียงพอของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ อาจารย์ผส้ ู อน และอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
อยูใ่ นระดับปานกลาง
-ความเหมาะสมในเรื่องความรู้ ความ
สามารถ และทักษะของอาจารย์ โดยทัง้ กลุม่ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษาและกลุม่
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นว่ามี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะในด้ า นคุ ณ วุ ฒิ ท าง
การศึกษาของอาจารย์ผสู้ อน อาจารย์มคี วามรูท้ าง
วิชาการในสาขาวิชาทีส่ อนเป็นอย่างดี และอาจารย์มี
ความสามารถในการสอน/ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษา
- ความเหมาะสมเกีย่ วกับคุณลักษณะอืน่ ๆ
ของอาจารย์ผสู้ อน โดยทัง้ กลุม่ นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษาและกลุม่ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสม
โดยเฉพาะในด้านอาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและมี
จิตส�ำนึกในความเป็นครู อาจารย์ยอมรับฟังความคิด
เห็นของนักศึกษา อาจารย์ปฏิบตั ติ อ่ นักศึกษาทุกคน
อย่างเสมอภาค และอาจารย์ผสู้ อนมีบคุ ลิกภาพและ
การปฏิบตั ติ นเหมาะสม
		 2.4 นักศึกษา โดยทัง้ กลุม่ อาจารย์ผสู้ อน
ในรายวิชาต่างๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุม่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกลุ่มมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษามี
ความเหมาะสม โดยเฉพาะในประเด็นที่นักศึกษามี
ความสนใจ ตัง้ ใจ และมุง่ มัน่ ในการศึกษา และนักศึกษา
ยอมรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์และเพือ่ นนักศึกษา
		 2.5 องค์ประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุน
การเรียนการสอน

		 - อุปกรณ์ สือ่ วัสดุการเรียนการสอน และ
สถานที่ โดยทัง้ กลุม่ อาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่างๆ
ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุ่มนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา และกลุม่ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรือ่ งการ
จั ด เครื่ อ งมื อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ส� ำ หรั บ การเรี ย น
การสอน และเรือ่ งสภาพห้องเรียนมีความเหมาะสม
ต่อการเรียนการสอน
-หนังสือ ต�ำรา วารสาร และเอกสาร
ประกอบการสอน โดยทัง้ กลุม่ อาจารย์ผส้ ู อนในรายวิชา
ต่างๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษากลุ่มนักศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และกลุ ่ ม มหาบั ณ ฑิ ต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม
โดยเฉพาะในเรื่องเอกสารประกอบการสอนมีความ
สอดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาวิ ช า และเรื่ อ งสถานที่ ใ น
การค้นคว้าเพิม่ เติม เช่น ห้องสมุด มีความเหมาะสม
แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุม่ นักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษาและกลุม่ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษาได้ให้ขอ้ เสนอแนะ เพิม่ เติมดังนี้
1) ควรจะมีการจัดท�ำเอกสารประกอบการสอนเป็น
รูปเล่มและส่งให้นกั ศึกษาล่วงหน้า เพือ่ นักศึกษาจะได้
ศึกษามาก่อนล่วงหน้า 2) ควรมีการพัฒนาสือ่ การสอน
ที่ทันสมัยมากขึ้น 3) ควรให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องของ
เอกสารหรือแหล่งการค้นคว้าเพิม่ เติม
3. การประเมินกระบวนการ
		 3.1 การเรียนการสอน พบว่า มีความ
เหมาะสม เนือ่ งจากมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย ทัง้ การเรียนการสอนในชัน้ เรียน
การลงภาคสนามเพือ่ ฝึกปฏิบตั ิ และการศึกษาดูงาน โดย
มีขอ้ สรุปจากกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในประเด็นต่างๆ ดังนี้
		 - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เรียน โดยทั้งกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุม่ มหาบัณฑิตสาขาวิชา
พัฒนศึกษามีความเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยเฉพาะ
ในเรื่ อ งการจั ด กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รเพิ่ ม เติ ม
เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะอย่างเหมาะสม เช่น
การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผเู้ รียน
เชื่อมโยงและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
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ความรู้และการน�ำไปปฏิบัติ และการแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบถึงจุดมุ่งหมายและกิจกรรมการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน
		 - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ โดยทัง้ กลุม่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา และกลุ ่ ม มหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม
โดยเฉพาะในเรือ่ งอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์มกี าร
ตรวจสอบงานและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ อย่างชัดเจน
และสามารถเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ตามความ
สนใจและความถนัด
ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ข้ อ เสนอแนะในการเรี ย นการสอนเพิ่ ม เติ ม ดั ง นี้
1) ควรจะต้องปรับเปลีย่ นให้มคี วามเชือ่ มโยงกับการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมไทยและการเปลีย่ นแปลงของ
โลก 2) ควรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกรณีศึกษา
(Case Study) การปฏิบัติจริง และการเรียนการสอน
ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning)
เพื่ อ ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดมุง่ หมายของหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอน
ในแผน ก. น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าแผน ข.
เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโทควรจะให้
นักศึกษาได้รู้จักการท�ำวิจัย ซึ่งการท�ำสารนิพนธ์
(จ�ำนวน 6 หน่วยกิต) นั้นจะยังไม่สามารถท�ำให้
นักศึกษาเข้าใจการท�ำวิจัยได้ครอบคลุม แต่หาก
หลักสูตรสามารถน�ำวิชาที่เรียนแทนอีก 6 หน่วยกิต
มาเติมเต็มในส่วนทีข่ าดหายไปได้กจ็ ะท�ำให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนแผน ข. ได้ โดยผูเ้ รียนและสังคม
ยังคงได้ประโยชน์ครบถ้วน
		 3.2 การวัดและประเมินผล โดยทัง้ กลุม่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา
และกลุ ่ ม มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษ า
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่อง
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของ
เนื้อหาวิชา และจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะในเรื่องเกณฑ์การประเมินผลว่าให้ขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนว่าควรจะเป็น
อิงเกณฑ์หรืออิงกลุม่ ทัง้ นีใ้ ห้คำ� นึงถึงจุดมุง่ หมายของ

หลักสูตรเป็นส�ำคัญ
		 3.3 การบริหารจัดการหลักสูตร โดย
กลุ่มอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ภายในสาขา
วิ ช าพั ฒ นศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสม
โดยเฉพาะในเรื่องมีโครงการเปิดรับนักศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีการจัดแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
อย่างเหมาะสม และมีระบบการให้ความช่วยเหลือ
แก่นักศึกษา เช่น การให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ
การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
ส่วนกลุ่มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม
โดยเฉพาะในเรือ่ งสาขาวิชามีการเตรียมความพร้อม
ในเรือ่ งการให้บริการ การประสานงานและการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อย่างเหมาะสม มีโครงการเปิดรับนักศึกษา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจั ด แผนการเรี ย นในแต่ ล ะ
ภาคการศึ ก ษาอย่ า งเหมาะสม และมี ร ะบบการ
ให้ความช่วยเหลือแก่นกั ศึกษา เช่น การให้คำ� ปรึกษา
ทางวิชาการ การติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
และกลุม่ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในเรื่องมีการแจ้ง
ข้อมูลตารางเรียน ตารางเวลา และปฏิทินการศึกษา
และมีโครงการเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. การประเมินผลผลิต สามารถสรุปผล
การประเมินผลผลิตจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ
ได้ดังนี้
4.1 กลุม่ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
มีความคิดเห็นว่าหลักสูตรนีเ้ ป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการช่วยพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวคิด
การพัฒนา และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน
ปัจจุบนั ได้ โดยมีความเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านความรูข้ องมหาบัณฑิตอยูใ่ นระดับมาก
โดยเฉพาะมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในศาสตร์ ต ่ า งๆ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาเพือ่ การพัฒนาสังคม
- ด้านทักษะของมหาบัณฑิตอยูใ่ นระดับมาก
โดยเฉพาะการมีมนุษยสัมพันธ์  
- ด้ า นเจตคติ ข องมหาบั ณ ฑิ ต อยู ่ ใ น
ระดับมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะในเรือ่ งมีความประพฤติดี
(มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต)
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4.2 กลุ่มผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่
มหาบัณฑิตท�ำงานอยู่ ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อ
มหาบั ณ ฑิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต ร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ่ นระดับมาก
โดยมีความเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้
		 - ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
ของมหาบั ณ ฑิ ต อยู ่ ใ นระดั บ มาก โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
น� ำ มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ การท� ำ งาน ซึ่ ง จาก
การสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาในหน่ ว ยงานที่
มหาบัณฑิตท�ำงานอยู่มีความคิดเห็นว่ามหาบัณฑิต
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการท� ำ งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
หลังจากที่ส�ำเร็จการศึกษา
		 - ความสามารถพืน้ ฐานของมหาบัณฑิต
ทีส่ ง่ ผลต่อการท�ำงานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ความใฝ่รแู้ ละรูจ้ กั แสวงหาความรูเ้ พือ่ พัฒนา ซึง่ จาก
การสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาในหน่ ว ยงานที่
มหาบัณฑิตท�ำงานอยู่มีความคิดเห็นว่ามหาบัณฑิต
มีคุณลักษณะการเป็นนักบริหารหรือผู้น� ำมากขึ้น
หลังจากที่ส�ำเร็จการศึกษา
		 - คุณธรรมจริยธรรมในการท�ำงานของ
มหาบัณฑิตอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะมีความ
ขยัน อดทน อดกลั้น และตั้งใจท�ำงาน ซึ่งจากการ
สั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาในหน่ ว ยงานที่
มหาบัณฑิตท�ำงานอยูม่ คี วามคิดเห็นว่ามหาบัณฑิตมี
จิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมกับสังคมและองค์การที่
ปฏิบัติงานมากขึ้นหลังจากที่ส�ำเร็จการศึกษา
		 4.3 กลุ่มของอาจารย์ที่ปรึกษาของ
มหาบัณฑิตทีศ่ กึ ษาต่อในระดับปริญญาเอก มีความ
พึงพอใจต่อมหาบัณฑิตทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากหลักสูตร
ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใ่ นระดับ
ปานกลางถึงมาก โดยมีความเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้
		 - ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
ของมหาบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะ
มีพนื้ ฐานความรูเ้ พียงพอในการศึกษาในระดับปริญญาเอก
และมีความรู้ความสามารถในการด�ำเนินการวิจัย

		 - ความสามารถพืน้ ฐานของมหาบัณฑิต
ทีส่ ง่ ผลต่อการเรียนอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะความ
สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
		 - คุณธรรมจริยธรรมของมหาบัณฑิตอยู่
ในระดับมาก โดยเฉพาะมีความขยัน อดทน อดกลัน้
และตั้งใจเรียน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการเรียน
และการด�ำเนินชีวติ ค�ำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นหลัก และมีความเหมาะสมของกิริยามารยาท
และการรู้จักกาลเทศะ
5. การประเมินผลกระทบ พบว่า กลุ่ม
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นว่าตนเอง
สามารถน�ำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้รับจาก
การศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
งานในระดับมาก โดยเฉพาะความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและผู้อื่น และได้รับ
การยอมรับจากหัวหน้างาน
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการประเมินไปใช้
1. จากผลการประเมินด้านบริบทพบว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในปัจจุบันทุกข้อมีความ
ชัดเจน มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และที่
ส�ำคัญคือ มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังคงสามารถ
ใช้ได้ตอ่ ไป แต่อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีความประสงค์ที่จะด�ำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรก็อาจจะทบทวนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในเรื่องของการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความสามารถ
และความคิดเท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคม และ
มีความเข้าใจสังคมซึง่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. จากผลการประเมินที่พบว่า ในปัจจุบัน
ผูเ้ รียนมีความเห็นว่าการเรียนหลักสูตรทีม่ โี ครงสร้าง
หน่วยกิต 48 หน่วยกิต ท�ำให้สามารถน�ำความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากการศึกษาในหลักสูตร
นี้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านในระดั บ มาก
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะมี
การปรับโครงสร้างหลักสูตรจาก 48 หน่วยกิต ให้เหลือ
เพียง 36 หน่วยกิต ตามข้อก�ำหนดของ สกอ. นั้น
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หากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องการที่จะให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พัฒนศึกษา
อย่างเหมาะสม ก็ควรจะคงโครงสร้างหน่วยกิต 48
หน่วยกิตต่อไป
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะมี
การตัดรายวิชาเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ของหลั ก สู ต รออกบ้ า ง และให้ มี ก ารบู ร ณาการ
รายวิ ช าเลื อ กบางรายวิ ช าเข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะ
พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
เปิดสอนรายวิชาเลือกต่างๆ เพือ่ ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ทั้งนี้อาจจะท�ำการเปิดรายวิชา
เลือกโดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตามความสนใจ
ของผู้เรียนและความเหมาะสมในแต่ละภาคเรียน
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะให้
ความส�ำคัญกับรายวิชาภาษาต่างประเทศประจ�ำ
สาขาวิชามากขึน้ โดยอาจจะให้นกั ศึกษาลงทะเบียน
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และต้องสอบให้ผ่าน หรือ
ไปเติมหน่วยกิตที่มีให้เป็น 3 หน่วยกิต
6. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นกรณีศกึ ษา (Case Study) การปฏิบตั จิ ริง
และการเรียนการสอนทีใ่ ช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (ProblemBased Learning) เพือ่ ให้มหาบัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะที่
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะ
ผลักดันให้อาจารย์ผสู้ อนผลิตต�ำราเรียนออกมาเป็น
รูปเล่มมากยิ่งขึ้น
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