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การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธีรศักดิ์ อุนอารมยเลิศ*, ไชยยศ ไพรวิทยศิริธรรม*,ลุยง วีระนาวิน**,พิทักษ สุพรรโณภาพ**
บทคัดยอ
การวิ จั ย เรื่ อ งการประเมิ น หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิท ยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีวัตถุป ระสงคเ พื่อ
ประเมินความกาวหนา ของการดําเนินการหลัก สูตรในดานสภาพแวดลอม/บริบ ท ปจ จัยนําเขา
กระบวนการผลิตบัณฑิต ผลผลิตระหวางทางของหลักสูตร และศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค
ความตองการและขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีผูใหขอมูล
สําคัญของการวิจัยครั้งนี้จํานวน 4 กลุม ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 2)นักศึกษาปจจุบัน
3)อาจารยผูสอน และ4)ผูเชี่ยวชาญ ในการประเมินหลักสูตรครั้ง นี้เปนการประเมินความกาวหนา
(Formative Evaluation)โดยรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติการแจกแจง
ความถี่ คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ
ผลการวิจัยพบวา
1. การประเมินสภาพแวดลอม/บริบท ดานวัตถุประสงค พบวาผูประเมินทุกกลุมมีความเห็น
สอดคลองกันวาวัตถุป ระสงคของหลัก สูตรทั้ง 5 ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับ สภาพการณใน
ปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ และมีความสอดคลองกับความตองการของ
ผูเ รียนในระดับ มากถึง มากที่สุด ( X = 4.45-5.00) ดานโครงสรางของหลัก สูตรพบวามีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.46 - 4.89) ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตรพบวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.56 – 4.92)
2. การประเมินปจจัยนําเขา ดานปจจัยสนับสนุนของหลักสูตร ไดแกทรัพยากรที่ใชในการ
ดําเนินการ สือ่ ตํารา และสถานที่ มีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 3.92 – 4.88)
ดานสิ่งที่เกี่ยวของในหลักสูตร ไดแก คุณลักษณะผูสอนพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมาก
ที่สุด ( X = 4.45 – 5.00) คุณลักษณะของผูเรียนและการบริหารจัดการหลักสูตรพบวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.83 – 5.00)
3. การประเมินกระบวนการ ประกอบไปดวย 2 ดาน ไดแกดานกิจกรรมการเรียนการสอน
พบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึง มากที่สุด ( X = 4.38 – 5.00) ดานการวัดและประเมินผล
พบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.40 – 5.00)
4. การประเมินผลผลิตระหวางทางของหลักสูตร กรรมการบริห ารหลักสู ตรและอาจารย
ผูส อน มีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ผลผลิต ของหลัก สู ตรปรัชญาดุษ ฎีบัณ ฑิตสาขาวิชาพั ฒ นศึก ษา
สอดคลองกันโดยเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.72 – 4.83)
*ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
**อาจารยดร.ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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***อาจารยภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. การศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ความตองการและขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของที่มีตอ
การบริหารจัดการหลักสูตรพบวาควรเพิ่มเติมรายวิชาทางอนาคตศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
Abstract
The research on Program Evaluation of Doctor of Philosophy, Development
Education field, Silpakorn University, Sanamjan Palace Campus aims to evaluate the
program in terms of context, input, advanced process, during the course of
production., and study of the problems, needs and suggestions by containing 4
groups of data providers that are 1) the management committee group 2) the
present students group 3). The professors group and 4) the experts. In the program of
this evaluation is to assess the progress 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 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. the purpose of the program which found that it’s in high to
highest suitable level ( X = 4.45 – 5.00), the structure of the program which found
that it’s in high to highest suitable level ( X = 4.46 – 4.89), the contents of the
program which found that it’s in high to highest suitable level ( X = 4.56 – 4.92)
2. Input Evaluation consists of 3 aspects that are the other educational
supporting elements which found that it’s in high to highest suitable level ( X = 3.92
– 4.88),the professors which found that it’s in high to highest suitable level ( X = 4.45
– 5.00), the characteristics of learners which found that it’s in highest suitable level
( X = 4.83 – 5.00), the program management aspect found that it’s in highest suitable
level ( X = 4.83 – 5.00).
3. Process Evaluation consists of 2 aspects that are the teaching aspect which
found that it’s in high to highest suitable level ( X = 4.38 – 5.00), the measurement
and evaluation aspect found that it’s in high to highest suitable level ( X = 4.40 –
5.00).
4. The products of during program, the management committee and the
professors group opinion concerning production of Doctor of Philosophy Department
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of Development Studies consistency. And evaluation aspect found that it’s in highest
suitable level ( X = 4.72 – 4.83)
5. Study of the problems needs and suggestions of those involved with the
management were found: should add a subject of future study for prepare to enter
the ASEAN Community.
บทนํา
การศึกษาถือเปนรากฐานที่สําคัญ และมีบทบาทอยางยิ่ง ตอการพัฒ นาประเทศชาติ สังคม
และมนุษยใหมีความเขมแข็ง เจริญกาวหนา ทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน ซึ่งเปนยุคของ
เทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สารที่ ไ ร พ รมแดน หรื อ เรี ย กอี ก อย า งหนึ่ ง ว า โลกของยุ ค โลกาภิ วั ต น
(Globalization) นานาประเทศโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ประเทศผู นํ าความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ และ
เทคโนโลยี ไดใหความสําคัญ กับการศึก ษาเปนอยางมาก โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการให
การศึกษาแกประชาชนในลําดับตน ๆ ของการจัดสรรงบประมาณในแตละประเภท เชนเดียวกันกับ
ประเทศไทยที่ไดใหความสําคัญกับการใหการศึกษาแกประชาชนโดยมีการจัดสรรงบประมาณในการ
บริหารประเทศดานการศึกษาในระดับตนๆ มาตลอดทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติของประเทศไทย ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540 - พ.ศ. 2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (ฉบับปจจุบัน พ.ศ.
2555 – พ.ศ.2559) ที่ไดมุง เนนความสําคัญ ในการพัฒ นาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุม กันตอการ
เปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตตอยอดสูก ารสราง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรค พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการ
ใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลายเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม
การจัด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาถื อเป นการศึ ก ษาในระดับ สู ง สุ ด ในระบบการศึก ษา
ซึ่งเปนการศึก ษาคนควา วิจัย เพื่อเสริมสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูในศิลปวิท ยาการ
แขนงตา งๆ ที่ห ลากหลาย ถา ยทอดความรูท างวิชาการ วิ ชาชีพชั้ นสูง และกระบวนการเรียนรู
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีความสามารถสนองตอบตอความตองการของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติโดย
สวนรวม การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนเสมือนแหลงความรูที่จะเสริมความกาวหนาทางวิชาการ
โดยในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ สิ่งสําคัญที่จะทําใหการศึกษาดําเนินไปตามจุดมุงหมายไดก็
คือ หลักสูตร (กาญจนา คุณารักษ : 2540) ซึ่งหลักสูตร คือ ประมวลแผนการเรียนรูที่กําหนดไวอยาง
เปนระบบ เพื่อใชเ ปนแนวทางในการจัดการศึก ษาใหแกผูเ รียน อันจะกอใหเ กิดความรู ทัก ษะ
คุณลักษณะ และพัฒนาการใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางไรก็ตามหลักสูตรทุกหลักสูตร
เมื่อมีการใชหลักสูตรไประยะหนึ่ง จะตองมีการประเมินหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อจะไดหาคําตอบวาหลักสูตร
มีสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไมและมากนอยเพียงใด นอกจากนี้การประเมินหลักสูตร
ยังทําใหทราบปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจนขึ้น
ภาควิ ช าพื้ น ฐานทางการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2552 จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 4 ป ซึ่งตามเกณฑมาตรฐาน
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หลักสูตรของ สกอ.ไดกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป แตเนื่องจากเกณฑกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา(TQF) บังคับใหสาขาวิชาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จในป
การศึกษา 2556 ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร จะตองมีการประเมินความกาวหนาของการดําเนินการตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเพื่อใหท ราบวาหลัก สูตรสามารถบรรลุวัตถุป ระสงคตามที่กําหนดไว
หรือไม มากนอยเพียงใด ตลอดจนศึกษาถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะที่มีตอหลักสูตร
จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรหลายกลุม เพื่อจะไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรทั้งใน
สวนของเนื้อหาสาระ โครงสรางของหลั กสูตร กลไกการบริหารหลัก สูตรตลอดจนการดําเนินการ
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รในด านต า งๆ เพื่ อ จะได ป รับ ปรุ ง หลั ก สู ต รให มี ค วามทั น สมั ย เหมาะสมกั บ
สภาพการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และยังชวยแกไขและปองกันปญหาอุปสรรคที่จะ
เกิดขึ้นตอไปไดดวย
วัตถุประสงคการวิจยั
1. เพื่อประเมิ น ปจ จั ยนําเขา ของหลัก สูตรปรัชญาดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช าพัฒ นศึก ษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อ ประเมิน กระบวนการผลิต บัณฑิ ตของหลั ก สูต รปรั ชญาดุษฎี บัณฑิ ต สาขาวิช า
พัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. เพื่อประเมินผลผลิตระหวางทางของการดําเนินการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. เพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ความตองการ และขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของที่มีตอ
การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัย ในครั้ง นี้ ผูวิจั ยมุง ประเมิน หลัก สูตรปรัช ญาดุ ษฎีบั ณฑิต สาขาวิชาพัฒ นศึก ษา
คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร เปน การวิ จัย เชิ ง ประเมิ น (Evaluation Research)
เป นการประเมิน ความกา วหนา (Formative Evaluation) ของการบริ ห ารจั ดการหลั ก สู ต ร
ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 แสดงขอบเขตดานเนื้อหาการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงคของการประเมิน

ประเด็นการประเมิน

1. เพื่ อ ประเมิ น สภาพแวดล อ ม/ ประเมินสภาพแวดลอม/บริบท
บริ บ ทและ การประเมิ น ป จ จั ย 1. ดานวัตถุประสงคหลักสูตร
นําเขา

2. ดานโครงสรางหลักสูตร

ตัวชี้วัด
1. ดานการผลิตบัณฑิต
2. ดานการพัฒนาองคความรูใหม
3. ดานนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ
1. ความเหมาะสมของการกําหนดสัดสวน
หมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา
2. ความเหมาะสมของการกําหนด
หนวยกิตของหลักสูตร
3. ดานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร

ประเมินปจจัยนําเขา
1.ดานปจจัยสนับสนุนในหลักสูตร
2. ดานสิ่งที่เกี่ยวของในหลักสูตร

3. ดานการบริหารหลักสูตร
2. เพื่อประเมินกระบวนการผลิต

1.ดานกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร

บัณฑิต
3. เพื่อประเมินผลผลิตระหวางทาง 1. ดานผลผลิตระหวางทางของ
หลักสูตร
ของหลักสูตร
4. เพื่อศึกษาสภาพปญหา
อุปสรรค ความตองการและ
ขอเสนอแนะ

1. ปญหา
2. อุปสรรค
3. ความตองการขอเสนอแนะ

1.ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตาม
หลักสูตร ไดแก สื่อ ตํารา และสถานที่
2. คุณลักษณะผูสอน
3.คุณลักษณะผูเรียนกอนและ/หรือระหวาง
เรียนในหลักสูตร
4.ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ
หลักสูตร
1.กระบวนการเรียนการสอน
2.ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
1. ความรู
2. ทักษะ
3. เจตคติ/คุณลักษณะ/พฤติกรรม
1. ปญหา
2. อุปสรรค
3. ความตองการขอเสนอแนะ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประเภทของเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชนิด คือ
1. แบบสอบถามการประเมินหลัก สูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒ นศึก ษา
จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
ฉบั บ ที่ 1 แบบสอบถามสํ า หรั บ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช า
พั ฒ นศึ ก ษา เป น การประเมิ น ความก า วหน า ของหลั ก สู ต รในด า นบริ บ ท ป จ จั ย สนั บ สนุ น
สิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งในหลั ก สู ต ร กิ จ กรรมการเรี ย นในหลั ก สู ต ร และด า นผลผลิ ต ของหลั ก สู ต ร
ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ฉบั บ ที่ 2 แบบสอบถามสํ า หรั บ ผู เ ชี่ ย วชาญหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าพั ฒ นศึ ก ษา
เปนคํา ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาในดานบริบ ท
และปจจัยสนับสนุน ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึก ษา มหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร ที่กําลั ง ศึก ษาอยู ในปจ จุบัน เปนการประเมินความกาวหนา ของ
หลักสูตรในดานบริบท ปจจัยสนับสนุน สิ่งที่เกี่ยวของในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร
ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ฉบั บ ที่ 4 แบบสอบถามสํา หรับ สํา หรั บ อาจารย ผูส อน สาขาวิช าพั ฒ นศึก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการประเมินความกาวหนาของหลักสูตรในดานบริบท ปจจัยสนับสนุน
กระบวนการของหลัก สูตร และผลผลิตในหลัก สูตร ซึ่ง ขอคําถามมีลัก ษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ
2. แนวทางการสัมภาษณประกอบไปดวยขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณเกี่ยวกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ในดานบริบท ปจจัยสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิต และการศึกษาสภาพปญหา
อุปสรรค ความตองการและขอเสนอแนะ จํานวน 3 ฉบับ มีดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย
ผูสอน
ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญทางหลักสูตรสาขาพัฒนศึกษา
ฉบับ ที่ 3 แบบสัม ภาษณนัก ศึกษาระดับ ดุษฎีบัณฑิต ของสาขาวิชาพัฒ นศึก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กําลังศึกษาอยูใ นปจจุบัน
การวิเคราะหขอมูล
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2555 มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถี่ และ
คารอยละ (%) จําแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม การวิเคราะหระดับความคิดเห็นการ
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 5 ดาน โดยการหา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จําแนกตามกลุมของผูตอบ
แบบสอบถาม ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ผูวิจัยไดใชเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท (Best: 1981) มาใชในการแปลความหมาย
2. การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณ และแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับ
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิท ยาลัยศิลปากร ดวยการวิเคราะหเชิง
เนื้อหา โดยการวิเคราะหสรุปประเด็นสําคัญ และเสนอในลักษณะของความเรียง
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความพรอมของหลักสูตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช า
พัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
1. การประเมินสภาพแวดลอม/บริบท
1.1 ดานวัตถุประสงค พบวา กลุมผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารยและนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรวามีความชัดเจน ครอบคลุม
และเหมาะสมกับ สภาพการณปจ จุบั น ในระดับ มากที่สุด ( X = 4.73, 4.92, 4.90และ 4.53
ตามลําดั บ ) วัตถุป ระสงคที่กํา หนดไวไ ดร ะบุถึง จุดมุง หมายของหลั ก สูตรและแนวทางในการจั ด
หลักสูตรไดอยางชัดเจน โดยเนนการนําองคความรูที่ไดรับมาบูรณาการกับศาสตรอื่นๆเพื่อสามารถ
ปรับใชในการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในปจจุบัน แตหากจะมีการปรับเปลี่ยนก็
ควรจะใหความสําคัญในเรื่องของการสรางดุษฎีบัณฑิตที่มีความพรอมเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยมีขอสรุปวัตถุประสงคแบงออกเปนรายดาน ดังนี้
- ดานการผลิตบัณฑิต พบวา กลุม ผูเ ชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร อาจารยและนักศึกษามีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคมีความเหมาะสมดานการผลิตบัณฑิต
ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00, 5.00, 4.83และ 4.55 ตามลําดับ) โดยวัตถุประสงคไดกําหนดความ
เปนเลิศใหบัณฑิตมีคุณสมบัติของการเปนนักคิดและนักบูรณาการศาสตรที่มีความสามารถในการสราง
และจัดการความรูแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ
- ดานการพัฒนาองคความรูใหม พบวา กลุมผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร อาจารยและนักศึกษามีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม
ดานการพัฒนาองคความรูใหมในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, 5.00, 4.83และ 4.55 ตามลําดับ) โดย
เนนการจัดความรูภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาประเทศแบบสหวิทยาการบนพื้นฐานการพัฒนาและการ
วิจัย
- ดานนวัตกรรมสัง คมเพื่อการพัฒนาประเทศพบวา กลุมผูเ ชี่ยวชาญ
คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรและอาจารยมีความคิดเห็นวา วัตถุป ระสงคของหลัก สูตรมีความ
เหมาะสมดานนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในระดับมากที่สุด( X = 4.67,5.00 และ4.83
ตามลําดับ) สวนกลุมนักศึกษามีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมดาน
นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในระดับมาก ( X = 4.39)โดยมีการสนองนโยบายของชาติใน
การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม การพัฒนาประเทศเพิ่มความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ
และการสรางความเขมแข็งใหกับสังคม
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- ด า นคุ ณ ลั ก ษณะของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา พบว า กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญ
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร อาจารยและนักศึก ษาปจ จุบัน มีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคของ
หลักสูตรสามารถบงบอกคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาในดานความสามารถในการนําความรูไปปฏิบัติ
และดานคุณลักษณะบัณฑิตไดอยางเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, 5.00, 4.83 และ4.51
ตามลําดับ)
- ดานการนําวัตถุป ระสงคไปปฏิบัติ พบวา กลุม คณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร และอาจารยมีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ
ไดในระดับมากที่สุด ( X = 5.00และ4.83 ตามลําดับ) ในขณะที่กลุมผูเชี่ยวชาญ และนักศึกษามีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวาวาวัตถุประสงคของหลักสูตรสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดในระดับมาก
( X = 4.33และ4.41 ตามลําดับ)
1.2 โครงสรางของหลักสูตร พบวา ผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารย มีความเห็นสอดคลองกันวาโครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X =
4.63,4.83 และ4.89 ตามลําดับ) สวนกลุมนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นวา โครงสรางหลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมาก( X = 4.46 , SD =.58)โครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาวิชาของหลักสูตรมี
ความหลากหลายและผสมผสานทั้งในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห การฝกประสบการณ และ
การวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง ทําใหเกิดทัก ษะในการประยุก ต ศาสตรตางๆเพื่อการพัฒ นา
ประเทศ ดานการกําหนดสัดสวนหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา พบวาผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร นักศึกษาและอาจารย มีความเห็นสอดคลองกันวา การกําหนดสัดสวนหมวดวิชา/
รายวิชา/ลักษณะวิชา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด( X = 4.67,5.00,5.00 และ4.59 ตามลําดับ)
1.3 เนื้อหาวิชาของหลักสูตร
- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับพื้นฐาน โดยทั้งกลุมผูเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน มีความเห็นวาเนื้อหาวิชาในรายวิชา
บังคับพื้นฐานมีความเหมาะสมโดยเฉพาะในรายวิชา 464 501 ระเบียบวิธีการวิจัย และรายวิชา 464
311 หลักพัฒนศึกษา เนื้อหาของวิชามีความถูกตองเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติได
- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาบัง คับ สาขาวิชาเอก โดยทั้ง กลุม
ผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน มีความเห็นวาเนื้อหาวิชาใน
รายวิชาบังคับสาขาวิชาเอกมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464 526 การจัดการความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น รายวิชา 464 527 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศ และรายวิชา 464 505 การ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 464 507 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่กลุม
ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะวาควรปรับเพิ่มเติมสาระดานภูมิสังคม เศรษฐศาสตรกับการศึกษา ใน
สวนของการลงทุน ความคุมทุน คุมคา ผลกระทบของโครงการพัฒนาตางๆกับสภาพแวดลอมและ
โครงการพัฒนาที่นาสนใจของกลุมประเทศอาเซียน เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันและ
อนาคตยิ่งขึ้น
- ความเหมาะสมของเนื้ อ หาวิ ช าในรายวิ ช าเลื อ กโดยทั้ ง กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญ
คณะกรรมการบริห ารหลักสูตร อาจารยและนักศึกษา มีความเห็นวาเนื้อหาวิชาในรายวิชาเลือกมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 5.00,5.00,5.00 และ4.59 ตามลําดับ) โดยเฉพาะในรายวิชา 464
524 การศึกษาอิสระ รายวิชา 464 523 ปฏิบัติการณทางพัฒนศึกษา และรายวิชา 464 515 ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและกระบวนทัศนใหมของชุมชน ในขณะที่กลุมผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะวาควร
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ปรับเพิ่มเติมสาระดานภูมิสัง คม เศรษฐศาสตรกับการศึกษา ในสวนของการลงทุน ความคุมทุน
คุมคา ผลกระทบของโครงการพัฒนาตางๆกับสภาพแวดลอมและโครงการพัฒนาที่นาสนใจของกลุม
ประเทศอาเซียน เพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตอนที่ 2 ผลการประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.1 ปจจัย สนับสนุนของหลักสูตร ไดแกท รัพยากรที่ใชในการดําเนินการตาม
หลักสูตร เชน สื่อ ตํารา สถานที่ พบวา ผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตามหลักสูตรวามีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.88, SD = .10) สวนนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานทรัพยากรที่ใชใน
การดําเนินการตามหลักสูตรวามีความเหมาะสมในระดับมาก( X =3.92,SD=.72) กลุมผูเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารยและนักศึกษาปจจุบัน ไดใหขอเสนอแนะที่สอดคลองกัน คือ
ควรมีการพัฒนาอุปกรณดานเทคโนโลยีที่สงเสริมการเรียนรู เชน เครื่องคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น และปรับปรุงระบบเครือขายการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงภายในภาควิชาฯ นอกจากนี้
ควรมีการขยายพื้นที่ในสวนของการประชุมกลุมยอย เชน การมีหองประชุมสําหรับนักศึกษา เปนตน
2.2. ดานสิ่งที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ไดแกคุณลักษณะผูสอน คุณลักษณะผูเรียน
กอนเรียนและระหวางเรียนในหลักสูตรพบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาแตกตางกัน
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) ในขณะที่นักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.38) สามารถอธิบายได ดังนี้
- คุณลักษณะผูสอน พบวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเห็นวามีความ
เหมาะสมทั้งในภาพรวมและรายขอคําถามระดับมากที่สุด ( X = 5.00) แตนักศึกษามีความคิดเห็นวา
มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.45) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความเหมาะสมของ
คุณลักษณะผูสอนดานทักษะ/การปฏิบัติ โดยทั้งกลุมนักศึกษาและกลุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีความเห็นวาคุณลักษณะผูสอนมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในดานคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย
ผูสอน อาจารยมีความรูทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนเปนอยางดี และมีความสามารถในการสอน/
ถายทอดความรูใหแกนักศึกษา โดยเฉพาะเปนผูมีคุณธรรมและมีจิตสํานึกในความเปนครู อาจารย
ยอมรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา อาจารยปฏิบัติตอนักศึกษาทุกคนอยางเสมอภาค และอาจารย
ผูส อนมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนเหมาะสม ดานความเหมาะสมของจํานวนอาจารย กลุม
นัก ศึก ษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของสาขาวิชาพัฒ นศึกษา มีความเห็นวาความเพียงพอของ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการอยูในระดับมากที่สุด และความเพียงพอของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยู
ในระดับปานกลาง
- คุ ณลั ก ษณะผูเ รียน พบวา คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรและอาจารย
มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) จากการสัมภาษณคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารย ไดใหขอเสนอแนะในเรื่องคุณลักษณะของผูเรียนวา ควรมีลักษณะเปนผู
มีวุฒิภาวะสูง ใฝรู ใฝเรียน สามารถทํางานเปนทีมได ควรมีทักษะในดานงานวิจัย ภาษาตางประเทศ
และการใช เทคโนโลยี (IT)ในการคนควาหาขอมูลแลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อเปนนักคิดและ

10

นักบูรณาการศาสตรที่มีความสามารถ นอกจากนี้ควรมีการคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาคุณสมบัติ
ในเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมมากกวาการพิจารณาการคัดเลือกในเชิงปริมาณ
2.3 ดานการบริหารหลักสูตร พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยมี
ความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องมีโครงการเปดรับนักศึกษาอยาง
ตอเนื่อง มีการจัดแผนการเรียนในแตละภาคการศึกษาอยางเหมาะสม( X = 5.00) และมีระบบการ
การใหความชวยเหลือแกนักศึกษา เชน การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การติดตามความกาวหนาของ
วิทยานิพนธ จากการสัมภาษณคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย ไดใหขอเสนอแนะวา ควร
เพิ่มหลักสูตรโครงการสําหรับผูบริหารทั้ง ภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษา
สวนกลุมนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสม
โดยเฉพาะในเรื่องสาขาวิชามีการเตรียมความพรอมในเรื่องการใหบริการ การแจงขอมูลตารางเรียน
ตารางเวลา และปฏิทินการศึกษา การประสานงานและการแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม มี
โครงการเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง มีการจัดแผนการเรียนในแตละภาคการศึกษาอยางเหมาะสม
และมีร ะบบการใหความชวยเหลือแกนัก ศึก ษา เชน การใหคํา ปรึก ษาทางวิชาการ การติดตาม
ความกาวหนาของวิทยานิพนธ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินความกาวหนากระบวนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.1 กระบวนการเรียนการสอน พบวามีความเหมาะสม เนื่องจากมีการจัดการเรียน
การสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน การลงภาคสนามเพื่อฝกปฏิบัติ
และการศึกษาดูงาน โดยมีขอสรุปจากกลุมผูใหขอมูลในประเด็นตางๆ ดังนี้
- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน พบวา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีความคิดเห็นดานกระบวนการเรียนการสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด
( X =5.00) ในขณะที่นั ก ศึก ษามีความคิ ดเห็ นถึ ง ความเหมาะสมดัง กลา วในระดับ มาก จากการ
สัมภาษณคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนักศึกษา ไดใหขอเสนอแนะวา ในกระบวนการเรียนการ
สอน ควรมีการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการดานการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน
นอกจากนี้ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น
- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยานิพนธ โดยทั้งกลุมผูเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนักศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มีความเห็นวามีความเหมาะสม
โดยเฉพาะในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะตางๆ อยาง
ชัดเจน และสามารถเลือกหัวขอวิทยานิพนธไดตามความสนใจและความถนัด ทั้งนี้จากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการเรียนการสอนเพิ่มเติมดังนี้ ควรเนนใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
เพื่ อสรา งองค ความรูใ หกั บ สั ง คม และควรมี ก ารจั ดเวที เ สวนาทางวิ ชาการด านการพั ฒ นาเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน
3.2 การวัดและประเมินผล โดยทั้ง กลุม นัก ศึก ษาระดับ ปรัช ญาดุษฎีบัณฑิ ต
กลุมคณะกรรมการบริห ารหลักสูตร และกลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา การวัดและ
ประเมินผล มีความเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
เนื้อหาวิชา และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในเรื่ องเกณฑการประเมินผลวาให
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ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวาควรจะเปนอิงเกณฑหรืออิงกลุม ทั้งนี้ใหคํานึงถึงจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรเปนสําคัญ

ตอนที่ 4 ผลการประเมิ นผลผลิ ต ระหว า งทางของหลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรและอาจารยป ระจํา ในหลั ก สูต รมีความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับผลผลิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาสอดคลองกัน โดยเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (( X = 4.83 และ 4.72 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ความเหมาะสมของคุณภาพผูเรียนดานคุณลักษณะ/ความประพฤติ และความเหมาะสมของคุณภาพ
ผูเรียนดานทักษะ/การปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สามารถสรุปผลการประเมินผลผลิตระหวางทางของ
หลักสูตร จากกลุมผูใหขอมูลกลุมตางๆ ไดดังนี้
4.1 กลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมกรรมการบริหารหลักสูตร และกลุมอาจารยผูสอน
แสดงความคิดเห็นวา นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีคุณลักษณะในการใฝรู
ใฝเ รียนมีความพรอมในการเรียนรู นักศึกษาสามารถพัฒนาความรูดวยตนเองได เชน การจัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการอยางนอยปละหนึ่งครั้งเพื่อเปนการฝกทักษะความรูและการทํางาน
ใหกับตนเองมากยิ่งขึ้น
4.2 กลุมนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความคิดเห็นวา
ผลผลิตระหวางทางของหลักสูตรดานคุณลักษณะ ความรู ความสามารถ ทักษะและการนําความรูไป
ใชประโยชนอยูในเกณฑที่ดี เพราะสามารถพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิดและนักบูรณาการสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและสังคมได
ตอนที่ 5 การศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ความตองการและขอเสนอแนะของผูที่
เกี่ยวของที่มีตอการบริหารจัดการหลักสูตร
สภาพปญ หา อุ ป สรรค ความตองการและขอ เสนอแนะ ของกลุม ผูเ ชี่ยวชาญ
กรรมการบริห ารหลัก สูตร อาจารยผูส อนและนัก ศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒ นศึก ษา
มีรายละเอียดดังนี้
1.ควรมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาที่เปนประเด็นทางสังคมปจจุบัน
เชน การจัดการความขัดแยง การปรองดอง การบริหารจัดการศึกษาตามกรอบ TQF การศึกษา
อาเซียน อนาคตศึกษา (Futurism) รวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและระบบเครือขายสังคม (Social
network) เปนตน
2.ควรจั ด ให นั ก ศึ ก ษามี ก ารฝ ก ทั ก ษะทางวิ ช าการสู ชุ ม ชน ในลัก ษณะของการ
ปฏิบัติง านโครงการรวมกับ ชุม ชน รวมไปถึง การสรางเครือขาย ระหวางมหาวิท ยาลัยในสาขาที่
สอดคลองกัน เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานวิชาการ
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3.ควรมีการปรับปรุงหองเรียน/หองทํางานของนักศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
จัดการมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานวิชาการ งานวิจัยเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับนักศึกษา
4.ควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูที่เปนศาสตรของพัฒนศึกษา เพื่อให
บุคคลภายนอกและสังคมไดรับรูและมีความเขาใจยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
1. การประเมินดานบริบทของหลักสูตร ไดแบงการประเมินออกเปน 2 องคประกอบดังนี้
1.1 ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
พบวาผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาวัตถุประสงคของหลักสูตรทั้ง 5 ขอ มีความชัดเจน
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของชาติ
และมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซึ่งก็สอดคลองกับผลจากการสัมภาษณที่ผูใหขอมูล
ทุก กลุม เห็นวาวัตถุป ระสงคของหลัก สูตรมีความเหมาะสม ทั้ง นี้เ นื่องจากคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสบการณในการ
จัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มากอน นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษา
วิเคราะหขอมูลและสภาพแวดลอมในดานตางๆ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของมารวม
วิพากษหลักสูตร รวมถึงศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในการเปดหลักสูตรดวย เพื่อ
แสดงใหเห็นถึง เหตุผลและความจําเปนในการผลิตดุษฎีบัณฑิตในหลัก สูตรดัง กลาว จากนั้นจึงนํา
สารสนเทศที่ไดจากการวิเคราะหมาดําเนินการจัดทําหลักสูตร จึงสงผลใหวัตถุประสงคของหลักสูตรมี
ความชัดเจน อันเปนหัวใจสําคัญของการผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาพัฒนศึกษา ทั้งนี้เพราะการกําหนด
วัตถุป ระสงคของหลักสูตรสาขาวิชาฯมีความสอดคลองกับหลัก การของบลูม (Bloom:1956) ที่วา
การศึกษาตองพัฒนาคนในทุกดานอาทิ พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญ
ก็ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความ
ประสงคที่จะดําเนินการปรับปรุง หลักสูตรวา ควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่องของการสรางดุษฎี
บัณฑิตที่มีความพรอมเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีความสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่
กําลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
1.2 ดานโครงสรางหลักสูตร ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นวาโครงสรางหลักสูตร
ทั้งหมดมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของการกําหนดสัดสวนของหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา การ
กําหนดหนว ยกิ ตของหลัก สู ตรและความเหมาะสมของรายวิชา เนื่อ งจากโครงสร างหลัก สูต ร
มีการผสมผสานทั้งในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห การฝกประสบการณ และการวิจัยทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง ทําใหเกิดทักษะในการ
ประยุกตศาสตรตางๆเพื่อการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญก็ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงสรางของหลักสูตรในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรมีความประสงคที่จ ะดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรวาควรมีการเพิ่มรายวิชาที่สอดคลองกับประชาคมอาเซียน และ ควรกําหนดขอ
แตกตางในการทําวิทยานิพนธในหลักสูตรแบบ 1 (48) หนวยกิต และ หลักสูตรแบบ 2 (36) หนวยกิต
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ใหชัดเจน ทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพของงานในสวนของความเหมาะสมดานเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร
2. การประเมินดานปจจัยสนับสนุนในหลักสูตรผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกัน
วาอุป กรณ สื่อวัส ดุก ารเรียนการสอน และสถานที่ รวมทั้ง หนัง สือ ตํารา วารสาร และเอกสาร
ประกอบการสอน มีความเหมาะสม แตจากการสัมภาษณพบวากลุมนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา ไดใหขอเสนอแนะใหปรับปรุงอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร
และระบบเครือขายอินเตอรเ น็ต ใหมีความเหมาะสมกับ สภาพปจจุบัน เนื่องจากในปจจุบันการ
แสวงหาความรูท างดานวิชาการ โดยเฉพาะอย างยิ่ง การสืบ คนขอมูล ตางๆนั้น นิยมสืบ คนจาก
ฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว การมีความพรอมในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนปจ จัยสําคัญ ที่สงเสริม ใหนัก ศึกษาเขาถึงองคความรูตางๆไดอยางถูก ตอง สะดวก
รวดเร็ว อันเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา นอกจากนี้ควรมีการปรับปรุงพื้นที่ในสวนของ
หองเรียนใหเหมาะสมกับการใชงานในลักษณะของหองประชุมหรือหองบริการในดานสารสนเทศตางๆ
อันเปนการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหกับนักศึกษาเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. การประเมินดานสิ่ง ที่เกี่ยวของในหลักสูตร หลัก สูตร แยกการประเมินออกเปน 3
องคประกอบดังนี้
3.1 ดานคุณลักษณะผูสอน ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาคุณสมบัติ
ของอาจารยมีความเหมาะสม เนื่องจากอาจารยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความรูและ
ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกนักศึกษา แตอยากใหเพิ่มจํานวนอาจารยเพื่อใหเพียงพอตอ
การใหคําปรึกษาดานวิทยานิพนธของนักศึกษา
3.2 ดานคุณลักษณะของผูเรียนกอนและ/หรือระหวางเรียนในหลักสูตร ผูประเมิน
ทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวานักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียน มีความสนใจ ตั้งใจ
และมุงมั่นในการศึกษา และยอมรับฟงความคิดเห็นของอาจารยและเพื่อนนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารหลัก สูตรมีการกําหนดคุณสมบัติของผูเรียนและกระบวนการคัดเลือกอยาง
เหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในเรื่องคุณลักษณะของผูเรียนวา ควรมีลักษณะเปนผูมี
วุฒิภาวะสูง มีทักษะในดานกานวิจัย ภาษาตางประเทศ และการใช IT เพื่อการคนควาหาขอมูลแลว
นํามาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อเปนนักคิดและนักบูรณาการศาสตรที่มีความสามารถ
3.3 ดานความเหมาะสมของการบริหารหลัก สูตร ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็น
สอดคลองกันวาการบริหารหลักสูตรทั้งในดานทรัพยากร ดานบุคลากรและดานการบริการวิชาการ มี
ความเหมาะสม ในลักษณะที่เปนสหวิทยาการ โดยผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในเรื่องคุณลักษณะ
ของการรับนักศึกษา วาควรมุงเนนที่คุณภาพของนักศึกษาเปนหลัก
4.การประเมินดานกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร หลักสูตร แยกการประเมินออกเปน 2
องคประกอบ ดังนี้
4.1 ดานกระบวนการเรียนการสอน ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวามี
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมทั้งในดานการวางแผนดานการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน ความสอดคล องของการจัด กิจ กรรมการเรียนการสอนกับ วั ตถุป ระสงคของหลั ก สูต ร
เนื่องจากมีก ารจัดการเรียนการสอนด วยวิธีก ารที่ห ลากหลาย ทั้ง การเรียนการสอนในชั้นเรีย น
การลงภาคสนามเพื่อฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูทางวิชาการ
ที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม
ใหกับผูเรียนซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ อยางไรก็ตามจากการ
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สัมภาษณผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะในการเรียนการสอนเพิ่ มเติมวาควรมีการจัดเวทีเสวนาทาง
วิชาการดานการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน นอกจากนี้ควรใหนักศึกษามีสวน
รวมในการทํากิจกรรมกับชุมชนมากขึ้น เพื่อใหดุษฎีบัณฑิตมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
4.2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลอง
กันวาความเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียน โดยผูเชี่ยวชาญไดให
ขอเสนอแนะในเรื่องเกณฑการประเมินผลวาควรจะขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวาควรจะ
เปนอิงเกณฑหรืออิงกลุม โดยคํานึงถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ
5. การประเมินดานผลผลิตระหวางทางของหลักสูตร กลุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารยผูสอน มีความเห็นสอดคลองกันวา ผลผลิตของหลักสูตรทั้งในดานความรู/ความสามารถ
ในเนื้อหา ดานคุณลักษณะ/ความประพฤติ และดานทักษะ/การปฏิบัติ มีความเหมาะสม สอดคลอง
กับ ความเห็นของนัก ศึก ษาปจ จุบันที่มองวา หลักสูตรดัง กลาวเปนประโยชนอยางมากในการชวย
พัฒนา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนเปนนักคิดและนักบูรณาการ
สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและสังคมได จากการสัมภาษณคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและนักศึกษา ไดใหขอเสนอแนะวา นักศึก ษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒ น
ศึกษา ควรมีคุณลักษณะเปนนักคิดและนักบูรณาการ สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนา
ตนเองและสังคมได ใฝรูใฝเ รียนมีความพรอมในการเรียนรู สามารถพัฒ นาความรูดวยตนเองได
นอกจากนี้ควรมีการจัดเวทีเสวนาวิชาการและเครือขายการเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ
เพื่อมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อเปนการฝกทักษะความรูและการทํางานใหกับนัก ศึกษามาก
ยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตร พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรในปจจุบัน
ทุก ขอมีความชัดเจน เหมาะสมกับ สภาพการณในปจ จุ บัน มีความสอดคลองกับ นโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ น าของชาติ และมี ค วามสอดคล อ งกั บ ควา มต อ งการของผู เ รี ย น
ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรยังคงสามารถใชไดตอไป แตอยางไรก็ตามหากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีความประสงคที่จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรก็อาจจะทบทวนวัตถุประสงคของหลักสูตร
ในเรื่องของการสรางดุษฎีบัณฑิตที่มีความพรอมเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อสอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทย
2. จากผลการวิจัยที่พบวาในปจจุบัน กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาการเรียนหลักสูตรแบบ
1 ที่มีโครงสรางหนวยกิตของการทําวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต นั้น จะตองเปนผลงานที่มีความเขมขน
ทางวิชาการ มากกวาการเรียนหลักสูตรแบบ 2 ที่มีโครงสรางหนวยกิตของการทําวิทยานิพนธ 36
หนวยกิต ดังนั้นจึงควรมีการสรางมาตรฐานหรือขอกําหนดที่ชัดเจนของการทําวิทยานิพนธ 48 หนวย
กิต เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเหมาะสม
3. คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ตรควรจะมีก ารตัด รายวิ ช าเลื อ กที่ ไ ม เ กี่ ย วขอ งกั บ
วัตถุป ระสงคของหลัก สูตรออกบาง และใหมีก ารบูร ณาการรายวิชาเลือกบางรายวิชาเขาดวยกัน
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรควรจะใหความสําคัญ กับ รายวิชาภาษาตางประเทศ
ประจําสาขาวิชามากขึ้น โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาและการทําวิจัย อันจะเปน
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การสงเสริม ใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาในอันนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดทั้งในแงของศักยภาพใน
ดานการสื่อสารและดานการพัฒนาองคความรูในดานวิชาการ
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