
d?1{11!Rlt { 1u u: t4'l: un g fl 1:0 flfl 1:

d qu oszo.zott rct

lJ1l1tfl{On?lil

nruvdnsrsranf Im:. o:+zs soqs lvr:nrulu zq:t:

?1{ fl:',1n 25563i

r:oor nouiuunn':rruaqr.r^rLrflu':r:ar:finurgrcnf lnrimurdufrailrn:

6uu flvrunraor:ror:tlo:.fr:fin6" {uor:ldrn^n

orrufivirutdrisilvroarr.rio'u rior nr:d:vrn'urldn4or:rJivrgrqufiriar6or artritrt(orurdnur
444?nfusdn!1dldni wt1imulaufln 1n: lflo91v{tJ tu?1:d'l:?Y1n1: 'x 1: d1:f,nu 1fl1d91: llfi1?1lu1nu-

4,i - i " - X ' ue,!fiarlrn: iJfi ro qfuff t 1l-quruu 2555 - elaln! zsss) ' riu rinfrrmnarrto.ryiru"ldr.irunr:r4or:tur
9,496ria1l4^4'aalq

nlnfrT:.tFtfli ?9xlua'l lufl1:u no{ :56u1tn1t'1'ttdltflfru1fl]d9t:utJ9t:lJlJ n?1|J llo.:Yl1u9l11lll{ tu115cr1:

dntlld1d$l: fi'r'tflu1nufldljlfl: quuoindl?

6rGuu!rrfiolil:eril:rl-r

: ororuu6 ilroiryrnr: il g'rin^:rtnr:unu
444n unflotgflflulfildgt:

(oror:ti o:.nla llrt^rdu)



1 

 

การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา 

 คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ธีรศักด์ิ  อุนอารมยเลิศ*, ไชยยศ  ไพรวิทยศิริธรรม*,ลุยง  วีระนาวิน**,พิทักษ สุพรรโณภาพ** 
 

บทคัดยอ 

 การ วิจัย เรื่ องการประ เมิ นหลักสูตรปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต  สาขา วิชาพัฒนศึกษา                        
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินความกาวหนาของการดําเนินการหลักสูตรในดานสภาพแวดลอม/บริบท  ปจจัยนําเขา 
กระบวนการผลิตบัณฑิต  ผลผลิตระหวางทางของหลักสูตร และศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรค 
ความตองการและขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของที่มีตอการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีผูใหขอมูล
สําคัญของการวิจัยครั้งน้ีจํานวน 4 กลุม ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  2)นักศึกษาปจจุบัน 
3)อาจารยผูสอน  และ4)ผูเช่ียวชาญ ในการประเมินหลักสูตรครั้งน้ีเปนการประเมินความกาวหนา 
(Formative Evaluation)โดยรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งน้ีไดแก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติการแจกแจง

ความถ่ี  คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สวนการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหาและสรุปประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ 
  ผลการวิจัยพบวา 
 1. การประเมินสภาพแวดลอม/บริบท  ดานวัตถุประสงค พบวาผูประเมินทุกกลุมมีความเห็น
สอดคลองกันวาวัตถุประสงคของหลักสูตรทั้ง 5 ขอ มีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานตางๆ และมีความสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.45-5.00)  ดานโครงสรางของหลักสูตรพบวามีความ

เหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.46 - 4.89) ดานเน้ือหาวิชาของหลักสูตรพบวามีความ

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

พบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.38 – 5.00) ดานการวัดและประเมินผล

พบวามีความเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ( X = 4.40 – 5.00)  
 4. การประเมินผลผลิตระหวางทางของหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย
ผูสอน   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา

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 

การศึกษาถือเปนรากฐานที่สําคัญและมีบทบาทอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศชาติ สังคม 
และมนุษยใหมีความเขมแข็ง เจริญกาวหนา ทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน  ซึ่งเปนยุคของ
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ ไรพรมแดน  หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวาโลกของยุคโลกาภิวัตน 
(Globalization) นานาประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศผูนําความเจริญทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีไดใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางมาก โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการให
การศึกษาแกประชาชนในลําดับตน ๆ ของการจัดสรรงบประมาณในแตละประเภท เชนเดียวกันกับ
ประเทศไทยที่ไดใหความสําคัญกับการใหการศึกษาแกประชาชนโดยมีการจัดสรรงบประมาณในการ
บริหารประเทศดานการศึกษาในระดับตนๆ มาตลอดทุกป โดยเฉพาะอยางย่ิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติของประเทศไทย ต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540 - พ.ศ. 2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11  (ฉบับปจจุบัน พ.ศ. 
2555 – พ.ศ.2559) ที่ไดมุงเนนความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ชวงวัย   สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิตตอยอดสูการสราง
นวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรค   พัฒนาคนดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการ
ใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลายเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาในระดับสูงสุดในระบบการศึกษา            
ซึ่งเปนการศึกษาคนควา วิจัย เพื่อเสริมสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูในศิลปวิทยาการ
แขนงตางๆ ที่หลากหลาย ถายทอดความรูทางวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง และกระบวนการเรียนรู                
เพื่อผลิตกําลังคนที่มีความสามารถสนองตอบตอความตองการของบุคคล ชุมชน และประเทศชาติโดย
สวนรวม การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนเสมือนแหลงความรูที่จะเสริมความกาวหนาทางวิชาการ   
โดยในการจัดการศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ สิ่งสําคัญที่จะทําใหการศึกษาดําเนินไปตามจุดมุงหมายไดก็
คือ หลักสูตร (กาญจนา คุณารักษ : 2540) ซึ่งหลักสูตร คือ ประมวลแผนการเรียนรูที่กําหนดไวอยาง
เปนระบบ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหแกผูเรียน   อันจะกอใหเกิดความรู ทักษะ 
คุณลักษณะ และพัฒนาการใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรอยางไรก็ตามหลักสูตรทุกหลักสูตร
เมื่อมีการใชหลักสูตรไประยะหน่ึง จะตองมีการประเมินหลักสูตร ทั้งน้ีเพื่อจะไดหาคําตอบวาหลักสูตร
มีสัมฤทธ์ิผลตามจุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไมและมากนอยเพียงใด นอกจากน้ีการประเมินหลักสูตร
ยังทําใหทราบปญหาและแนวทางแกไขปรับปรุงหลักสูตรใหชัดเจนข้ึน  

ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร  ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา
วิชาพัฒนศึกษา ต้ังแตปการศึกษา 2552 จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลา 4 ป ซึ่งตามเกณฑมาตรฐาน
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หลักสูตรของ สกอ.ไดกําหนดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป แตเน่ืองจากเกณฑกรอบคุณวุฒิ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา(TQF) บังคับใหสาขาวิชาดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จในป
การศึกษา 2556 ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร จะตองมีการประเมินความกาวหนาของการดําเนินการตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาเพื่อใหทราบวาหลักสูตรสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว
หรือไม มากนอยเพียงใด ตลอดจนศึกษาถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและขอเสนอแนะที่มีตอหลักสูตร
จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรหลายกลุม เพื่อจะไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรทั้งใน
สวนของเน้ือหาสาระ โครงสรางของหลักสูตร กลไกการบริหารหลักสูตรตลอดจนการดําเนินการ
เกี่ยวกับหลักสูตรในดานตางๆ  เพื่อจะไดปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และยังชวยแกไขและปองกันปญหาอุปสรรคที่จะ
เกิดข้ึนตอไปไดดวย 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา                       
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพื่อประเมินกระบวนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา          
พัฒนศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. เพื่อประเมินผลผลิตระหวางทางของการดําเนินการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4.  เพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ความตองการ และขอเสนอแนะของผูที่เกี่ยวของที่มีตอ
การบริหารจัดการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยมุงประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา                    
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research)                               
เปนการประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) ของการบริหารจัดการหลักสูตร                                 
ดังแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 แสดงขอบเขตดานเน้ือหาการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   

     สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
วัตถุประสงคของการประเมิน ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด 

1. เพื่อประเมินสภาพแวดลอม/

บริบทและ การประเ มินปจจั ย

นําเขา 

 ประเมินสภาพแวดลอม/บริบท 

1. ดานวัตถุประสงคหลักสูตร 

 

 

 

2. ดานโครงสรางหลักสูตร 

 

 

 

 

 

1. ดานการผลิตบัณฑิต 

2. ดานการพัฒนาองคความรูใหม 

3. ดานนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ 

1. ความเหมาะสมของการกําหนดสัดสวน

หมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา 

2. ความเหมาะสมของการกําหนด          

หนวยกิตของหลักสูตร 

3. ดานเน้ือหาวิชาในหลักสูตร 

ประเมินปจจัยนําเขา 

1.ดานปจจัยสนับสนุนในหลักสูตร 

 

2. ดานส่ิงที่เก่ียวของในหลักสูตร 

 

1.ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตาม

หลักสูตร ไดแก ส่ือ ตํารา และสถานที่ 

2. คุณลักษณะผูสอน 

 

 

3. ดานการบริหารหลักสูตร 

3.คุณลักษณะผูเรียนกอนและ/หรือระหวาง

เรียนในหลักสูตร 

4.ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ

หลักสูตร 

2. เพื่อประเมินกระบวนการผลิต

บัณฑิต 

1.ดานกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร 1.กระบวนการเรียนการสอน 

2.ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 

3. เพื่อประเมินผลผลิตระหวางทาง

ของหลักสูตร  

1. ดานผลผลิตระหวางทางของ

หลักสูตร 

1. ความรู 

2. ทักษะ 

3. เจตคติ/คุณลักษณะ/พฤติกรรม 

4. เพื่อศึกษาสภาพปญหา 

อุปสรรค  ความตองการและ

ขอเสนอแนะ  

1. ปญหา 

2. อุปสรรค 

3. ความตองการขอเสนอแนะ 

1. ปญหา 

2. อุปสรรค 

3. ความตองการขอเสนอแนะ 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  ประเภทของเครื่องมือการวิจัยครั้งน้ี มี 2 ชนิด คือ 
 1. แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 
   ฉบับที่  1 แบบสอบถามสําหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชา                  

พัฒนศึกษา เปนการประเมินความกาวหนาของหลักสูตรในดานบริบท ปจจัยส นับสนุน                      
สิ่งที่ เกี่ยวของในหลักสูตร   กิจกรรมการเรียนในหลักสูตร และดานผลผลิตของหลักสูตร              
ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสําหรับผู เ ช่ียวชาญหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนศึกษา                
เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาในดานบริบท    
และปจจัยสนับสนุน ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   

   ฉบับที่ 3 แบบสอบถามสําหรับนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กําลังศึกษาอยู ในปจจุบัน เปนการประเมินความกาวหนาของ
หลักสูตรในดานบริบท ปจจัยสนับสนุน สิ่งที่เกี่ยวของในหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร 
ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   

   ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสําหรับสําหรับอาจารยผูสอน สาขาวิชาพัฒนศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการประเมินความกาวหนาของหลักสูตรในดานบริบท ปจจัยสนับสนุน 
กระบวนการของหลักสูตร และผลผลิตในหลักสูตร ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ   
 2. แนวทางการสัมภาษณประกอบไปดวยขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณเกี่ยวกับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร ในดานบริบท ปจจัยสนับสนุน กระบวนการ ผลผลิต และการศึกษาสภาพปญหา 
อุปสรรค   ความตองการและขอเสนอแนะ จํานวน 3 ฉบับ มีดังน้ี 

ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณอาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย
ผูสอน    

ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ/ผูเช่ียวชาญทางหลักสูตรสาขาพัฒนศึกษา 
ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กําลังศึกษาอยูในปจจุบัน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปการศึกษา 2555 มีวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 1. การวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชคาความถ่ี และ
คารอยละ (%) จําแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม   การวิเคราะหระดับความคิดเห็นการ
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง 5 ดาน โดยการหา
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จําแนกตามกลุมของผูตอบ
แบบสอบถาม ในการวิเคราะหขอมูลที่เปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ผูวิจัยไดใชเกณฑตาม
แนวคิดของเบสท (Best: 1981) มาใชในการแปลความหมาย 
 2. การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณ และแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับ

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยการวิเคราะหเชิง

เน้ือหา โดยการวิเคราะหสรุปประเด็นสําคัญ และเสนอในลักษณะของความเรียง 

ผลการวิจัย 

 ตอนท่ี 1 ผลการประเมินความพรอมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชา

พัฒนศึกษา   คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  1. การประเมินสภาพแวดลอม/บริบท  

  1.1 ดานวัตถุประสงค พบวา กลุมผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาจารยและนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรวามีความชัดเจน ครอบคลุม 
และเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบันในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, 4.92, 4.90และ 4.53 
ตามลําดับ) วัตถุประสงคที่กําหนดไวไดระบุถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรและแนวทางในการจัด
หลักสูตรไดอยางชัดเจน โดยเนนการนําองคความรูที่ไดรับมาบูรณาการกับศาสตรอื่นๆเพื่อสามารถ
ปรับใชในการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในปจจุบัน   แตหากจะมีการปรับเปลี่ยนก็
ควรจะใหความสําคัญในเรื่องของการสรางดุษฎีบัณฑิตที่มีความพรอมเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน           
โดยมีขอสรุปวัตถุประสงคแบงออกเปนรายดาน ดังน้ี 
   - ดานการผลิตบัณฑิต พบวา กลุมผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารยและนักศึกษามีความคิดเห็นวา   วัตถุประสงคมีความเหมาะสมดานการผลิตบัณฑิต
ในระดับมากที่สุด ( X = 5.00, 5.00, 4.83และ 4.55 ตามลําดับ)   โดยวัตถุประสงคไดกําหนดความ
เปนเลิศใหบัณฑิตมีคุณสมบัติของการเปนนักคิดและนักบูรณาการศาสตรที่มีความสามารถในการสราง
และจัดการความรูแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศ 
   -  ดานการพัฒนาองคความรูใหม พบวา กลุมผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร   อาจารยและนักศึกษามีความคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม
ดานการพัฒนาองคความรูใหมในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, 5.00, 4.83และ 4.55 ตามลําดับ) โดย
เนนการจัดความรูภูมิปญญาเพื่อการพัฒนาประเทศแบบสหวิทยาการบนพื้นฐานการพัฒนาและการ
วิจัย 
   -  ดานนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศพบวา กลุมผูเช่ียวชาญ  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยมีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมดานนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในระดับมากที่สุด( X = 4.67,5.00 และ4.83 
ตามลําดับ)    สวนกลุมนักศึกษามคีวามคิดเห็นวา  วัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสมดาน
นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในระดับมาก ( X = 4.39)โดยมีการสนองนโยบายของชาติใน
การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม การพัฒนาประเทศเพิ่มความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ
และการสรางความเขมแข็งใหกับสังคม 
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   - ดานคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา พบวา กลุมผู เ ช่ียวชาญ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน มีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคของ
หลักสูตรสามารถบงบอกคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาในดานความสามารถในการนําความรูไปปฏิบัติ
และดานคุณลักษณะบัณฑิตไดอยางเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.67, 5.00, 4.83 และ4.51 
ตามลําดับ)       
   - ดานการนําวัตถุประสงคไปปฏิบัติ พบวา กลุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอาจารยมีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติ
ไดในระดับมากที่สุด ( X = 5.00และ4.83 ตามลําดับ) ในขณะที่กลุมผูเช่ียวชาญ และนักศึกษามีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวาวาวัตถุประสงคของหลักสูตรสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดในระดับมาก 
( X = 4.33และ4.41 ตามลําดับ)   
  1.2  โครงสรางของหลักสูตร พบวา  ผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และอาจารย มีความเห็นสอดคลองกันวาโครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 
4.63,4.83 และ4.89 ตามลําดับ)  สวนกลุมนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นวาโครงสรางหลักสูตรมี
ความเหมาะสมในระดับมาก( X = 4.46 , SD =.58)โครงสรางหลักสูตรและเน้ือหาวิชาของหลักสูตรมี
ความหลากหลายและผสมผสานทั้งในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห การฝกประสบการณ และ
การวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง ทําใหเกิดทักษะในการประยุกตศาสตรตางๆเพื่อการพัฒนา
ประเทศ ดานการกําหนดสัดสวนหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา  พบวาผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  นักศึกษาและอาจารย มีความเห็นสอดคลองกันวา  การกําหนดสัดสวนหมวดวิชา/
รายวิชา/ลักษณะวิชา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด( X = 4.67,5.00,5.00 และ4.59 ตามลําดับ)       
     1.3 เน้ือหาวิชาของหลักสูตร  

  - ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาในรายวิชาบังคับพื้นฐาน โดยทั้งกลุมผูเช่ียวชาญ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน มีความเห็นวาเน้ือหาวิชาในรายวิชา
บังคับพื้นฐานมีความเหมาะสมโดยเฉพาะในรายวิชา 464 501 ระเบียบวิธีการวิจัย และรายวิชา 464 
311 หลักพัฒนศึกษา เน้ือหาของวิชามีความถูกตองเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติได 
  - ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาในรายวิชาบังคับสาขาวิชาเอก โดยทั้งกลุม
ผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน มีความเห็นวาเน้ือหาวิชาใน
รายวิชาบังคับสาขาวิชาเอกมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในรายวิชา 464 526 การจัดการความรูและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน รายวิชา 464 527 สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาประเทศ และรายวิชา 464 505 การ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 464  507  เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  ในขณะที่กลุม
ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะวาควรปรับเพิ่มเติมสาระดานภูมิสังคม   เศรษฐศาสตรกับการศึกษา ใน
สวนของการลงทุน  ความคุมทุน  คุมคา ผลกระทบของโครงการพัฒนาตางๆกับสภาพแวดลอมและ
โครงการพัฒนาที่นาสนใจของกลุมประเทศอาเซียน  เพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันและ
อนาคตย่ิงข้ึน 
  - ความเหมาะสมของเ น้ือหาวิชาในรายวิชาเลือกโดยทั้ งกลุมผู เ ช่ียวชาญ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยและนักศึกษา มีความเห็นวาเน้ือหาวิชาในรายวิชาเลือกมี
ความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 5.00,5.00,5.00 และ4.59 ตามลําดับ)   โดยเฉพาะในรายวิชา 464 
524 การศึกษาอิสระ   รายวิชา 464 523 ปฏิบัติการณทางพัฒนศึกษา  และรายวิชา 464  515   ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและกระบวนทัศนใหมของชุมชน  ในขณะที่กลุมผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะวาควร
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ปรับเพิ่มเติมสาระดานภูมิสังคม   เศรษฐศาสตรกับการศึกษา ในสวนของการลงทุน  ความคุมทุน  
คุมคา ผลกระทบของโครงการพัฒนาตางๆกับสภาพแวดลอมและโครงการพัฒนาที่นาสนใจของกลุม
ประเทศอาเซียน เพื่อใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 

 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินปจจัยนําเขาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  2.1 ปจจัยสนับสนุนของหลักสูตร  ไดแกทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตาม

หลักสูตร  เชน  สื่อ  ตํารา  สถานที่   พบวา ผูเช่ียวชาญ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการตามหลักสูตรวามีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.88, SD = .10)  สวนนักศึกษาปจจุบันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานทรัพยากรที่ใชใน
การดําเนินการตามหลักสูตรวามีความเหมาะสมในระดับมาก( X =3.92,SD=.72) กลุมผูเช่ียวชาญ   
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจารยและนักศึกษาปจจุบัน  ไดใหขอเสนอแนะที่สอดคลองกัน คือ  
ควรมีการพัฒนาอุปกรณดานเทคโนโลยีที่สงเสริมการเรียนรู เชน เครื่องคอมพิวเตอรใหมีความทันสมัย
มากย่ิงข้ึน และปรับปรุงระบบเครือขายการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงภายในภาควิชาฯ นอกจากน้ี
ควรมีการขยายพื้นที่ในสวนของการประชุมกลุมยอย เชน การมีหองประชุมสําหรับนักศึกษา เปนตน 

 2.2. ดานสิ่งท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร ไดแกคุณลักษณะผูสอน คุณลักษณะผูเรียน

กอนเรียนและระหวางเรียนในหลักสูตรพบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาแตกตางกัน 
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 5.00) ในขณะที่นักศึกษา
มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.38) สามารถอธิบายได ดังน้ี 

 - 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
ผูสอนมีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนเหมาะสม  ดานความเหมาะสมของจํานวนอาจารย กลุม
นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ของสาขาวิชาพัฒนศึกษา  มีความเห็นวาความเพียงพอของ
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการอยูในระดับมากที่สุด และความเพียงพอของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยู
ในระดับปานกลาง  
  -  คุณลักษณะผูเรียน  พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย               
มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 5.00)  จากการสัมภาษณคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารย ไดใหขอเสนอแนะในเรื่องคุณลักษณะของผูเรียนวา ควรมีลักษณะเปนผู
มีวุฒิภาวะสูง ใฝรู ใฝเรียน สามารถทํางานเปนทีมได ควรมีทักษะในดานงานวิจัย  ภาษาตางประเทศ   
และการใช เทคโนโลยี (IT)ในการคนควาหาขอมูลแลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อเปนนักคิดและ
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นักบูรณาการศาสตรที่มีความสามารถ นอกจากน้ีควรมีการคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาคุณสมบัติ
ในเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมมากกวาการพิจารณาการคัดเลือกในเชิงปริมาณ 
  2.3 ดานการบริหารหลักสูตร พบวา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยมี

ความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องมีโครงการเปดรับนักศึกษาอยาง
ตอเน่ือง มีการจัดแผนการเรียนในแตละภาคการศึกษาอยางเหมาะสม( X = 5.00)  และมีระบบการ
การใหความชวยเหลือแกนักศึกษา เชน การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การติดตามความกาวหนาของ
วิทยานิพนธ จากการสัมภาษณคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย ไดใหขอเสนอแนะวา ควร
เพิ่มหลักสูตรโครงการสําหรับผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษา    
สวนกลุมนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของสาขาวิชาพัฒนศึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะในเรื่องสาขาวิชามีการเตรียมความพรอมในเรื่องการใหบริการ การแจงขอมูลตารางเรียน 
ตารางเวลา และปฏิทินการศึกษา การประสานงานและการแกไขปญหาตางๆ อยางเหมาะสม  มี
โครงการเปดรับนักศึกษาอยางตอเน่ือง มีการจัดแผนการเรียนในแตละภาคการศึกษาอยางเหมาะสม 
และมีระบบการใหความชวยเหลือแกนักศึกษา เชน การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การติดตาม
ความกาวหนาของวิทยานิพนธ  
 
 ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความกาวหนากระบวนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาพัฒนศึกษา   คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   3.1 กระบวนการเรียนการสอน พบวามีความเหมาะสม เน่ืองจากมีการจัดการเรียน

การสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนในช้ันเรียน การลงภาคสนามเพื่อฝกปฏิบัติ 
และการศึกษาดูงาน โดยมีขอสรุปจากกลุมผูใหขอมูลในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
   - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรียน พบวา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร   มีความคิดเห็นดานกระบวนการเรียนการสอนวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 
( X =5.00) ในขณะที่นักศึกษามีความคิดเห็นถึงความเหมาะสมดังกลาวในระดับมาก จากการ
สัมภาษณคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนักศึกษา ไดใหขอเสนอแนะวา ในกระบวนการเรียนการ
สอน ควรมีการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการดานการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน 
นอกจากน้ีควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากข้ึน 
   - การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยานิพนธ โดยทั้งกลุมผูเช่ียวชาญ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนักศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มีความเห็นวามีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมีการตรวจสอบงานและใหขอเสนอแนะตางๆ อยาง
ชัดเจน และสามารถเลือกหัวขอวิทยานิพนธไดตามความสนใจและความถนัด ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในการเรียนการสอนเพิ่มเติมดังน้ี ควรเนนใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ
เพื่อสรางองคความรูใหกับสังคม และควรมีการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการดานการพัฒนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน 
  3.2 การวัดและประเมินผล โดยทั้งกลุมนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                               

กลุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และกลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันวา การวัดและ
ประเมินผล   มีความเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
เน้ือหาวิชา และจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในเรื่องเกณฑการประเมินผลวาให
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ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวาควรจะเปนอิงเกณฑหรืออิงกลุม ทั้งน้ีใหคํานึงถึงจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 ตอนท่ี4 ผลการประเมินผลผลิตระหวางทางของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                 

สาขาวิชาพัฒนศึกษา   คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจําในหลักสูตรมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลผลิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาสอดคลองกัน โดยเห็นวามีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (( X = 4.83 และ 4.72 ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ความเหมาะสมของคุณภาพผูเรียนดานคุณลักษณะ/ความประพฤติ และความเหมาะสมของคุณภาพ
ผูเรียนดานทักษะ/การปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด   สามารถสรุปผลการประเมินผลผลิตระหวางทางของ
หลักสูตร จากกลุมผูใหขอมูลกลุมตางๆ ไดดังน้ี 
  4.1 กลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมกรรมการบริหารหลักสูตร และกลุมอาจารยผูสอน   

แสดงความคิดเห็นวา นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษามีคุณลักษณะในการใฝรู             
ใฝเรียนมีความพรอมในการเรียนรู นักศึกษาสามารถพัฒนาความรูดวยตนเองได เชน การจัดเวที
เสวนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการอยางนอยปละหน่ึงครั้งเพื่อเปนการฝกทักษะความรูและการทํางาน
ใหกับตนเองมากย่ิงข้ึน 
  4.2 กลุมนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา   มีความคิดเห็นวา 

ผลผลิตระหวางทางของหลักสูตรดานคุณลักษณะ ความรู ความสามารถ ทักษะและการนําความรูไป
ใชประโยชนอยูในเกณฑที่ดี เพราะสามารถพัฒนาใหผูเรียนเปนนักคิดและนักบูรณาการสามารถนํา
ความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและสังคมได 
 

 ตอนท่ี 5      การศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค ความตองการและขอเสนอแนะของผูท่ี

เก่ียวของท่ีมีตอการบริหารจัดการหลักสตูร    

 สภาพปญหา  อุปสรรค  ความตองการและขอเสนอแนะ ของกลุมผูเช่ียวชาญ 
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา               
มีรายละเอียดดังน้ี 

 1.ควรมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาที่เปนประเด็นทางสังคมปจจุบัน 
เชน   การจัดการความขัดแยง    การปรองดอง   การบริหารจัดการศึกษาตามกรอบ TQF การศึกษา
อาเซียน อนาคตศึกษา (Futurism) รวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีและระบบเครือขายสังคม (Social 
network) เปนตน 

 2.ควรจัดใหนักศึกษามีการฝกทักษะทางวิชาการสู ชุมชน ในลักษณะของการ
ปฏิบัติงานโครงการรวมกับชุมชน รวมไปถึงการสรางเครือขาย ระหวางมหาวิทยาลัยในสาขาที่
สอดคลองกัน เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานวิชาการ     
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 3.ควรมีการปรับปรุงหองเรียน/หองทํางานของนักศึกษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
จัดการมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศในดานวิชาการ งานวิจัยเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับนักศึกษา   

 4.ควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูที่เปนศาสตรของพัฒนศึกษา เพื่อให
บุคคลภายนอกและสังคมไดรับรูและมีความเขาใจย่ิงข้ึน 
 
 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. การประเมินดานบริบทของหลักสูตร ไดแบงการประเมินออกเปน 2 องคประกอบดังน้ี 
  1.1 ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร   จากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
พบวาผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาวัตถุประสงคของหลักสูตรทั้ง  5 ขอ มีความชัดเจน 
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาของชาติ 
และมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซึ่งก็สอดคลองกับผลจากการสัมภาษณที่ผูใหขอมูล
ทุกกลุมเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีประสบการณในการ
จัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา มากอน  นอกจากน้ียังไดมีการศึกษา
วิเคราะหขอมูลและสภาพแวดลอมในดานตางๆ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของมารวม
วิพากษหลักสูตร รวมถึงศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ในการเปดหลักสูตรดวย  เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงเหตุผลและความจําเปนในการผลิตดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรดังกลาว จากน้ันจึงนํา
สารสนเทศที่ไดจากการวิเคราะหมาดําเนินการจัดทําหลักสูตร จึงสงผลใหวัตถุประสงคของหลักสูตรมี
ความชัดเจน อันเปนหัวใจสําคัญของการผลิตดุษฎีบัณฑิตในสาขาพัฒนศึกษา  ทั้งน้ีเพราะการกําหนด
วัตถุประสงคของหลักสูตรสาขาวิชาฯมีความสอดคลองกับหลักการของบลูม(Bloom:1956) ที่วา  
การศึกษาตองพัฒนาคนในทุกดานอาทิ  พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย อยางไรก็ตามผูเช่ียวชาญ
ก็ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความ
ประสงคที่จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวา ควรจะเนนใหความสําคัญในเรื่องของการสรางดุษฎี
บัณฑิตที่มีความพรอมเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีความสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่
กําลังจะเกิดข้ึนในสังคมไทย 
   1.2 ดานโครงสรางหลักสูตร  ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นวาโครงสรางหลักสูตร
ทั้งหมดมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของการกําหนดสัดสวนของหมวดวิชา/รายวิชา/ลักษณะวิชา การ
กําหนดหนวยกิตของหลักสูตรและความเหมาะสมของรายวิชา  เน่ืองจากโครงสรางหลักสูตร             
มีการผสมผสานทั้งในเรื่องแนวคิด ทฤษฎี วิธีการวิเคราะห การฝกประสบการณ และการวิจัยทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง   ทําใหเกิดทักษะในการ
ประยุกตศาสตรตางๆเพื่อการพัฒนาประเทศ   อยางไรก็ตามผูเช่ียวชาญก็ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
โครงสรางของหลักสูตรในกรณีที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความประสงคที่จะดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรวาควรมีการเพิ่มรายวิชาที่สอดคลองกับประชาคมอาเซียน  และ ควรกําหนดขอ
แตกตางในการทําวิทยานิพนธในหลักสูตรแบบ 1 (48) หนวยกิต และ หลักสูตรแบบ 2 (36) หนวยกิต 
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ใหชัดเจน ทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพของงานในสวนของความเหมาะสมดานเน้ือหาวิชาใน
หลักสูตร  
 2. การประเมินดานปจจัยสนับสนุนในหลักสูตรผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกัน
วาอุปกรณ สื่อวัสดุการเรียนการสอน และสถานที่ รวมทั้งหนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสาร
ประกอบการสอน มีความเหมาะสม แตจากการสัมภาษณพบวากลุมนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาพัฒนศึกษา ไดใหขอเสนอแนะใหปรับปรุงอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร
และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน  เน่ืองจากในปจจุบันการ
แสวงหาความรูทางดานวิชาการ  โดยเฉพาะอยางย่ิงการสืบคนขอมูลตางๆน้ัน นิยมสืบคนจาก
ฐานขอมูลบนเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว การมีความพรอมในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหนักศึกษาเขาถึงองคความรูตางๆไดอยางถูกตอง สะดวก 
รวดเร็ว อันเปนการอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา นอกจากน้ีควรมีการปรับปรุงพื้นที่ในสวนของ
หองเรียนใหเหมาะสมกับการใชงานในลักษณะของหองประชุมหรือหองบริการในดานสารสนเทศตางๆ  
อันเปนการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหกับนักศึกษาเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   3. การประเมินดานสิ่งที่เกี่ยวของในหลักสูตร หลักสูตร แยกการประเมินออกเปน 3 
องคประกอบดังน้ี 
  3.1 ดานคุณลักษณะผูสอน ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวาคุณสมบัติ
ของอาจารยมีความเหมาะสม เน่ืองจากอาจารยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสม มีความรูและ
ความสามารถในการถายทอดความรูใหแกนักศึกษา แตอยากใหเพิ่มจํานวนอาจารยเพื่อใหเพียงพอตอ
การใหคําปรึกษาดานวิทยานิพนธของนักศึกษา 
    3.2 ดานคุณลักษณะของผูเรียนกอนและ/หรือระหวางเรียนในหลักสูตร ผูประเมิน
ทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวานักศึกษามีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเรียน มีความสนใจ ต้ังใจ 
และมุงมั่นในการศึกษา และยอมรับฟงความคิดเห็นของอาจารยและเพื่อนนักศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกําหนดคุณสมบัติของผูเรียนและกระบวนการคัดเลือกอยาง
เหมาะสม โดยผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในเรื่องคุณลักษณะของผูเรียนวา ควรมีลักษณะเปนผูมี
วุฒิภาวะสูง  มีทักษะในดานกานวิจัย ภาษาตางประเทศ และการใช IT  เพื่อการคนควาหาขอมูลแลว
นํามาวิเคราะห   สังเคราะห   เพื่อเปนนักคิดและนักบูรณาการศาสตรที่มีความสามารถ 
  3.3 ดานความเหมาะสมของการบริหารหลักสูตร ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็น
สอดคลองกันวาการบริหารหลักสูตรทั้งในดานทรัพยากร ดานบุคลากรและดานการบริการวิชาการ มี
ความเหมาะสม ในลักษณะที่เปนสหวิทยาการ โดยผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในเรื่องคุณลักษณะ
ของการรับนักศึกษา วาควรมุงเนนที่คุณภาพของนักศึกษาเปนหลัก  
 4.การประเมินดานกิจกรรมการเรียนในหลักสูตร หลักสูตร แยกการประเมินออกเปน 2 
องคประกอบ ดังน้ี 
  4.1 ดานกระบวนการเรียนการสอน ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลองกันวามี
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมทั้งในดานการวางแผนดานการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน ความสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
เน่ืองจากมีการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนในช้ันเรียน              
การลงภาคสนามเพื่อฝกปฏิบัติ  และการศึกษาดูงาน ทําใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงความรูทางวิชาการ
ที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติจริงไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีการปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม
ใหกับผูเรียนซึ่งเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  อยางไรก็ตามจากการ
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สัมภาษณผูเช่ียวชาญไดใหขอเสนอแนะในการเรียนการสอนเพิ่มเติมวาควรมีการจัดเวทีเสวนาทาง
วิชาการดานการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรวมกัน นอกจากน้ีควรใหนักศึกษามีสวน
รวมในการทํากิจกรรมกับชุมชนมากข้ึน เพื่อใหดุษฎีบัณฑิตมีคุณลักษณะที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรมากย่ิงข้ึน  
  4.2 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ผูประเมินทุกกลุมมีความเห็นสอดคลอง
กันวาความเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องวิธีการในการวัดและประเมินผลการเรียน โดยผูเช่ียวชาญไดให
ขอเสนอแนะในเรื่องเกณฑการประเมินผลวาควรจะข้ึนอยูกับดุลยพินิจของอาจารยผูสอนวาควรจะ
เปนอิงเกณฑหรืออิงกลุม โดยคํานึงถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรเปนสําคัญ 
 5. การประเมินดานผลผลิตระหวางทางของหลักสูตร  กลุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และอาจารยผูสอน มีความเห็นสอดคลองกันวา ผลผลิตของหลักสูตรทั้งในดานความรู/ความสามารถ
ในเน้ือหา  ดานคุณลักษณะ/ความประพฤติ และดานทักษะ/การปฏิบัติ มีความเหมาะสม สอดคลอง
กับความเห็นของนักศึกษาปจจุบันที่มองวา หลักสูตรดังกลาวเปนประโยชนอยางมากในการชวย
พัฒนา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา สงเสริมใหผูเรียนเปนนักคิดและนักบูรณาการ 
สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและสังคมได จากการสัมภาษณคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและนักศึกษา ไดใหขอเสนอแนะวา  นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒน
ศึกษา ควรมีคุณลักษณะเปนนักคิดและนักบูรณาการ สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการพัฒนา
ตนเองและสังคมได ใฝรูใฝเรียนมีความพรอมในการเรียนรู สามารถพัฒนาความรูดวยตนเองได  
นอกจากน้ีควรมีการจัดเวทีเสวนาวิชาการและเครือขายการเรียนรูระหวางสถาบันการศึกษาตางๆ   
เพื่อมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเพื่อเปนการฝกทักษะความรูและการทํางานใหกับนักศึกษามาก
ย่ิงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. จากผลการประเมินดานบริบทของหลักสูตร พบวา วัตถุประสงคของหลักสูตรในปจจุบัน
ทุกขอมีความชัดเจน  เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน มีความสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร ก ารพัฒนาของชา ติ  และมี คว ามสอดคล อ งกับความต อ งการของผู เ รี ย น                            
ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรยังคงสามารถใชไดตอไป แตอยางไรก็ตามหากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีความประสงคที่จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรก็อาจจะทบทวนวัตถุประสงคของหลักสูตร
ในเรื่องของการสรางดุษฎีบัณฑิตที่มีความพรอมเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อสอดรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดข้ึนในสังคมไทย  
 2. จากผลการวิจัยที่พบวาในปจจุบัน กลุมผูเช่ียวชาญมีความเห็นวาการเรียนหลักสูตรแบบ 
1 ที่มีโครงสรางหนวยกิตของการทําวิทยานิพนธ 48 หนวยกิต น้ัน จะตองเปนผลงานที่มีความเขมขน
ทางวิชาการ มากกวาการเรียนหลักสูตรแบบ 2 ที่มีโครงสรางหนวยกิตของการทําวิทยานิพนธ 36 
หนวยกิต ดังน้ันจึงควรมีการสรางมาตรฐานหรือขอกําหนดที่ชัดเจนของการทําวิทยานิพนธ 48 หนวย
กิต เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเหมาะสม  
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะมีการตัดรายวิชาเลือกที่ไมเกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคของหลักสูตรออกบาง และใหมีการบูรณาการรายวิชาเลือกบางรายวิชาเขาดวยกัน 
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรจะใหความสําคัญกับรายวิชาภาษาตางประเทศ
ประจําสาขาวิชามากข้ึน โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาคนควาและการทําวิจัย อันจะเปน
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การสงเสริม ใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาในอันนํามาซึ่งประโยชนสูงสุดทั้งในแงของศักยภาพใน
ดานการสื่อสารและดานการพัฒนาองคความรูในดานวิชาการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

กาญจนา     คุณารักษ. (2540).  หลักสูตรและการพัฒนา. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ. (2539). การพัฒนาหลักสูตรหลักการและแนวปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:อลีนเพรส. 

ธํารง   บัวศร.ี (2542). ทฤษฎีหลักสูตรการออกแบบและพัฒนา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทธนัชการพิมพ จํากัด. 
พรทิพย  ไชยโส.(2552). การประเมินหลักสูตรหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ศึกษา  หลักสูตร 5 ปภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.

รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
วิชัย  วงษใหญ.(2537). กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ.กรุงเทพฯ:           

สุวีริยาสาสน. 
วิชัย   วงษใหญ. (2543). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ :โรงพิมพชวนพิมพ. 

วิชัย    ดิสสระ. (2535). การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาหลักสูตรและ

การสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ศิ ริ ชั ย  ก า ญ จ น ว า สี . (2543). เ ท ค นิ คก า ร ปร ะ เ มิ นห ลั ก สู ต ร . น น ท บุ รี :  สํ า นั ก พิ ม พ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน . (2544). วิธีวิทยาการประเมิน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: บริษัทเท็กซแอนด

เจอรนัลพับลิเคช่ัน จํากัด. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.(2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ีสิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559:กรุงเทพ.สํานักนายกรัฐมนตร.ี 

สุมิตร    คุณานุกร. (2523). หลักสูตรและการสอน. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพรุงเรืองธรรม. 

สันต  ธรรมบํารุง. (2527). หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร. กรุงเทพฯ:โรงพิมพการศาสนา. 

สุรพล  ไมยวงษ. (2536). การประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมนายอําเภอของวิทยาลัยการ 

ปกครอง กรมการปกครอง.กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  



16 

 

ภาษาอังกฤษ 

Beauchamp,G.A. (1981). Curriculum Theory. Illinois: The Kagg Press, Wilmette.  

Best,J. W. (1981). Research in Education. New Jersey: Prentice Hall. 

BLOOM  B S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, the classification of  

Educational  goals – Handbook I: Cognitive Domain. New York: McKay.  

Doll, Ronald C.(1996).Curriculum Improvement : Decision Making and Process. 9th  

ed.Boston: Allyn & BaconA Simon & Schuster Company. 
Sowell, Evelyn J. (1996).Curriculum: An Integrative Introduction. New Jersey 

:Prentice-Hall, Inc. 
Stufflebeam,D.L.,G.F.Madaus and M.S.Scriven. (1971) .Educational evaluation and 

Decision-Making. Illinois: Peacock Publisher Ince. 

Taba,H. (1962). Curriculum Development Theory and Practice. New York: Harcourt 

Brace & World, Inc. 
Tawney, D.(1976). Curriculum Evaluation Today: Trends and Implications. London: 

Macmillan Education. 

 
 
  


	16052013151904
	28 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
	16052013150548
	28 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ
	04022013150452
	ประเมิน



