
   

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

 
 
 

เรื่อง 
 
 

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 
 
 
 
 

อาจารย ดร.ธีรศักดิ์   อุนอารมยเลิศ  
อาจารย ดร.ลุยง    วีระนาวิน 
อาจารยจุรีวรรณ   จันพลา 

นายสัมพันธ    สุกใส 
 
 
 

รายงานการวิจัยฉบับน้ีไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2552 



   

 ก 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 
 การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลหลักสูตรดังกลาวในดานบริบท 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ โดยมีผูใหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้จํานวน 6 กลุม ไดแก 
1) กลุมอาจารยผูสอน 2) กลุมนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปท่ี 1- 5 ปการศึกษา 2551 3) กลุมมหาบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในชวงปการศึกษา 2546 – 2550 4) กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ี
มหาบัณฑิตทํางานอยู 5) กลุมอาจารยท่ีปรึกษาของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และ 6) กลุม
ผูเช่ียวชาญ ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ใชรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPPI Model) ของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam) โดยรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 
แบบสอบถาม และแนวทางการสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิตกิารแจกแจงความถ่ี คารอย
ละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
และสรุปประเดน็สําคัญจากการสัมภาษณ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี ้

1. การประเมินบริบทดานวัตถุประสงคของหลักสูตร พบวาวัตถุประสงคของหลักสูตรท้ัง 5 ขอ มี
ความชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เนื่องจากวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดระบุถึง
จุดมุงหมายของหลักสูตรและแนวทางในการจัดหลักสูตรไดอยางเหมาะสมและไมไดมีกรอบระยะเวลา
กํากับไว ซ่ึงยังคงใชไดตอไป แตหากจะมีการปรับเปล่ียนก็ควรจะไปเนนใหความสําคัญในเรื่องของการ
สรางมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถและความคิดเทาทันการเปล่ียนแปลงของสังคม และมีความใจสังคมซ่ึงมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะสามารถนําไปประยุกตใชไดท้ังหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดย
มีขอสรุปจากกลุมผูใหขอมูลในแตละประเด็น ดังนี ้
  1.1 ความชัดเจนของวัตถุประสงค กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒน
ศึกษาท้ังหมดมีความเห็นวาวัตถุประสงคทุกขอมีความชัดเจน สวนกลุมอาจารยผูสอนท้ังหมดมีความเห็นวา
วัตถุประสงคขอท่ี 1, 3, 4 และ 5 มีความชัดเจนมากท่ีสุด รองลงมาคือวัตถุประสงคในขอท่ี 2 และสําหรับ
กลุมมหาบัณฑิตมีความเห็นวาวัตถุประสงคขอท่ี 3 มีความชัดเจนมากท่ีสุด รองลงมาคือวัตถุประสงคขอท่ี 1, 
4, 5 และ 2 ตามลําดับ 
  1.2 ความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน กลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายใน
สาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นสอดคลอง
กันวาวัตถุประสงคทุกขอมีความเหมาะสมกับกับสภาพการณในปจจุบัน สวนกลุมมหาบัณฑิต สาขาวิชา
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พัฒนศึกษา มีความเห็นวาวัตถุประสงคขอท่ี 4 มีความเหมาะสมกับกับสภาพการณในปจจุบันสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือวัตถุประสงคขอท่ี 1, 2, 3 และ 5 ตามลําดับ 
  1.3 ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายใน
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ท้ังหมดมีความเห็นวาวัตถุประสงคทุกขอมีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน
ตางๆ  
  1.4 ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวาวัตถุประสงคทุกขอสอดคลองกับความตองการของตน สวนกลุม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวาวัตถุประสงคขอท่ี 1 และ 2 สอดคลองกับความตองการของ
ตนเองมากท่ีสุด รองลงมาคือ วัตถุประสงคขอท่ี 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 
 2. การประเมินปจจัยนําเขา  

2.1 โครงสรางของหลักสูตร โดยท้ังกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชา
พัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒน
ศึกษามีความเห็นวาโครงสรางหลักสูตรท้ังหมดมีความเหมาะสม เนื่องจากโครงสรางหลักสูตรมีการ
ผสมผสานท้ังในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห การฝกประสบการณ และการวิจัยท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได แตจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไดให
ขอเสนอแนะวาควรจะมีการปรับโครงสรางหลักสูตรจาก 48 หนวยกิต ใหเหลือเพียง 36 หนวยกิต ตาม
ขอกําหนดของ สกอ. โดยกําหนดใหศึกษารายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต และวิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
  2.2 เนื้อหาวิชาของหลักสูตร  
  - ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับพ้ืนฐาน โดยท้ังกลุมอาจารยผูสอนใน
รายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา และ
กลุมมหาบัณฑิตสาขาวชิาพัฒนศึกษา มีความเห็นวาเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับพ้ืนฐานมีความเหมาะสม
โดยเฉพาะในรายวิชา 464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชา 464 451 สถิติเพ่ือการ
วิจัยทางการศึกษา และรายวิชา 464 312 การวิเคราะหนโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา 

- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับสาขาวิชาเอก โดยท้ังกลุมอาจารยผูสอน
ในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา และ
กลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวาเนื้อหาวิชาในรายวิชาบังคับสาขาวิชาเอกมีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464 461 สังคมวิทยากับการพัฒนา รายวิชา 464 462 เศรษฐศาสตรกับการ
พัฒนา รายวิชา 464 313 การสัมมนาและการปฏิบัติการทางพัฒนศึกษา รายวิชา 464 403 การพัฒนากับ
การศึกษาเปรียบเทียบ และรายวิชา 464 311 หลักพัฒนศึกษา แตจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไดให
ขอเสนอแนะวาควรจะมีการปรับเปล่ียนรายวิชาบังคับเอก โดยควรจะประกอบดวย 3 รายวิชาคือ รายวิชา
หลักการและกระบวนทัศนทางพัฒนศึกษา รายวิชาบูรณาการศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา และ รายวิชา
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กระบวนการสรางองคความรูใหมทางพัฒนศึกษา (เปนการรวมวิชา 464  313 การสัมมนาและปฏิบัติการ
ทางพัฒนศึกษา และ 464 460 วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร) 
  - ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาเลือกโดยท้ังกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ 
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 แตจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะวาควรจะมี
การตัดรายวิชาเลือกท่ีไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของหลักสูตรออกบาง ดังนี ้

 หมวดการศึกษา ควรจะตัดออก ใหคงเหลือไวเฉพาะรายวิชา 464  410 การศึกษาในระบบ
สังคมอนาคต    

หมวดปรัชญาและจริยธรรม ควรจะตัดออก ใหคงเหลือไวเฉพาะรายวิชา 464  484 พุทธ
ปรัชญาในการพัฒนาชีวิตของไทย โดยอาจปรับเปล่ียนเปนรายวิชาคําสอนทางศาสนากับการพัฒนาชีวิต  

หมวดวิจัยและพัฒนา มีรายวิชาท่ีนาจะคงไวหลายวิชา แตท่ีควรจะตัดออกคือ 464  455 
พัฒนศึกษากับการวิจัยเชิงนโยบาย 464  456 เครื่องมือทางการวิจัย และรายวิชา 464  457 โปรแกรม
คอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา    

หมวดสังคมศาสตรและการพัฒนา  มีความนาสนใจในหลายวิชา แตมีบางรายวิชาท่ีควรจะ
ปรับเปล่ียนเนื่องจากเปนวิชาท่ีเฉพาะเจาะจงหรือแยกยอยเกินไป เชน 464 464 แนวคิดการบริหารจัดการ
ทางสังคม 464  465 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรม 464  466 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร
สังคมกับการวางแผนพัฒนา 

- ความเหมาะสมของวิชาภาษาตางประเทศประจําสาขาวิชา โดยผู เช่ียวชาญให
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายวิชา 466  422 ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 
หนวยกิตนั้นวานอยเกินไป อยางนอยควรจะมี 3 หนวยกิต โดยอาจจะใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม
นับหนวยกิต และตองสอบใหผาน หรือไปเติมหนวยกิตท่ีมีใหเปน 3 หนวยกิต เพราะในโลกปจจุบัน
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญมาก 

 - ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาในรายวิชาที่ไมเคยเปดการเรียนการสอน โดยท้ังกลุม
อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา
พัฒนศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวาเนื้อหาวิชาในรายวิชา 464 432 การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา รายวิชา 464 450 การวิจัยเชิงคุณภาพ และรายวิชา 464 483 
จริยธรรมกับการพัฒนา มีความเหมาะสมท่ีจะเปดการเรียนการสอน 
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2.3 อาจารย  
- ความเหมาะสมของจํานวนอาจารย กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒน

ศึกษา มีความเห็นวาความเพียงพอของอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการอยูในระดับมากท่ีสุด สวนความเพียงพอของ
อาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอยูในระดับมาก สวนกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามี
ความเห็นวาความเพียงพอของอาจารยท่ีปรึกษาวิชาการ อาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อยู
ในระดับปานกลาง  

- ความเหมาะสมในเร่ืองความรู ความสามารถ และทักษะของอาจารย  โดยท้ังกลุม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษาและกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็น
วามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในดานคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารยผูสอน อาจารยมีความรูทางวิชาการ
ในสาขาวิชาท่ีสอนเปนอยางดี และอาจารยมีความสามารถในการสอน/ถายทอดความรูใหแกนักศึกษา  

- ความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณลักษณะอื่นๆ ของอาจารยผูสอน โดยท้ังกลุมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษาและกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นวามีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในดานอาจารยเปนผูมีคุณธรรมและมีจิตสํานึกในความเปนครู อาจารยยอมรับฟงความ
คิดเห็นของนักศึกษา อาจารยปฏิบัติตอนักศึกษาทุกคนอยางเสมอภาค และอาจารยผูสอนมีบุคลิกภาพและ
การปฏิบัติตนเหมาะสม 

2.4 นักศึกษา โดยท้ังกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวานักศึกษามีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในประเด็นท่ีนักศึกษามีความสนใจ ตั้งใจ และมุงม่ันในการศึกษา และนักศึกษายอมรับ
ฟงความคิดเห็นของอาจารยและเพ่ือนนักศึกษา  
  2.5 องคประกอบอื่นๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอน  
  - อุปกรณ ส่ือวัสดุการเรียนการสอน และสถานที่ โดยท้ังกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชา
ตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒน
ศึกษา มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดเครื่องมือโสตทัศนูปกรณสําหรับการเรียน
การสอน และเรื่องสภาพหองเรียนมีความเหมาะสมตอการเรียนการสอน 

- หนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสารประกอบการสอน  โดยท้ังกลุมอาจารยผูสอนใน
รายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชาพัฒนศึกษา กลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชา
พัฒนศึกษา มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องเอกสารประกอบการสอนมีความสอดคลอง
กับเนื้อหาวิชา และเรื่องสถานท่ีในการคนควาเพ่ิมเติม เชน หองสมุด มีความเหมาะสม แตจากการสัมภาษณ
พบวากลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษาและกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
ไดใหขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมดังนี้ 1) ควรจะมีการจัดทําเอกสารประกอบการสอนเปนรูปเลมและสงให
นักศึกษาลวงหนา เพ่ือนักศึกษาจะไดศึกษามากอนลวงหนา 2) ควรมีการพัฒนาส่ือการสอนท่ีทันสมัยมาก
ขึ้น 3) ควรใหคําแนะนําในเรื่องของเอกสารหรือแหลงการคนควาเพ่ิมเติม 
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3. การประเมินกระบวนการ 
3.1 การเรียนการสอน พบวามีความเหมาะสม เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังการเรียนการสอนในช้ันเรียน การลงภาคสนามเพ่ือฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 
โดยมีขอสรุปจากกลุมผูใหขอมูลในประเด็นตางๆ ดังนี ้

- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน โดยท้ังกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
สาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยเฉพาะ
ในเรื่องการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะอยางเหมาะสม เชน การศึกษาดู
งาน การจัดการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนเช่ือมโยงและมองเห็นความสัมพันธระหวางวิชาความรูและการ
นําไปปฏิบัต ิและการแจงใหผูเรียนทราบถึงจุดมุงหมายและกิจกรรมการเรียนการสอนอยางชัดเจน  
  - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยานิพนธ โดยท้ังกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวามีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะในเรื่องอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะตางๆ อยางชัดเจน 
และสามารถเลือกหัวขอวิทยานิพนธไดตามความสนใจและความถนัด 

ท้ังนี้จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในการเรียนการสอนเพ่ิมเติมดังนี้ 1) 
ควรจะตองปรับเปล่ียนใหมีความเช่ือมโยงกับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและการเปล่ียนแปลงของโลก 
2) ควรจัดการเรียนการสอนโดยเนนกรณีศึกษา (Case Study) การปฏิบัติจริง และการเรียนการสอนท่ีใช
ปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning) เพ่ือใหมหาบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอนในแผน ก. นาจะมีความเหมาะสมมากกวาแผน ข. เนื่องจาก
หลักสูตรระดับปริญญาโทควรจะใหนักศึกษาไดรูจักการทําวิจัย ซ่ึงการทําสารนิพนธ (จํานวน 6 หนวยกิต) 
นั้นจะยังไมสามารถทําใหนักศึกษาเขาใจการทําวิจัยไดครอบคลุม แตหากหลักสูตรสามารถนําวิชาท่ีเรียน
แทนอีก 6 หนวยกิต มาเติมเต็มในสวนท่ีขาดหายไปไดก็จะทําใหสามารถจัดการเรียนการสอนแผน ข. ได 
โดยผูเรียนและสังคมยังคงไดประโยชนครบถวน  

3.2 การวัดและประเมินผล โดยท้ังกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒน
ศึกษา และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวามีความเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องการวัด
และประเมินผลสอดคลองกับจุดมุงหมายของเนื้อหาวิชา  และจากการสัมภาษณ ผู เช่ียวชาญไดให
ขอเสนอแนะในเรื่องเกณฑการประเมินผลวาใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวาควรจะเปนอิงเกณฑ
หรืออิงกลุม ท้ังนี้ใหคํานึงถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ 

3.3 การบริหารจัดการหลักสูตร โดยกลุมอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ภายในสาขาวิชา
พัฒนศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องมีโครงการเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง มีการ
จัดแผนการเรียนในแตละภาคการศึกษาอยางเหมาะสม และมีระบบการการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา 
เชน การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การติดตามความกาวหนาของวิทยานิพนธ  
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  สวนกลุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความเห็นวามีความ
เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องสาขาวิชามีการเตรียมความพรอมในเรื่องการใหบริการ การประสานงานและ
การแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม มีโครงการเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง มีการจัดแผนการเรียนในแต
ละภาคการศึกษาอยางเหมาะสม และมีระบบการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา เชน การใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ การติดตามความกาวหนาของวิทยานิพนธ  
  และกลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสมในเรื่องมีการแจง
ขอมูลตารางเรียน ตารางเวลา และปฏิทินการศึกษา และมีโครงการเปดรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง  

4. การประเมินผลผลิต สามารถสรุปผลการประเมินผลผลิตจากกลุมผูใหขอมูลกลุมตางๆ ไดดังนี ้
4.1 กลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา มีความคิดเห็นวาหลักสูตรนี้เปนประโยชนอยาง

มากในการชวยพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ทํางานปจจุบันได โดยมีความเห็นในดานตางๆ ดังนี้ 

- ดานความรูของมหาบัณฑิตอยูในระดับมาก โดยเฉพาะมีความรูความเขาใจในศาสตร
ตางๆ ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาสังคม  
  - ดานทักษะของมหาบัณฑิตอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการมีมนุษยสัมพันธ   
  - ดานเจตคตขิองมหาบัณฑิตอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเรื่องมีความประพฤติดี (มี
คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต)  

4.2 กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานที่มหาบัณฑิตทํางานอยู สวนใหญมีความพึงพอใจตอ
มหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมาก โดยมีความเห็นในดานตางๆ ดังนี้ 
  - ความรูความสามารถดานวิชาการของมหาบัณฑิตอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการทํางาน ซ่ึงจากการ
สัมภาษณกลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมหาบัณฑิตทํางานอยูมีความคิดเห็นวามหาบัณฑิตมีความรู
ความสามารถในการทํางานท่ีเพ่ิมขึ้นหลังจากท่ีสําเร็จการศึกษา 

- ความสามารถพ้ืนฐานของมหาบัณฑิตที่สงผลตอการทํางานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ความใฝรูและรูจักแสวงหาความรู เพ่ือพัฒนา ซ่ึงจากการสัมภาษณกลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ี
มหาบัณฑิตทํางานอยูมีความคิดเห็นวามหาบัณฑิตมีคุณลักษณะการเปนนักบริหารหรือผูนํามากขึ้นหลังจาก
ท่ีสําเร็จการศึกษา 
  - คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานของมหาบัณฑิตอยูในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะมีความ
ขยัน อดทน อดกล้ัน และตั้งใจทํางาน ซ่ึงจากการสัมภาษณกลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมหาบัณฑิต
ทํางานอยูมีความคิดเห็นวามหาบัณฑิตมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมกับสังคมและองคการท่ีปฏิบัติงานมาก
ขึ้นหลังจากท่ีสําเร็จการศึกษา 
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  4.3 กลุมของอาจารยที่ปรึกษาของมหาบัณฑิตที่ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มีความพึง
พอใจตอมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีความเห็นในดานตางๆ ดังนี้ 
  - ความรูความสามารถดานวิชาการของมหาบัณฑิตอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะมีพ้ืน
ฐานความรูเพียงพอในการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีความรูความสามารถในการดําเนินการวิจัย  
  - ความสามารถพ้ืนฐานของมหาบัณฑิตที่สงผลตอการเรียนอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ
ความสามารถปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลงได  
  - คุณธรรมจริยธรรมของมหาบัณฑิตอยูในระดับมาก โดยเฉพาะมีความขยัน อดทน อด
กล้ัน และตั้งใจเรียน มีวุฒิภาวะทางอารมณในเรียนและการดําเนินชีวิต คํานึงถึงคุณธรรมและจริยธรรมเปน
หลัก และมีความเหมาะสมของกิริยามารยาทและการรูจักกาละเทศะ   
 5. การประเมินผลกระทบ พบวากลุมมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นวาตนเองสามารถ
นําความรู ทักษะ ประสบการณ ท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใน
ระดับมาก โดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและผูอ่ืน และไดรับการยอมรับ
จากหัวหนางาน  
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
 1. จากผลการประเมินดานบริบทพบวาวัตถุประสงคของหลักสูตรในปจจุบันทุกขอมีความชัดเจน มี
ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน มีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และท่ีสําคัญคือมี
ความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซ่ึงวัตถุประสงคของหลักสูตรยังคงสามารถใชไดตอไป แต
อยางไรก็ตามหากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความประสงคท่ีจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรก็อาจจะ
ทบทวนวัตถุประสงคของหลักสูตรในเรื่องของการสรางมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถและความคิดเทาทัน
การเปล่ียนแปลงของสังคม และมีความใจสังคมซ่ึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
 2. จากผลการวิจัยท่ีพบวาในปจจุบันผูเรียนมีความเห็นวาการเรียนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางหนวยกิต 
48 หนวยกิต ทําใหสามารถนําความรู  ทักษะ ประสบการณ ท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก ในขณะท่ีผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะวาควรจะมีการปรับ
โครงสรางหลักสูตรจาก 48 หนวยกิต ใหเหลือเพียง 36 หนวยกิต ตามขอกําหนดของ สกอ. นั้น หาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองการท่ีจะใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในศาสตรพัฒนศึกษาอยาง
เหมาะสม ก็ควรจะคงโครงสรางหนวยกิต 48 หนวยกิตตอไป 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะมีการตัดรายวิชาเลือกท่ีไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรออกบาง และใหมีการบูรณาการรายวิชาเลือกบางรายวิชาเขาดวยกัน เพ่ือใหสอดคลองกับบริบท
ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดในการเปด
สอนรายวิชาเลือกตางๆ เพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูเรียน ท้ังนี้อาจจะทําการเปดรายวิชาเลือกโดยมี
การสับเปล่ียนหมุนวียนตามความสนใจของผูเรียนและความเหมาะสมในแตละภาคเรียน 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะใหความสําคัญกับรายวิชาภาษาตางประเทศประจํา
สาขาวิชามากขึ้น โดยอาจจะใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต และตองสอบใหผาน หรือไป
เติมหนวยกิตท่ีมีใหเปน 3 หนวยกิต  

6. การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกรณีศึกษา (Case Study) การปฏิบัติจริง 
และการเรียนการสอนท่ีใชปญหาเปนฐาน (Problem – Based Learning) เพ่ือใหมหาบัณฑิตมีคุณลักษณะท่ี
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะผลักดันใหอาจารยผูสอนผลิตตําราเรียนออกมาเปนรูปเลม
มากยิ่งขึ้น  
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลหลักสูตรดังกลาวในดานบริบท 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ โดยมีผูใหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้จํานวน 6 กลุม ไดแก 
1) กลุมอาจารยผูสอน 2) กลุมนักศึกษาปจจุบัน 3) กลุมมหาบัณฑิต 4) กลุมผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ี
มหาบัณฑิตทํางานอยู 5) กลุมอาจารยท่ีปรึกษาของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และ 6) กลุม
ผูเช่ียวชาญ ในการประเมินหลักสูตรครั้งนี้ใชรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPPI Model) ของสตัฟเฟลบีม 
(Stufflebeam) โดยรวบรวมขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 
แบบสอบถาม และแนวทางการสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิตกิารแจกแจงความถ่ี  คารอย
ละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห
และสรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ ผลการวิจัยพบวา 
 1. การประเมินบริบทในดานวัตถุประสงค พบวาผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวา
วัตถุประสงคของหลักสูตรท้ัง 5 ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน มีความสอดคลอง
กับนโยบายของหนวยงานตางๆ และมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
 2. การประเมินปจจัยนําเขา ประกอบไปดวย 5 ดาน ไดแก ดานโครงสรางของหลักสูตรพบวามี
ความเหมาะสม (รอยละ 66.7 – 100.0) ดานเนื้อหาวิชาของหลักสูตรพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ถึงมากท่ีสุด ( X = 3.86 – 4.94) ดานอาจารยผูสอนพบวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 
( X = 2.96 – 4.94) ดานนักศึกษาพบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ( X = 3.87 – 4.85) และใน
ดานองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนพบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ( X = 
3.62 – 4.84) 
 3. การประเมินกระบวนการ ประกอบไปดวย 3 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอนพบวามีความ
เหมาะสมในระดับมากถึงมากท่ีสุด ( X = 4.16 – 4.95) ดานการวัดและประเมินผลพบวามีความเหมาะสมใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด ( X = 4.24 – 4.95) และดานการบริหารจัดการหลักสูตรพบวามีความเหมาะสมใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด ( X = 4.14 – 4.94) 
 4. การประเมินผลผลิต ประกอบไปดวยกลุมผูใหขอมูล 3 กลุม ไดแก กลุมมหาบัณฑิตมีความเห็น
วาตนเองมีคุณลักษณะทางดานความรู ทักษะ และเจตคติ ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ( X = 4.28 – 4.72) กลุม
ผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีมหาบัณฑิตทํางานอยู พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมหาบัณฑิตอยูในระดับ
มาก (รอยละ 40.0) และกลุมอาจารยท่ีปรึกษาของมหาบัณฑิตท่ีศึกษาตอในระดับปริญญาเอก พบวาสวน
ใหญพบวามีความพอใจอยูในระดับปานกลางถึงมาก (รอยละ 50.0 เทากัน) 
 5. การประเมินผลกระทบ พบวากลุมมหาบัณฑิตมีความเห็นวาตนเองสามารถนําความรู ทักษะ 
ประสบการณ ท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในระดับมาก ( 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). 


