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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ในการนํ า เสนอหลัก สูตรใหม่ ระดับ บัณฑิ ตศึ กษา ภาควิ ช าการศึ ก ษา
ผู้ใหญ่. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั จาก
หมวดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ ประจําปี งบประมาณ 2548
ผูว้ จิ ยั : รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ น ไปได้ในการนํ าเสนอแนวทางการพัฒนา
หลัก สูต รใหม่ร ะดับบัณ ฑิตศึก ษาที่ต อบสนองความต้อ งการของผู้ร บั บริก าร ภาควิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่
วิธดี าํ เนินการวิจยั ประกอบด้วย 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส ข้อจํากัด
และอุปสรรคของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 8
หลักสูตร 2.
ศึกษาความคิดเห็นของนิสติ ปจั จุบนั ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ จํานวน 29 คน 3. ศึกษาความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของ
กลุม่ เป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขา จํานวน 65 คน 4. จัดทํา
สนทนากลุ่ม ศิษย์เก่าทีส่ าํ เร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี จํานวน 10 คน และ 5. วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าสถิติ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหาและการสังเคราะห์หาข้อสรุป
ผลการวิจ ยั พบว่ า ความเป็ น ไปได้ใ นการนํ า เสนอแนวทางการพัฒ นาหลัก สู ต รใหม่ ร ะดับ
บัณฑิตศึกษาทีต่ อบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ มี 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการศึกษา ชื่อสาขาวิชาหรือชื่อหลักสูตรเป็ นการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวติ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ จุดมุง่ หมายของหลักสูตรมีความชัดเจนในหลักคิด และแนวทาง
การดําเนินงานทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนองค์รวม กลุ่มเป้าหมายควรเปิ ดกว้างเข้าถึงกลุ่มทีม่ ี
ความหลากหลายจากองค์กรและหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาผูใ้ หญ่ การ
พัฒนาบุคลากรและทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาชุมชน รายวิชาในหลักสูตรต้องปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย
ไม่ซบั ซ้อน และต้องบรรจุรายวิชาทางการบริหารและการจัดการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ที่แท้จริงของทัง้ ผู้เรียน และหน่ วยงานที่ใช้บณ
ั ฑิต ตลอดจนทิศทางของความต้องการในตลาดแรงงานที่
เกีย่ วกับงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจและกําลังใจให้ผเู้ รียนในการทํา
วิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรและสามารถจบได้ตามแผนการเรียน
2. ด้านกฎหมายทางการศึกษา หลักสูตรทีจ่ ะทําการพัฒนาขึน้ ต้องเอื้อให้ผเู้ รียนสามารถรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยหลักสูตรต้องครอบคลุมใน 2 ส่วน กล่าวคือ 1) การบริหารจัดการ ซึง่ เป็ น
เงื่อนไขสําคัญในการขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพผู้บริห าร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) และ 2) การจัดหลักสูตรการสอน หรือ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึง่ มีความจําเป็ นต่อผูเ้ รียนทีป่ ระกอบวิชาชีพครูผสู้ อน
3. ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ให้ความสําคัญในการศึกษานโยบายทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ
กระแสหลัก ตัง้ แต่ ร ะดับ มหภาคไม่ ว่ า จะเป็ น แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่ วยงาน แนวโน้มความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ตลอดจนงานวิจยั ทีไ่ ด้
สะท้อนให้ทราบถึงรายละเอียดของความเป็นไปได้ในการจัดทําหลักสูตรเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. ด้านความต้องการของผูเ้ รียน
เป็ นปจั จัยสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) ด้าน
ค่าใช้จ่าย 2) เวลาที่จดั การเรียนการสอน และ 3) การนํ าจุดแข็งของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ คณะ
ศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาปรับประยุกต์ใช้
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The purpose of this research was to study the feasibilities to present the
development of new graduate curriculum that respond to the learners’ needs, Department of
Adult Education. The research methods included 1. Study of theory, research and analyze
the strengths and opportunities, limitations and difficulties of 8 graduate curriculums in adult
education, continuing education, training and human resource development., lifelong
education, non-formal education, and informal education 2. Study the opinions of 29 current
students towards curriculum and teaching by using questionnaire and interview 3. Study the
needs to further study in graduate programs of 65 practitioners in NGOs, public and private
agencies 4. Organize the focus group of 10 alumni who graduated not less than 3 years,
and 5. Analyze data by using descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard
deviation, content analysis and synthesis for conclusions.
The results founded that the feasibilities to present guidelines for development of
new graduate programs that respond to the learners’ needs with the following four aspects.
1. Education. The field title comprised of lifelong learning management and
human resource development.. The curriculum objectives were clear in thinking principles
and operational guidelines to facilitate the holistic development of learners. The target
learners should be open to a diverse group of NGOs, organizations and agencies both
public and private in adult, personnel and human resource, and community development.
Courses should be up to date, not complicated and must contain administration and
management in order to respond to the real needs of the learners, organizations and
agencies using graduates and also the direction of the labor market demand in human
resource development. The motivation and encouragement system in conducting thesis or
dissertation to meet curriculum quality standards should be developed to assist learners to
be able to complete the program within the time frame in learners’ study plan.
2. Educational law. Curriculum should allow students to get a professional
license. The content covered two parts, namely: 1) administration which was necessary to
receive 3 types of professional licenses, school administrator, educational administrator, and
educational supervisor, and 2) curriculum and instruction or license for profession of
teaching.
3. Social and Economic. The curriculum development included the study of the
importance of social policy and the mainstream economy from a macro-level, the national
social and economic plan, and ministry and institution policies, trends and needs in human
resource development, and all research reflecting the feasibility of providing program to
respond to the needs of stakeholders.
4. The needs of learners. An important factor in the development program
included: 1) cost 2) time to provide teaching and learning, and 3) the strengths of the
Department of Adult Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University be adapted
and applied.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ผลิต
มหาบัณฑิตมาเป็ นเวลานานอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี มหาบัณฑิตได้ทํางานเป็ นบุคลากรใน
ระดับสูงในหน่ วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ กี่ยวข้องกับสายงานการศึกษาผูใ้ หญ่
การศึกษานอกระบบ และการฝึ กอบรม นับเป็ นบุคลากรที่มคี ุณภาพและเป็ นกําลังสําคัญในการ
พัฒนากําลังคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(ภาคการศึกษาผูใ้ หญ่คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2546 : 1-2)
เนื่องจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตั น์ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
ฉับพลันในหลายด้านอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เช่น วิถชี วี ติ วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลให้
ระบบการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงในด้านปรัชญา เป้าหมาย และรูปแบบการจัดการศึกษา โดย
เน้ นการศึกษาตลอดชีวติ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาที่เน้นการประสานเชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ ให้สงั คมไทยเป็ น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) และสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based Society)
ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้ยกฐานะจากวิทยาลัยวิชา
การศึกษาสู่การเป็ นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2517 คณะวิชาการศึกษาได้เปลีย่ นเป็ น คณะศึกษาศาสตร์
ซึง่ เป็ น 1 ใน 11 คณะวิชาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในปี เดียวกันได้มกี ารจัดตัง้ ภาควิชาการศึกษา
ผู้ใ หญ่ และการศึก ษาพิเ ศษ (ต่ อ มาในปี พ.ศ.2533 ได้แ ยกออกเป็ น 2 ภาควิช า คือ ภาควิช า
การศึกษาผูใ้ หญ่ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ) ซึ่งภารกิจหลักในขณะนัน้ ทางภาควิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ ต้องทําการผลิตบุคลากร และมุ่งทําการวิจยั ด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบ และ
การพัฒนาชุมชน สําหรับในช่วงปี แรกภาควิชาได้ดําเนินการสอนวิชาการศึกษานอกโรงเรียน หรือ
Nonformal Education ซึง่ เป็ นวิชาเลือกในระดับปริญญาตรี ต่อมาได้ทําการสอนในวิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ 5 วิชา และเป็ นวิชาเลือกในระดับปริญญาโท ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปิ ดสอนในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และวิชาโทการศึกษาผูใ้ หญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ภาควิชาได้เปิดทําการเรียนการ
สอนในหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ และในปี พ.ศ.2532 ได้เปิ ดการเรียน
การสอนในภาคพิเศษ ซึง่ จากอดีตจนถึง พ.ศ. 2549 ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่มนี ิสติ เก่า และปจั จุบนั
ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ จํานวนทัง้ สิน้ 662 คน โดยแบ่งเป็ นนิสติ จาก
ภาคปกติ 23 รุ่น จํานวน 301 คน ในขณะทีน่ ิสติ ภาคพิเศษ 20 รุ่น จํานวน 361 คน นอกจากนี้ทาง
ภาควิชาได้จดั ทําหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ในระดับปริญญาเอก ซึ่งหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ทางภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ได้เริม่ เปิ ดหลักสูตรทําการเรียนการสอน เมื่อปี
พ.ศ.2544 ซึง่ จนถึงปจั จุบนั (พ.ศ.2549) มีนิสติ รวม 4 รุ่นจํานวน 37 คน สําหรับการดําเนินงานด้าน
การจัดการเรียนการสอนของภาควิชามีจํานวนอาจารย์ประจํา 5 ท่าน และเป็ นอาจารย์พเิ ศษ 1 ท่าน
(ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มปป. : ออนไลน์)

2
ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ได้ดําเนินภารกิจหลักเพื่อบริการการศึกษาแก่ผูเ้ รียนที่ประสงค์จะ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ผ่านโปรแกรมการศึกษาทีใ่ ห้โอกาสในการเข้ารับการฝึ กอบรมทีต่ อบสนองต่อ
ความต้องการทางวิชาชีพของผูเ้ รียนผ่านการปฏิบตั งิ านตามโครงการต่างๆ ซึง่ ภาควิชาตระหนักและ
การสนับสนุ นทัง้ ในลักษณะของกิจกรรมบริการชุมชน หรือการส่งเสริมให้นิสติ มีประสบการณ์ตรงเพื่อ
การประยุกต์ใช้ทางปฏิบตั ิภายในสถานการณ์ จริง เช่น การศึกษาดูงานทัง้ ภายใน และภายนอก
ประเทศ บนฐานคิดการจัดการเรียนการสอนซึ่งดําเนินการตามหลักปรัชญาของภาควิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ทม่ี ุ่งมันพั
่ ฒนาวิชาชีพการศึกษาผูใ้ หญ่ โดยเน้นการผลิต และพัฒนากําลังคนทีม่ คี ุณภาพ ถึง
พร้อมด้ว ยความรู้ และมุ่งมันศึ
่ กษาค้นคว้าวิจยั เพื่อความก้าวหน้ าในศาสตร์ทงั ้ ทางวิชาการ และ
วิชาชีพ ซึง่ นับวันได้ทวีความสําคัญและจําเป็ นต่อสังคมไทยทีอ่ ยูท่ า่ มกลางกระแสแห่งการแข่งขันทีไ่ ม่
อาจหลีกเลีย่ งได้ เนื่องจากปจั จุบนั ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบไม่ได้ชข้ี าดจากความสมบูรณ์ของ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ หากแต่ ข้ึน อยู่ก ับทัก ษะการบริห ารจัด การทุ น มนุ ษ ย์ไ ด้ดํา เนิ น การอย่า งมี
ประสิทธิภาพ หรือมีขดี ความสามารถในการแข่งขันได้เพียงไร เพราะฉะนัน้ การศึกษาในฐานะทีเ่ ป็ น
เครื่องมือในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ ดังปรากฏเป็ นผลเชิง
รูปธรรม เมือ่ ภายหลังจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ เป็ นกฎหมายแม่บททาง
การศึกษาที่นําไปสู่การปฏิรูปการศึกษามีผลบังคับใช้ อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในเชิงการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างขององค์กรทางการศึกษา และระบบการศึกษา ตลอดจนมีการนํ าหลักปรัชญา
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต มาใช้ เ ป็ น หลัก สํ า หรับ จัด การศึ ก ษา ดัง ปรากฏในมาตรา 8 (1) แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 “การจัดการศึกษาให้ยดึ หลัก เป็นการศึกษาตลอดชีวติ
สําหรับประชาชน” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 6) หรือแม้กระทังการ
่
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของสังคมไทยทีพ่ บว่า ประชากรไทยวัยผูใ้ หญ่มจี ํานวนเพิม่ มากขึน้ ในขณะที่
ประชากรวัยเด็กกลับมีอตั ราที่ลดตํ่าลง สภาพการณ์ดงั กล่าวย่อมส่งผลต่อการดําเนินบทบาทของ
ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ท่มี หี น้าที่โดยตรงในการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการจัดการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งผลอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ
ในขณะเดียวกัน ก็เกิด ความท้าทายจากการเปลี่ย นแปลง ซึ่ง สืบเนื่ องมาจากการปฏิรูป
การศึกษาทีส่ าํ คัญอีกประการ ดังปรากฏในมาตรา 53 วรรค 2 ทีก่ ําหนด “ให้ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทัง้ ของรัฐ และเอกชนต้องมีใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกําหนด” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 31) และมี
บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546 : ออนไลน์ ) ซึ่งเป็ นกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตขิ น้ึ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดให้
วิชาชีพทางการศึกษาได้แก่ ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อื่นทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก์) เป็ นวิชาชีพควบคุม ซึง่ ต้องมีมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพ ดังทีข่ อ้ บังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ใน
หมวด 1 มาตรฐานความรู้แ ละประสบการณ์ วิช าชีพ ข้อ 6 และ 7 ได้ร ะบุ ว่ า ผู้ป ระกอบวิช าชีพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารการศึกษาต้องมีมาตรฐานความรูแ้ ละมาตรฐาน
ประสบการณ์วชิ าชีพ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และมาตรฐานการปฏิบตั ติ น ทัง้ ในส่วนของมาตรฐาน
ความรู้ ข้อบังคับได้กําหนดให้ตอ้ งมีคุณวุฒไิ ม่ต่าํ กว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา อีกทัง้ ต้อง
ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาทีค่ ณะกรรมการคุรุสภารับรอง (คุรุสภา.มปป.:
ออนไลน์ ) ซึ่ง จากบทบัญญัติ และข้อ กํ า หนดต่ า งๆ เกี่ย วกับ การกํ า หนดให้มีวิช าชีพ เฉพาะทาง
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การศึกษา ย่อมต้องส่งผลต่อแนวคิด และแรงจูงใจในการศึกษาต่อโดยผูเ้ รียนมีแนวโน้มทีจ่ ะเข้าศึกษา
ต่อยังสาขาวิชาทางการบริหารการศึกษา เพราะมีความชัดเจนจากบทบัญญัตถิ งึ การได้รบั ใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพ ดังจะเห็นได้จากที่นักวิชาการ และนักบริหารการศึกษานอกระบบไม่ศึกษาต่อ
ทางด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกระบบ แต่ต้องการศึกษาต่อด้านการบริหารการศึกษา
เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัตคิ รูและบุคลากรทางการศึกษา จากการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว ส่งผลให้ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ เป็ นหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง และเตรียม
รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่หลักสูต รไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดังนัน้ การศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํ าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ในภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ น่ าจะเป็ นแนวทางทีช่ ่วยให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้
ตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ม ผู้เ รีย นเป้ า หมาย สอดคล้อ งกับข้อ กํ า หนดของกฎหมายทาง
การศึกษาเรื่องใบประกอบวิชาชีพสําหรับผูบ้ ริหารการศึกษา การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรทีม่ ขี ดี ความสามารถและมีคุณภาพ สามารถไปปฏิบตั งิ าน
ในองค์กร หน่ วยงาน ชุมชน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างหลากหลาย เป็ นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาคนของประเทศได้ต่อไป
วัตถุประสงค์
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อวิเ คราะห์หลักสูต รระดับบัณฑิตศึกษาด้านที่เ กี่ยวข้อ งกับสาขาการศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอก
ระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสติ ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพื่อศึกษาความต้องการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผูป้ ฏิบตั งิ านในสายงานที่
เกีย่ วข้องด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรม การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอก
ระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย
4. เพื่อ เสนอความเป็ น ไปได้ ใ นการนํ า เสนอแนวทางการพัฒ นาหลัก สู ต รใหม่ ร ะดับ
บัณฑิตศึกษาทีต่ อบสนองความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
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ความสําคัญของการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอก
ระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย และผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเป็ นแนวทางในการนําไปศึกษาความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2. ความต้องการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ทํางานในสายงานที่
เกี่ยวข้อง ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย จะเป็ นแนวทางสําหรับการ
พัฒนาหลักสูตรเพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการของนักวิชาการและนักบริหารทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
3. แนวทางการพัฒนาหลักสูตรทีเ่ ป็ นความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผูเ้ กี่ยวข้อง ที่
ชัดเจนและเป็ นไปได้ และสามารถนํ าไปเสนอเป็ นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และตอบสนองการพัฒนากําลังคนระดับสูงในการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ
ขอบเขตการวิ จยั
1. ประเด็นที่ ศึกษา ในการวิจยั ครัง้ นี้จะศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํ าเสนอแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่ วยงาน องค์กร
ชุมชนทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่าง รวมจํานวน 104 คน ได้มาด้วยการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจงและสมัคร
ใจ ประกอบด้วย
1) นิสติ ทีก่ าํ ลังศึกษาให้สมั ภาษณ์และตอบแบบสอบถามจํานวน 29 คน
2)
กลุ่มเป้าหมายผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน องค์กร ชุมชนทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ทีเ่ กี่ยวข้องกับสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรม การศึกษาตลอดชีวติ
การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพือ่ ศึกษา
ความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 65 คน
3) นิสติ ทีจ่ บการศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีในระดับปริญญาโทและเอก
รวม 10 คนสําหรับการจัดทําสนทนากลุม่
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3. ตัวแปร ตัวแปรทีศ่ กึ ษา มีดงั นี้
3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร ด้านจุดมุ่งหมาย กลุ่มเป้าหมาย รายวิชา จํานวนหน่ วย
กิต การทําปริญญานิพนธ์ ทีต่ งั ้ และเวลาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง โอกาส
และข้อจํากัด
3.2 ความคิดเห็นของนิ สติ ต่อหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอนในหลักสูต ร
การศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2 ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มเป้าหมายและผู้
ทํางานในสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2 แนวทางที่เ ป็ น ไปได้ใ นการนํ า เสนอแนวทางการพัฒ นาหลักสูต รใหม่ ร ะดับ
บัณฑิตศึกษาทีเ่ ป็ นความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
4. ขอบเขตการดําเนิ นการวิ จยั
วิธดี าํ เนินการวิจยั มีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ในการศึกษาความเป็ นไปได้ และวิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษา
ตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยพิจารณาจาก
ปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมิน ผล ในบริบ ทต่ า งๆ ศึก ษาเป้ า หมายการพัฒ นาคนตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ
2. ร่างกรอบแนวทางการประเมินความต้องการจากผลการวิเคราะห์หลักสูตรและ
แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติในการปฏิบตั ริ าชการแผ่นดิน
3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความต้องการ ตาม
กรอบแนวทางการประเมินความต้องการ และให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 คน ประเมิน
คน
4. ดําเนิ น การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนิ สติ ที่กํา ลังศึกษาจํานวน 29
้
กลุม่ เปาหมายทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐ และเอกชน รวม 65 คน
5. วิเคราะห์ขอ้ มูล
6. จัดทําสนทนากลุม่ นิสติ ทีจ่ บแล้วไม่เกิน 3 ปีจาํ นวน 10 คน เพือ่ ประมวลสรุปแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ทต่ี อบสนองความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
7. จัดทํารายงานการวิจยั การนําเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility)
หมายถึง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ตรวจสอบ ทางเลือกต่างๆ ทีเ่ ป็ นไปได้ เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญต่อการตัดสินใจเลือกเป็ นแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนา
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การศึก ษาตลอดชีวิต การศึก ษานอกระบบ และ การศึก ษาตามอัธ ยาศัย ให้
สอดคล้องกับแนวโน้มและความเป็ นไปได้ดา้ นการศึกษา กฎหมายทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ
และความต้องการของผูเ้ รียน
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การนําเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิ ตศึกษา หมายถึง หมายถึง การนํ าเสนอ
แนวทางทีเ่ ป็ นไปได้เพื่อการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูร้ บั บริการและการพัฒนากําลังคนระดับสูงของประเทศ
ภาควิ ชา หมายถึง ส่วนราชการซึง่ อยูภ่ ายใต้สงั กัดของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การศึ ก ษาผู้ใ หญ่ หมายถึง สาขาวิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่
การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอก
ระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย
กรอบแนวคิ ดของโครงการวิ จยั
การวิจยั นี้ใช้ มีกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจยั โดยสรุปได้ดงั แผนภาพต่อไปนี้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่ ครัง้ นี้ ได้ศึก ษาเอกสารที่เ กี่ยวข้อ งทัง้ แนวคิด ทฤษฎี หลัก การ ใน
การศึกษาความเป็ นไปได้ และวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรม
การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
Extension Education โดยพิจารณาจากปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของหลักสูตร
รู ป แบบการเรีย นการสอน การวัด ผลและประเมิน ผล ในบริบ ทต่ า งๆ ศึก ษาแนวนโยบาย
ยุทธศาสตร์ชาติในการปฏิบตั ริ าชการแผ่นดินในประเด็น ต่อไปนี้
1. เป้าหมายการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
2. การศึกษาความเป็ นไปได้
3. มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
4. หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ของแต่ละมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั การเรียนการ
สอนในสาขาวิ ช าการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ การศึ ก ษานอกระบบ และการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.3 หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ศษ.ม.) สาขาการศึ ก ษานอกระบบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.5 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ของแต่ละมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั การเรียนการ
สอนในสาขาวิ ช าการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ การศึ ก ษานอกระบบ และการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย
5.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สหวิทยาการ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์และชุมชน (Human and Community Resource Development) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
5.2 หลักสูต รครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการ
พัฒนามนุ ษย์ ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากร
5.4 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (กศ.ด.) สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ
6. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
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1. เป้ าหมายการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550 : ออนไลน์)
จากบริบทสังคมปจั จุบนั ทีก่ ารเปลีย่ นแปลงในบริบททัง้ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครองได้เคลื่อนตัว ดังจะเห็นได้จากปจั จุบนั ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบไม่ได้ขน้ึ อยู่เพียงแค่
การมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
กระแสหลักแต่เพียงประการเดียว หากแต่โลกปจั จุบนั ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองผ่านมิตทิ างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งถือเป็ นดัชนีช้วี ดั ทีส่ าํ คัญในการขับเคลื่อน และตอบสนองต่อความต้องการหรือ
กรอบแนวทางในการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนัน้ ดัชนีในการวัดระดับการพัฒนาของประเทศต่างๆ
จึง ขึ้น อยู่ ท่ีก ารมีท รัพ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ีมีคุ ณ ภาพ และทัก ษะในการปรับ ตัว ให้เ ข้า กับ กระแสการ
เปลีย่ นแปลง ดังเช่น การจัดอันดับดัชนีการพัฒนามนุ ษย์ หรือ Human Development Index สํารับ
ในประเทศไทยนับตัง้ แต่มกี ารนํ าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติมาเป็ นตัวกําหนดในการ
วางกรอบเพื่อดําเนินนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยตามการพัฒนากระแสหลัก ทําให้พบว่า
พัฒ นาการของการให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นามนุ ษ ย์ ไ ด้ เ ริ่ม ปรากฏจริง จัง เป็ น ครัง้ แรกเมื่อ
่ จั จุบนั ทีก่ ําลังจะเริม่ ต้นกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็ นต้นมา จนกระทังป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ทัง้ นี้ขอนํ าเสนอรายละเอียดของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสัง คมฉบับ ที่ 8 - 10 ในประเด็น ดัง ต่ อ ไปนี้ 1) วัต ถุ ป ระสงค์ 2) เป้ าหมายของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์) และ
3) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของคน ซึง่ ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ. 2540? : ออนไลน์)
จากสถานการณ์ทผ่ี ่านมาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ในช่วง 3 ทศวรรษ
ที่ผ่า นมา พบว่า ในด้า นการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ได้ส ร้างผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชีวิต ในส่ว นที่
เกี่ยวกับช่องว่างรายได้ และโอกาส สําหรับในส่วนของการศึกษาพบว่า อัตราการเข้าถึงการศึกษา
ภาคบังคับของประชาชนในชนบทมีอตั ราเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 97.7
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ให้
รายละเอียดไว้ดงั นี้
1) วัตถุประสงค์ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนทัง้ ในด้านร่างกายจิตใจและสติปญั ญา
ให้มสี ุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความรูค้ วามสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถ
ปรับตัวให้ทนั ต่อกระแสการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง
2) เป้ าหมาย เพื่อ เป็ น เครื่อ งชี้ว ัด ผลการพัฒ นาและการเปลี่ย นแปลงที่จ ะเกิด ขึ้น ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในระยะของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมฉบับที่ 8 ซึ่ง เกี่ยวกับ การพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์ไว้ในทุกกลุม่ ช่วงอายุของประชาชน เช่น
ช่วงปฐมวัย (0 - 5 ปี ) ที่ต้องการเพิม่ ปริมาณการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านอย่างมี
คุณภาพ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ต้องการให้มกี ารเพิม่ ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุก
ระดับ โดยเฉพาะการขยายการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน 9 ปี ให้แ ก่ เ ด็ก วัย เรียน และเตรีย มการขยาย
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การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานเป็ น 12 ปี ตลอดจนให้การพัฒ นาครู และอาจารย์ผู้ส อนในทุ ก ระดับ อย่า ง
ต่อเนื่อง
สําหรับประชากรวัยแรงงาน มีความต้องการเพิม่ และยกระดับทักษะฝีมอื แรงงาน และความรู้
พืน้ ฐานให้แก่แรงงานในสถานประกอบการให้พร้อมต่อการปฏิบตั งิ าน
ในส่วนของประชาชนทีเ่ ป็ นกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสมีการกําหนดการดูแลโดยการมุ่งให้โอกาสทาง
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และได้รบั บริการพืน้ ฐานทีส่ งั คมจัดให้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และมีความทัวถึ
่ ง
3) ยุ ท ธศาสตร์ใ นการพัฒ นาศัก ยภาพของคนไทย แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติฉบับทีผ่ ่านมาได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยให้คนเป็ นเพียงเครื่องมือ หรือปจั จัยในการ
ผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาในเชิงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้เน้นคํานึงถึงคุณค่าในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน
โดยให้ความสําคัญในการมุ่งปรับปรุงกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาสติปญั ญา มุ่งขยายเครือข่าย
การเรีย นรู้ข องชุ ม ชนขณะเดีย วกัน ก็ไ ม่ ล ะเลยต่ อ การพัฒ นาจิต ใจเพื่อ ให้เ กิด ผลในทางปฏิบ ัติ
นอกจากนี้ได้มงุ่ พัฒนาฝี มอื แรงงานเพื่อให้คนไทยทุกคนมีทกั ษะในการทํางานอย่างมีคุณภาพ และมี
ประสิท ธิภ าพการทํ า งานที่สู ง ขึ้น ในกระบวนการผลิต และสามารถปรับ ตัว ให้เ ท่ า ทัน ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ. 2545? : ออนไลน์)
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้ดําเนินการโดยมุ่ง
สร้างความมีสว่ นร่วมในการนําความคิดของทุกๆ ภาคส่วนมากําหนดวิสยั ทัศน์รว่ มกันของสังคมไทย
ใน 20 ปี ขา้ งหน้า โดยดําเนินการทีย่ ดึ แนวคิด “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา” ซึ่งให้ความสําคัญ
กับการพัฒ นาที่สมดุลทัง้ ด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อ ม ตามวิสยั ทัศ น์ การพัฒ นา
ประเทศทีต่ อ้ งการพัฒนาอย่างยังยื
่ นเพือ่ ความอยูด่ มี สี ุขของคนไทย เพื่อก้าวสูก่ ารเป็ นสังคมแห่งภูม ิ
ั
ปญญา และการเรียนรูท้ ค่ี นไทยมีความสามารถในการคิดเป็ น ทําเป็น มีเหตุผล และสามารถเรียนรูไ้ ด้
ด้วยตนเองอย่างตลอดชีวติ เพือ่ การพึง่ พาตนเองท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของกระแสสังคมโลก อีก
ทัง้ ได้อญ
ั เชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา และบริหารประเทศ
ด้วย
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้ให้
รายละเอียดไว้ดงั นี้
่ น สามารถ
1) วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยังยื
พึง่ ตนเองได้อย่างรูเ้ ท่าทันโลก โดยมุ่งให้พฒ
ั นาคุณภาพของประชาชนผ่านการปฏิรูปการศึกษา ไม่
ว่าจะเป็ นในลักษณะของการพยายามเพิม่ ปี การศึกษาเฉลีย่ หรือใช้การศึกษาเพื่อยกระดับความรูข้ อง
แรงงานไทย
2) เป้ าหมาย ให้ความสําคัญไปทีก่ ารพัฒนาคนให้มคี ุณภาพ และเท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ซึง่ หนึ่งในยุทธศาสตร์คอื การปฏิรปู การศึกษา และกระบวนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ นับว่า เป็ นปจั จัย
เงือ่ นไขทีส่ าํ คัญในการพัฒนาคน และสังคม โดยแผนฯ 9 ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รียนผ่านการปรับหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั ิได้จริง และสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ อีกทัง้ มุ่งขยายโอกาสในการศึกษาโดยกําหนดให้ปี
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การศึก ษาเฉลี่ย ไม่ต่ํ า กว่ า 9 ปี ใ นปี 2549 และยกระดับ การศึก ษาของแรงงานไทยให้ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ปีใน 2549 เช่นเดียวกัน
3) ยุ ท ธศาสตร์ใ นการพัฒ นาศัก ยภาพของคนไทย แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาคนไทยในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีมาตรการดังนี้
1. ปฏิรปู กระบวนการพัฒนาครูเพือ่ ให้ได้คนดี และเก่งมาเป็ นครู โดยมุ่งพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการ และทักษะในการถ่ายทอดความรูท้ เ่ี ป็ นระบบการประกัน
ั นาตนเองเพื่อเท่าทันต่อการ
คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว้ ตลอดจนให้การสนับสนุ นให้ครูพฒ
เปลีย่ นแปลงของวิทยาการ
2. กํา หนดระบบการส่ ง เสริม ครู ท่ีม ีผ ลการดํา เนิ น งานดีเ ด่ น ในการเรีย นการสอน
ั ญาไทย อีก ทัง้ ให้ก ารสนั บ สนุ น
ที่เ น้ น ผู ้เ รีย นเป็ น ศู น ย์ก ลาง และให้ก ารยกย่ อ งครู ภ ู ม ิป ญ
กองทุ น เพื่อ ขยายผลงาน
3. ให้ค วามสํา คัญ และกํา หนดแนวทางปฏิบ ัต ิที่ช ัด เจนในกระบวนการเรีย นรู้ท่ี
เน้ น ผู้เ รีย นเป็ น สํา คัญ เพื่อ ส่ ง เสริม ให้ผู้เ รีย นมีท ัก ษะในการเลือ กเรีย นในสิ่ง ที่ต นมีค วามถนั ด
และตามความสนใจที่ม ี ตลอดจนสามารถแสวงหา และสร้า งความรู้ไ ด้ด้ว ยตนเอง ซึ่ง ทัก ษะ
ต่ า งๆ เหล่ า นี้ เ ป็ น ฐานสํา หรับ การคิด วิเ คราะห์ กลัน่ กรอง และเลือ กรับ ข้อ มู ล ข่า วสาร และ
วัฒ นธรรมใหม่ ๆ อย่ า งเท่ า ทัน นอกจากนี ้ ไ ด้เ สนอให้ม ีก ารปรับ ปรุ ง วิธ ีก าร วัด และ
ั ญาของผู้เ รีย นอย่ า งแท้จ ริง
ประเมิน ผลที่ส ามารถสะท้อ นความรู้ ความเข้า ใจ และสติป ญ
4. ปรับ ปรุ ง หลัก สูต รให้ห ลากหลาย ยืด หยุ่ น เหมาะสมกับ บริบ ทสัง คม และความ
ต้อ งการภายในท้อ งถิ่น โดยเพิ่ม สาระสํา คัญ ที่จํา เป็ น ต่ อ การเรีย นรู้ เช่ น ภาษาต่ า งประเทศ
หรือ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ตลอดจนเนื้ อ หาสาระด้า นศีล ธรรม วัฒ นธรรม และประวัติศ าสตร์
5. ให้ก ารสนั บ สนุ น การมีส ่ ว นร่ ว มในการจัด การศึก ษาแก่ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ ของ
สัง คม เช่ น ครอบครัว ชุ ม ชน องค์ ก รพัฒ นาเอกชน เป็ น ต้น ได้ม ีส ่ ว นเพื่ อ สร้า งความ
สอดคล้อ งต่ อ ศัก ยภาพ และความต้ อ งการที่ม ีค วามหลากหลายได้อ ย่ า งเหมาะสม
6. ปรับ ปรุ ง การจัด การเรีย นรู้ท างวิท ยาศาสตร์ และเสริม สร้า งพื้น ฐานความคิด
ตามหลัก วิท ยาศาสตร์ ท ัง้ ใน และนอกระบบโรงเรีย นควบคู่ ก ับ การจัด แหล่ ง เรีย นรู ้อ ย่ า ง
เพีย งพอ เพื่อ ให้เ กิด การคิด อย่ า งมีเ หตุ ผ ล อัน จะนํา ไปสู่ ก ารยกระดับ การพัฒ นาวิท ยาศาสตร์
ั หาสัง คม
เทคโนโลยี และการแก้ป ญ
7. ใช้ส่ือ เพื่อ การศึก ษาทุ ก รู ป แบบให้ก ระจายสู่ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย
โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง กลุ ่ ม ผู ้ด ้อ ยโอกาส และมุ ่ ง พัฒ นาระบบเครือ ข่ า ยข้อ มู ล สารสนเทศที่
เชื่อ มโยงกับ แหล่ ง เรีย นรู้ต่ า งๆ
8. มุ่ ง ผลิต และพัฒ นาบุ ค ลากร และนั ก วิจ ัย ที่ม ีศ ัก ยภาพสูง และมีค วามจํา เป็ น
ต่ อ การพัฒ นาประเทศ
9. เสริมสร้างความพร้อมของสถาบันการศึกษา และฝึ กอบรมทัง้ ในส่วนโครงสร้างการ
บริหารจัดการ ด้านระบบการเรียนการสอน และหลักสูตร ตลอดจนด้านบุคลากรให้ได้มาตรฐาน และ
เป็ นสากลมากขึ้นเพื่อเป็ นการสนับสนุ นบทบาทในการเป็ นศูนย์กลางการศึกษา และวิทยาการของ
ภูมภิ าค
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นอกจากนี้ ไ ด้ต ระหนั ก ถึง ความมุ่ ง ยกระดับ ทัก ษะฝี ม ือ ให้แ ก่ ค นไทยตามมาตรฐาน
ฝี ม ือ แรงงานเพื่อ ให้ม ีท กั ษะที่เ ท่ า ทัน ต่ อ ตลาดแรงงาน และสอดคล้อ งต่ อ การเปลี่ย นแปลง
ของโครงสร้า งการผลิต และเทคโนโลยี อีก ทัง้ มีท กั ษะในการคิด เป็ น ทํา เป็ น รู้เ ท่ า ทัน ต่ อ การ
เปลี่ย นแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่ง ส่ ว นหนึ่ ง มีเ ทคโนโลยีส มัย ใหม่ เ พื่อ เตรีย มเข้า สู่ เ ศรษฐกิจ
ยุ ค ใหม่ ตลอดจนมุ่ ง ส่ง เสริม การมีง านทํา ทัง้ ในลัก ษณะของสร้า งความเป็ น ผู ้ป ระกอบการ
ให้แ ก่ ป ระชาชน หรือ การขยายอัต ราการจ้า งงานนอกภาคการเกษตร เป็ น ต้น ทัง้ นี้ สาํ หรับ
แนวทางในการดํา เนิ น การพัฒ นาคนไทยให้ม ีศ ัก ยภาพในทุ ก ด้า น โดยยึด หลัก การสร้า ง
ความสมดุ ล ระหว่ า งความสามารถทางวิช าการ และการมีคุ ณ ธรรมจริย ธรรม เพื่อ ให้ดํา เนิ น
ชีวิต อย่ า งมีร ะเบีย บวินั ย
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ. 2550? : ออนไลน์)
จากการดําเนิ น การพัฒ นาตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติท่ีผ่านมาพบว่า
ประเทศไทยได้ให้การยึดมันในกระบวนทั
่
ศน์ทใ่ี ห้ความสําคัญต่อ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” โดย
มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากรากฐานของเศรษฐกิจให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสแห่งการ
เปลีย่ นแปลงจากความผันผวนของเศรษฐกิจในระดับโลก จากนัน้ เมือ่ เริม่ เข้าสูก่ ารกําหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550 - 2554) ซึง่ เมื่อพิจารณาถึงตลอดช่วงเวลาทีผ่ ่านมา
ก่อนเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ประเทศไทยถือได้ว่าเป็ นประเทศทีม่ ี
สถานะของการพัฒนาคนของประเทศอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีแนวโน้มการพัฒนาคนเพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ. 2550? : ออนไลน์)
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้ให้
รายละเอียดไว้ดงั นี้
1) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรูค้ คู่ ุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเตรียมความพร้อม
ของประชาชนให้สามารถปรับตัวให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลง โดยได้กําหนดการมีส่วนร่วมให้แก่
สถาบัน ทางสัง คมต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การเพิ่ม บทบาทให้ แ ก่ ค รอบครัว สถาบัน ศาสนา และ
สถาบันการศึกษาได้มสี ่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของคนไทยโดยองค์รวมทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา
ความสามารถ และทักษะต่างๆทีจ่ าํ เป็ นต่อการประกอบอาชีพ
2) เป้ าหมาย ให้ความสําคัญในการสร้างทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ น
ั
โดยมุง่ พัฒนาศักยภาพคนในทุกมิตทิ งั ้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญญา โดยเสริมสร้างสุขภาวะ และ
ความรู้ ให้มภี ูมคิ ุม้ กันพร้อมเผชิญการเปลีย่ นแปลง และก้าวเข้าสู่สงั คมฐานความรู้ มีจติ สํานึกในการ
ดํารงชีวติ บนพื้นฐานของศีลธรรมอันดีงามครอบครัวมีความอบอุ่น มันคงทางด้
่
านเศรษฐกิจ และ
้
สังคม ประชากรทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเปาหมายมีการเตรียมความพร้อมให้ก้าวเข้าสู่สงั คมได้อย่าง
เหมาะสม (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย. 2551 : 39) อีกทัง้ มุง่
ขยายจํานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็ น 10 ปี และมุ่งพัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่ม ี
คุณภาพเพิม่ เป็ นร้อยละ 60 ของกําลังแรงงานทัง้ หมด ตลอดจนเพิม่ สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจยั และ
พัฒนาเป็ น 10 คน : ประชากร 10,000 คน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ. 2550? : ออนไลน์)
3) ยุ ท ธศาสตร์ใ นการพัฒ นาศัก ยภาพของคนไทย แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กาํ หนดแนวทางในการพัฒนาคนไทยในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการพัฒนา
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คุณภาพคน และสังคมไทยสู่การเป็ นสังคมแห่งภูมปิ ญั ญา และการเรียนรู้ไว้ดงั นี้
(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ. 2550? : ออนไลน์)
1. พัฒนาคนให้มคี ุณธรรมนํ าความรู้ มีภูมคิ ุม้ กันจากการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยตลอดชีวติ โดยมุ่งการพัฒนาความรู้ระดับพื้นฐานให้ม ี
ความเข้มแข็ง มีทกั ษะชีวติ และพัฒนาสมรรถนะ และทักษะของประชาชนวัยแรงงานให้เท่าทันต่อ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่มคี วามเข้มข้นทางการแข่งขัน นอกจากนี้แผนฯ
ฉบับที่ 10 ได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรูท้ งั ้ ในระดับภูมิ
ปญั ญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อนํ าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม อีกทัง้ มุ่ง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
2. การเสริม สร้ า งสุ ข ภาวะคนไทยให้ม ีสุ ข ภาพแข็ง แรงทัง้ กาย และใจ และอยู่ ใ น
สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยูเ่ น้นการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร
3. การเสริมสร้างให้คนไทยสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติสขุ ภายในสังคม และสามารถ
ง้
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ขี องคนในสังคมบนฐานของความเป็ นเหตุเป็ นผล และดํารงชีวติ อย่างมันคงทั
่
ในระดับครอบครัว และชุมชน
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ตัง้ แต่ ฉ บับ ที่ 8 ถึ ง ฉบับ ที่ 10 ได้ ใ ห้
ความสําคัญต่อการพัฒนามนุ ษย์ เพราะมนุ ษย์เป็ นทัง้ เหตุปจั จัยในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนา ใน
ขณะเดียวกันก็อาจเป็ นอุปสรรค หรืออาจขัดขวางต่อกระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวโน้ม
นับตัง้ แต่การปรับกระบวนทัศน์ โดยให้ความสําคัญในการเสริมความแข็งแกร่งของสังคมที่แต่เดิมมี
มุมมองว่า คนเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของปจั จัยในการผลิตเท่านัน้ แต่ในปจั จุบนั มีความเห็นว่า ทรัพยากร
มนุ ษย์เป็ นดัชนีทส่ี ามารถชี้วดั ถึงระดับการพัฒนา และสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบให้แก่รฐั
ได้ ดังนัน้ จึงมีการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทีม่ คี นเป็ นศูนย์กลาง โดยผ่านกระบวนการสร้างทักษะ
ในการเรียนรู้ และการคิดเป็ น ทําเป็ น ในขณะเดียวกันก็สามารถวิเคราะห์ถงึ ผลเชิงบวกทีส่ งั คมจะ
ได้รบั จากการให้ความสําคัญต่อการสร้าง และสนับสนุ นให้เกิดสังคมการเรียนรู้ท่มี คี วามเหมาะสม
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการทีห่ ลากหลายของมนุ ษย์ ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญต่อ
การพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ องได้ ต ลอดชี วิ ต ซึ่ ง แนวโน้ ม ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วย่ อ มมี ผ ลต่ อ
สถาบันการศึกษาทีม่ กี ารจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ทงั ้ ในลักษณะของการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการทรัพยากรมนุ ษย์ตอ้ ง
มุง่ สร้างแนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ หรือกําหนดมาตรการ เพือ่ จัดการเรียนรูใ้ ห้สามารถชีน้ ํา หรือแม้กระทัง่
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมโดยภาพรวมได้
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2. การศึกษาความเป็ นไปได้ หรือ Feasibility Study
การศึกษาความเป็ นไปได้ มีความสําคัญอย่างมากต่อการประเมินถึงความคุ้มค่า หรือลด
อัต ราความเสี่ย งต่ อ ความล้ ม เหลวก่ อ นที่จ ะดํ า เนิ น โครงการต่ า งๆ ทัง้ นี้ ผู้วิจ ัย ขอนํ า เสนอถึ ง
รายละเอีย ดที่เ กี่ย วกับ การศึก ษาความเป็ น ไปได้ (Feasibility Study) ในประเด็น ดัง ต่ อ ไปนี้ 1)
ความหมายของการศึกษาความเป็ นไปได้ 2) วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาความเป็ นไปได้ 3) วิธี
การศึกษาความเป็ นไปได้ และเนื้อหาในการศึกษาความเป็ นไปได้
1) ความหมายของการศึกษาความเป็ นไปได้ ได้มผี ใู้ ห้คาํ นิยามถึงการศึกษาความเป็ นไปได้
ไว้ดงั นี้
ชัยยศ สันติวงษ์ (2539 : 37) ได้ระบุวา่ การศึกษาถึงความเป็ นไปได้เป็ นการศึกษาถึง
โครงการในภาพรวมทัง้ หมด โดยถ้าเป็ นในขอบเขตทีก่ ว้าง หรือ Macro ส่วนในขอบเขตทีแ่ คบเป็ น
การพิจารณาโดยลงลึกในรายละเอียด หรือ Micro ซึง่ เป็ นช่วงระยะหนึ่ง และมีความเกีย่ วกับช่วงระยะ
อื่นของวงจรการพัฒนาโครงการ (project development cycle) นับตัง้ แต่เริม่ โครงการไปจนถึงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ประสิทธิ ์ ตงยิง่ ศิร.ิ (2542 : 100) ได้ให้ความหมายของการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการเป็ นการศึกษา และจัดทําเอกสารซึ่งมีขอ้ มูลประกอบเพื่อเป็ นการแสดงถึงเหตุผลสนับสนุ น
(justification) ความถูกต้องสมบูรณ์ (soundness) ของโครงการทีด่ ซี ง่ึ สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
และให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้ ค่าต่อการลงทุน ดังนัน้ การศึกษาความเป็ นไปได้จงึ ให้ความหมาย
เช่ น เดีย วกับ การวิเ คราะห์โ ครงการ ซึ่ง จะประกอบด้ว ยการประเมิน ข้อ ดี (advantage) ข้อ เสีย
(disadvantage) หรือผลตอบแทน (benefit) และต้นทุน (cost) ของโครงการ ทัง้ นี้การศึกษาความ
เป็ นไปได้จะให้ความสําคัญต่อการประเมินความคุม้ ค่าของโครงการ (the evaluation of project
worth) โดยพิจารณาจากผลตอบแทนทีม่ คี า่ สูงกว่าต้นทุน
ทัง้ นี้ การศึกษาความเป็ นไปได้ หรือ Feasibility Study ถือว่าเป็ นหนึ่งในประเภทของการ
ประเมินโครงการ ดังที่ สุวมิ ล ติรกานันท์ (2545 : 9 - 10) ได้ให้รายละเอียดเกีย่ วกับการศึกษาความ
เป็ นไปได้ซง่ึ สามารถจัดเป็ นประเภทหนึ่งของการประเมินซึง่ ประกอบด้วย
1) Feasibility Study เป็ นการประเมินเพือ่ ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของทางเลือกทีจ่ ะ
นํามาจัดทําเป็ นนโยบาย แผนงาน ตลอดจนโครงการต่างๆ
2) needs ssessment เป็ นการประเมินความต้องการขององค์กร หรือกลุ่มสังคม เพื่อการ
นํ า มาจัด ทํา เป็ น นโยบาย แผนงาน หรือ โครงการต่ า งๆ ซึ่ง เป็ น ขัน้ ตอนการประเมิน ก่ อ นเริ่ม ทํา
แผนงาน หรือโครงการ
3) Context Evaluation เป็ นการประเมินถึงบริบทแวดล้อมต่างๆ ของโครงการโดย
พิจารณาจากความเหมาะสมซึง่ ประกอบด้วยความจําเป็ นของโครงการ ความต้องการโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย ความเหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย และความเหมาะสมต่อพืน้ ทีด่ ําเนิน
โครงการ
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4) Input Evaluation เป็ นการประเมินถึงความพร้อมจากองค์ประกอบต่างๆ ทีถ่ ูกนําเข้า
มาเป็ นส่วนหนึ่งทีร่ ว่ มอยูใ่ นโครงการ อันประกอบไปด้วย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจัดการ
วัสดุอุปกรณ์
สําหรับการศึกษาความเป็ นไปได้อาจสรุปได้ว่า เป็ นการประเมินผล หรือวิเคราะห์ผลกระทบ
ในการดําเนิ นโครงการ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่เป็ นพื้นฐานสําคัญต่อการตัดสินใจ โดยช่วยให้ผู้ท่มี ีหน้ าที่
โดยตรงในการตัดสินใจได้กําหนดว่า จะดําเนินการโครงการนัน้ ๆ หรือไม่ หรืออาจใช้ประกอบการ
เลือ กสรรแนวทางที่ดีท่ีสุ ด ในการนํ า ไปปฏิบ ัติก ารซึ่ง การศึก ษาความเป็ น ไปได้จ ะมีข อบเขต
ครอบคลุมถึงลักษณะการปฏิบตั งิ าน หรือดําเนินการโครงการในปจั จุบนั ตลอดจนผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
จากการดําเนินการซึง่ จะได้จากข้อมูลทีเ่ ป็ นข้อดี หรือข้อได้เปรียบ และข้อเสีย หรือข้อจํากัดทีเ่ กิดจาก
สถานการณ์ต่างๆ ในปจั จุบนั แล้วจึงนําเสนอแผนการ
2) วัตถุประสงค์ของการศึกษาความเป็ นไปได้ อาจสรุปได้ดงั นี้ (Department of Computer
Science University of Toronto. 2005 : Online) 1) เพื่อค้นความจริง หรือตรวจสอบว่า ถ้าทําการ
พัฒนาระบบของโครงการได้สาํ เร็จลุล่วงแล้วจะปรากฏผลไปในทิศทางอย่างไร หรือมีความเป็ นไปได้
และสมเหตุสมผลหรือไม่ 2) เพื่อให้คําแนะนํ า และทางเลือกในการแก้ปญั หาที่มคี วามเป็ นไปได้ 3)
เป็ นการจัดเตรียมการบริหารจัดการจากการมีข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ทราบว่า โครงการมีโอกาส
ดําเนินการได้สําเร็จหรือไม่ หรือผลผลิตสุดท้ายจะให้ผลตอบแทนเหมาะสมตามความประสงค์ของ
ผูใ้ ช้หรือไม่ และอะไรบ้างทีเ่ ป็ นทางเลือกทีเ่ หมาะสม (เพื่อเลือกดําเนินการให้เกิดผลเชิงรูปธรรมใน
ระยะต่อไป) และมีทางเลือกอื่นๆ ทีน่ ่ าสนใจหรือไม่ ทัง้ นี้สงิ่ ทีต่ อ้ งศึกษาจากการศึกษาความเป็ นไปได้
ประกอบด้ว ย 1) ระบบขององค์ก รในป จั จุ บ นั เช่ น ผู้มีส่ ว นได้เ สีย ,นโยบาย,การปฏิบ ัติห น้ า ที่,
วัตถุประสงค์ขององค์กร 2) ปญั หาทีม่ ตี ่อระบบในปจั จุบนั เช่น ความไม่สอดคล้อง หรือลงรอยกันใน
องค์กร,การปฏิบตั หิ น้าทีซ่ ง่ึ ยังไม่เพียงพอ 3) เป้าหมาย และความต้องการอื่นๆ เมื่อต้องมีระบบใหม่
4) ข้อจํากัดซึ่งรวมถึงความขัดข้องหรือการปฏิบตั งิ านที่ไม่เป็ นไปตามระบบ 5) ทางเลือกที่มคี วาม
เป็ นไปได้ และ 6) ข้อดี และข้อจํากัดของทางเลือก
3) วิธีก ารศึก ษาความเป็ น ไปได้ ผู้วิจ ยั ขอนํ า เสนอแนวคิด ของแนวคิด ของเวอร์เ ดอลิน
(ไพบูลย์ อ่อนมัง.่ 2541: 28 - 29; อ้างอิงจาก Werderlin. 1977 : 276 - 289) ซึง่ ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการศึกษาความเป็ นไปได้ว่า เป็ นการประเมินชนิดหนึ่งซึ่งมีขนั ้ ตอนวางแผนทางการศึกษา
ซึง่ จะช่วยตอบคําถามทีน่ ําไปสูค่ วามสําเร็จ ในการวางแผนการศึกษา ซึง่ พิจารณาได้จากการวางแผน
จากความสัมพันธ์ 4 ด้าน คือ ผูเ้ สนอแผน ผูร้ บั แผน ทรัพยากร และการเตรียมการ โดยแบ่งเป็น
ปจั จัยในด้านต่างๆ ดังนี้
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างแผนทางกาารศึกษา
ภาพประกอบ 2 ปจั จัยทีต่ อ้ งพิจารณาในการว
า
น ง.่ 2541: 288 - 29; อ้างอิงงจาก Werderrlin. 1977 : 2282
ทีม่ า : ไพบูลย์ อ่อนมั
ซึ่ง จากภาพพประกอบไดด้กํ า หนดป จั จจัย ในการพิจารณาเพื
จ
่ อ วาางแผนทางกการศึก ษาไว้ 4
ลักษณ
ณะประกอบด้วย (ไพบูลย์ อ่อนมัง.่ 2541:: 28 - 29; อ้างอิ
ง งจาก Werdderlin. 1977 : 282 - 283)
า
ของผู
อ ้เสนอแผนน และทรัพยาากรที่ใช้ ประกอบด้วยปจั จัจยที่ต้องศึกษา
ษ
1. การพิจารณาในแง่
ความเเป็ นไปได้ 3 ประการได้
ป
แก่
1.1 ความเป็ นไปปได้ดา้ นเศรษษฐกิจ เป็ นการรศึกษาถึงการเงิน และค่าใชช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกักับ
กิจกรรรม หรือโครงกการซึง่ สามารรถคํานวณได้จจากค่าใช้จ่ายในการทําโครรงการ หรือกิจกรรมดั
จ
งกล่าว
า
ตลอดจนเงิน ทุน วัสั ดุอุป กรณ์ ท่ตี ้องดําเนิ นกการตามแผน โดยสามารถถหามาใช้ได้ตรงตามเวลา
ต
ที่
า นโครงการร
ต้องกาารก่อนทีจ่ ะดําเนิ
1.22 ความเป็ นไปปได้ดา้ นเทคนินิค เป็ นการวางแผนการตรรวจสอบเครื่องอํ
อ านวยควาาม
สะดวกกว่ามีความพร้ร้อมต่อการดําเนินโครงการหรือไม่
1.33 ความเป็ นไปปได้ด้านบุคลากร เป็ นการรศึกษาถึงควาามพร้อมของคคณาจารย์ แลละ
บุคลากกรที่ได้เข้าร่วมในโครงการร ทัง้ นี้ผูเ้ ชี่ยวชาญจากกลุ่มต่
ม างๆ จะให้ค้ วามคิดเห็น หรือสอบถาาม
โดยตรรงได้จากกลุ่มตัวอย่าง
จั ยทีต่ อ้ งศึกษาความเป็
ษ
นไป
ไ
2. การพิจารรณาในแง่ของงผูเ้ สนอแผน และการเตรียมการ ซึง่ มีปจจั
ได้คือ ความเป็ นไปปได้ด้านกฎหหมาย ซึ่งเป็ นนการศึกษากฎฎหมาย ระเบีบียบ ข้อตกลงง สัญญาต่างๆ
ตลอดจจนระบบบริหารที
ห ่มคี วามจจําเป็ นต่อการรปฏิบตั ติ ามโครงการ สิทธิของคณาจารย์ และอํานาาจ
หน้าทีของผู
่
บ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรทางการศึกษาที
ก ไ่ ด้ดําเนินินการ หรือเป็ นอุปสรรคตต่อ
า นการ
การดําเนิ
3. การพิจารรณาในแง่ของงผูร้ บั แผน แลละทรัพยากรทีทีใ่ ช้ มีปจั จัยทีต่ี อ้ งศึกษาคววามเป็นไปได้้ 2
ประกาารได้แก่
3.1 ความเป็ นไปปได้ดา้ นภูมหิ ลลัง เป็นเรื่องเกกีย่ วกับความสามารถของผูผูเ้ รียน อาจารรย์
ตลอดจจนบุคลากรอืนๆ
น่ ทางการศึศึกษาทีม่ คี วามมเกี่ยวข้อง ซึงมาจากข้
่
อมูลลเก่า หรืออาจจมีการรวบรววม
ขึ้นมาใใหม่โดยใช้เครื
ค ่องมือทัง้ ในนลักษณะของงแบบวัดสติปญั ญา ความมรู้ ทักษะ และทัศนคติ หรืรือ
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เครื่องมือในการวัดชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากพบข้อจํากัดทีไ่ ม่อาจวัดความสามารถ หรือภูมหิ ลัง
ต่างๆ ของผูเ้ รียน และสถานการณ์ทเ่ี ป็ นจริง อาจส่งผลต่อการคาดคะเนทีค่ ลาดเคลือ่ นไปได้
3.2 ความเป็ นไปได้ดา้ นสติปญั ญา
4. การพิจารณาในแง่ของผูร้ บั แผน และการเตรียมการทีใ่ ช้ มีปจั จัยทีต่ อ้ งศึกษาความเป็ นไป
ได้ และเกีย่ วกับแผนในลักษณะของการพิจารณาความพร้อม และความเต็มใจในการรับแผน หรือไม่
โดยมีป จั จัยที่ต้องศึก ษาความเป็ น ไปได้ด้า นสัง คมที่แ วดล้อ ม ซึ่ง เป็ น การศึก ษาบุ ค คลที่ม ีค วาม
เกีย่ วข้องกับการดําเนินโครงการไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ รียน บิดามารดาผูป้ กครองของผูเ้ รียน คณาจารย์ และ
บุคลากรต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อทําการศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่างมาแสดงความคิดเห็น หรือทัศนคติ
เกีย่ วกับการดําเนินงาน
นอกจากนี้เนื้อหาในการศึกษาความเป็นไปได้จะประกอบไปด้วย (Department of Computer
Science University of Toronto. 2005 : Online) 1) วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการศึกษาเช่น
วัตถุประสงค์ของการศึกษา,บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และผูป้ ฏิบตั ,ิ แหล่งข้อมูล,กระบวนการที่ใช้ใน
การศึกษา และระยะเวลาทีด่ ําเนินการ เป็ นต้น 2) การบรรยายถึงสถานการณ์ในปจั จุบนั เช่น การจัด
องค์กร หรือระบบที่ใช้ดําเนินการอยู่ในปจั จุบนั และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และ
ข้อจํากัดทีม่ ี 3) ปญั หา และความต้องการโดยพิจารณาว่าเกิดอะไรขึน้ ในสถานการณ์ปจั จุบนั และการ
เปลี่ย นแปลงอะไรที่ม ีค วามจํา เป็ น ต่ อ องค์กร 4) วัต ถุ ป ระสงค์ข องระบบใหม่คอื เป้ า หมาย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน 5) แนวทางทีม่ คี วามเป็ นไปได้ รวมถึงการทีไ่ ม่ทาํ อะไรเลย 6) เกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบเป็ นการให้นิยามของเกณฑ์ท่นี ํ ามาใช้ 7) การวิเคราะห์ทางเลือกเป็ นการบรรยายถึง
ทางเลือกแต่ละทาง,การประเมินผลในส่วนทีเ่ กีย่ วกับเกณฑ์ และการวิเคราะห์ตน้ ทุน และผลตอบแทน
และสิง่ ที่เกี่ยวข้องที่พเิ ศษอื่นๆ 8) การเสนอแนะ เช่น พิจารณาว่าอะไรเป็ นคําแนะนํ า และการให้
ความหมาย หรือข้อสันนิษฐานตลอดจนสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ่อไป และ 9) ภาคผนวกจะรวมถึงเครื่องมือ
ต่างๆ ทีน่ ํามาใช้ในการสนับสนุ นต่อการศึกษาความเป็ นไปได้
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพ
จากแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาได้สร้างปรากฏการณ์ เชิง รูปธรรมประการสําคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็ นกฎหมาย
แม่ บ ททางการศึ ก ษาซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษาได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ ทัง้ ที่เป็ นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทัง้ ขององค์กรทางการศึกษา และ
ระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นเกีย่ วกับ “วิชาชีพควบคุม” ซึง่ ส่งผลให้ครู ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
โดยต้องได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องประกอบด้วย 1) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ 2) พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
รัฐธรรมนูญฉบับปี พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 กําหนดให้มกี ารตรากฎหมายทีว่ ่าด้วย
เรื่อง การศึกษา รัฐต้องจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแห่งชาติ จึงส่งผลให้เกิดพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึง่ เป็ นกฎหมายทีน่ ํามาสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ การปฏิรปู การศึกษา
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ. 2549 : 7- 8)
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พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กําหนดไว้ว่า ความมุ่งหมายสําคัญ
ในการจัด การศึก ษาต้อ งเป็ น ไปเพื่อการพัฒ นาคนไทยให้เ ป็ น มนุ ษ ย์ท่สี มบูร ณ์ ท งั ้ ร่า งกาย จิต ใจ
สติปญั ญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื
ได้อย่างมีความสุข ในหมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 52 กําหนดไว้ว่า
ให้กระทรวงส่งเสริมให้มรี ะบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มคี ุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็ นวิชาชีพชัน้ สูง โดยการกํากับ และประสานให้
สถาบันทีท่ าํ หน้าทีผ่ ลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามพร้อม และ
มีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับ มาตรา 53 วรรค 2 ที่กําหนด “ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุค ลากร
ทางการศึกษาอืน่ ทัง้ ของรัฐ และเอกชนต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกําหนด”
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 31)
2. พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
การดําเนินการปฎิรปู การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2542 ดังกล่าว หรือ
ในทศวรรษแรก (ประมาณ พ.ศ. 2541-2550) ทําให้เกิดกฎหมายเกีย่ วกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่พระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึง่ เป็ นกฎหมายที่
บัญญัตขิ น้ึ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการกําหนดให้วชิ าชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก์) เป็ น
วิชาชีพควบคุม เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเป็ นผูม้ บี ทบาทสําคัญต่อการจัด
การศึกษาของชาติ ซึง่ ต้องมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ดังทีข่ อ้ บังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ในหมวด 1 มาตรฐานความรูแ้ ละประสบการณ์
วิชาชีพ ข้อ 6 และ 7 ได้ระบุว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ผู้บ ริห ารการศึก ษาต้อ งมีม าตรฐานความรู้แ ละมาตรฐานประสบการณ์ วิช าชีพ มาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ าน และมาตรฐานการปฏิบตั ติ น ทัง้ ในส่วนของมาตรฐานความรู้ ข้อบังคับได้กําหนดให้ตอ้ งมี
คุณวุฒไิ ม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา อีกทัง้ ต้องผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการ
บริหารสถานศึกษาทีค่ ณะกรรมการคุรุสภารับรอง)
4. มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การบริหารงานทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาได้ดําเนินการบนมาตรฐานเพือ่ สร้าง
ประสิทธิภาพสําหรับการจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็ นกรอบ
แนวทางให้เกิดผลเชิงปฏิบตั ิ ดังจะเห็นได้จากการกําหนดประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548” ทัง้ นี้เพือ่ ให้สอดคล้องต่อแนวทางการวิจยั ในเรื่อง
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
ผูว้ จิ ยั จึงขอนํ าเสนอรายละเอียดของประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวในประเด็นดังต่อไปนี้ 1)
หลักสูตร 2) อาจารย์ผสู้ อน 3) นิสติ นักศึกษา 4) การกําหนดระยะเวลาในการศึกษา และเกณฑ์เพื่อ
สําเร็จการศึกษา และ 5) ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งแต่ละ
ประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2548 : ออนไลน์)
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1) หลักสูตร สําหรับรายละเอียดทีเ่ กีย่ วกับหลักสูตร ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้
ข้อ 4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุ่งให้มคี วามสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็ นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มคี วามรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั เพือ่ ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ไ ด้อย่างมีอิสระ รวมทัง้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้ าทางวิชาการ
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ตี นเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่นื ได้อย่างต่อเนื่อง
มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ข้อ 5. ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมรี ะยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปิ ดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น ให้
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสดั ส่วนเทียบเคียงกันได้กบั การศึกษาภาคปกติ
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถอื แนวทางดังนี้
ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
ระบบจตุรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์
สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับระบบการศึกษานัน้
รวมทัง้ รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชดั เจนด้วย
ข้อ 6. การคิ ดหน่ วยกิ ต
6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ทีใ่ ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปญั หาไม่น้อยกว่า 15 ชัวโมงต่
่
อภาค
การศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
่
อภาคการศึกษา
6.2 รายวิชาภาคปฏิบตั ิ ทีใ่ ช้เวลาฝึ กหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชัวโมงต่
ปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ทีใ่ ช้เวลาฝึ กไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทีใ่ ช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนัน้ ไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้มคี า่ เท่ากับ 1 หน่วย
กิตระบบทวิภาค
6.5 การค้นคว้าอิสระ ทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีคา่ เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6.6 วิทยานิพนธ์ ทีใ่ ช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชัวโมงต่
่
อภาคการศึกษาปกติให้มคี ่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
ข้อ 7. โครงสร้างหลักสูตร
7.2 ปริญญาโท ให้มจี าํ นวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ ดังนี้
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แบบ ก 1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่งึ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิม่ เติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึน้ ก็ได้
โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ ์ตามทีส่ ถาบันอุดมศึกษากําหนด
แบบ ก 2 ทําวิทยานิพนธ์ซง่ึ มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้ งทําวิทยานิพนธ์แต่ตอ้ งมี
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
7.3 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยั เพือ่ พัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน้ สูง คือ
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ทก่ี ่อให้เกิดความรูใ้ หม่
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิม่ เติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึน้ ก็ได้
โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ ์ตามทีส่ ถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าํ เร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต
แบบ 1.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าํ เร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วย
กิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจยั โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ทม่ี คี ุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าํ เร็จปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาทีส่ าํ เร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทัง้ นี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ข้อ 8. การรับและเทียบโอนหน่ วยกิ ต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตร
ระดับ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิต
และหลักสูต รระดับบัณฑิต ศึกษาให้ก บั นัก ศึก ษาที่มีความรู้
ความสามารถ ทีส่ ามารถวัดมาตรฐานได้ ทัง้ นี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่ วยกิตที่
กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่ก ารศึกษาในระบบ
และแนวปฏิบตั ิท่ีดีเ กี่ยวกับ การเทียบโอนของสํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) อาจารย์ผู้สอน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับอาจารย์ผสู้ อนไว้ในประเด็นดังนี้
ข้อ 9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ต้องมีอาจารย์ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ จํานวนไม่น้อย
กว่า 5 คน โดยเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทําหน้าที่เป็ นอาจารย์ประจําตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
หนึ่งหลักสูตรใดเท่านัน้ และต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้

20
9.1 ปริญญาโท
9.1.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้
หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย 3 คน
9.1.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
2) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่
มิใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
9.1.3 อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
9.1.4 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒไิ ม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและ
การทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
9.2 ปริญญาเอก
9.2.1 อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒปิ ริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั จํานวนอย่างน้อย 3 คน
9.2.2 อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็ นอาจารย์ประจํามีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือ
สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
2) อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม (ถ้ามี) ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรือผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่
มิใช่สว่ นหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
9.2.3 อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานัน้ หรือ
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สาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
9.2.4 อาจารย์ผสู้ อน ต้องเป็ นอาจารย์ประจําหรือผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ มั พันธ์กนั และต้องมีประสบการณ์ดา้ นการสอนและการทําวิจยั ทีม่ ใิ ช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับปริญญา
ข้อ 10. ภาระงานที่ปรึกษาวิ ทยานิ พนธ์และการค้นคว้าอิ สระ
10.1 อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ
ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจําทีม่ ศี กั ยภาพพร้อมทีจ่ ะดูแลนักศึกษาได้
มากกว่า 5 คน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่ทงั ้ นี้ตอ้ งไม่เกิน 10 คน
10.2 อาจารย์ประจํา 1 คนให้เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท
ได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาทัง้ วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คดิ สัดส่วนจํานวนนักศึกษา
ทีท่ าํ วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กบั จํานวนนักศึกษาทีค่ น้ คว้าอิสระ 3 คน ทัง้ นี้ให้นบั รวมนักศึกษาที่
ยังไม่สาํ เร็จการศึกษาทัง้ หมดในเวลาเดียวกัน
3) นิ สติ นักศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษาไว้ในประเด็นดังนี้
ข้อ 11. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
11.3 ปริญญาโท จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
11.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทีม่ ผี ลการ
เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4) การกําหนดระยะเวลาในการศึกษา และเกณฑ์เพื่อสําเร็จการศึกษา ซึ่งมีร ายละเอียด
ประกอบด้วย
ข้อ 12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
12.2 ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
12.3 ปริญญาเอก ผูท้ ส่ี าํ เร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผูท้ ส่ี าํ เร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
ข้อ 13. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
13.2 ปริญญาโท
13.2.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย
โดยคณะกรรมการทีส่ ถาบันอุดมศึกษานัน้ แต่งตัง้ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์
หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือ
สิง่ พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
13.2.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ าํ หนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้
ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทัง้ เสนอ
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วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานัน้
แต่งตัง้ และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อทีป่ ระชุม
วิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding)
13.2.3 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ ําหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล
ความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้
13.3 ปริญญาเอก
13.3.1 แบบ 1 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขทีส่ ถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพื่อ
เป็ นผูม้ สี ทิ ธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดย
คณะกรรมการซึง่ จะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
วิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการทีม่ กี รรมการภายนอกมาร่วมกลันกรอง
่
(Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานัน้
13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ
คะแนนเฉลีย่ ไม่ต่ํากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขทีส่ ถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็ นผูม้ สี ทิ ธิขอทําวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบ
ผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการ ซึง่ จะต้องประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายใน
และภายนอกสถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รบั การตีพมิ พ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รบั การยอมรับให้ตพี มิ พ์ในวารสารหรือสิง่ พิมพ์ทางวิชาการที่ม ี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลันกรอง
่
(Peer Review) ก่อนการตีพมิ พ์ และเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชา
นัน้
5) ระบบการประกัน คุ ณ ภาพของหลัก สู ต ร และการพัฒ นาหลัก สู ต ร ซึ่ง มีร ายละเอีย ด
ประกอบด้วย
ข้อ 15. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชดั เจน ซึ่งอย่างน้ อย
ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ
15.1 การบริหารหลักสูตร
15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
15.3 การสนับสนุ นและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
15.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ข้อ 16. การพัฒนาหลักสูตร
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดา้ นมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี
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5. หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริ ญญาโท ของแต่ ละมหาวิ ทยาลัยที่ จดั การเรียนการ
สอนในสาขาวิ ชาการศึ ก ษาผู้ใหญ่ การศึ กษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย
5.1 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.3 หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ศษ.ม.) สาขาการศึ ก ษานอกระบบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยศิลปากร
5.5 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2541 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทัง้ นี้แต่ละสถาบันมีรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรดังนี้
5 . 1 ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ( ศ ศ . ม . ) ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ สาขาการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ (Adult
Education)
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2550 : ออนไลน์)
ชือ่ ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาผูใ้ หญ่), ศศ.ม.(การศึกษาผูใ้ หญ่)
Master of Arts (Adult Education), M.A. (Adult Education)
โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
มีจํานวนหน่ วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต รวมเป็ น 45 หน่วยกิต ซึง่ ประกอบด้วย
1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1 วิชาเอกบังคับ 14 หน่วยกิต
1.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
2. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
3. จํานวนหน่วยกิตวิชาเรียนในข้อ 1 และ 2 รวมกัน ต้องไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รายการวิ ชา
1. วิชาเอกบังคับ 14 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
177511 หลักและพืน้ ฐานการศึกษาผูใ้ หญ่ (Principles and Foundations of Adult
Education)
177521 การจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละระเบียบวิธกี ารสอนสําหรับผูใ้ หญ่
(Learning Process and Teaching Methodology for Adults)
177561 การฝึกงานทางการศึกษาผูใ้ หญ่ (Practicum in Adult Education)

หน่ วยกิ ต
3(3-0)
3(3-0)
3(1-4)

24
177597 สัมมนา (Seminar)
178591 วิธกี ารวิจยั (Research Methodology)
2. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

1,1
3(3-0)

นิสติ สามารถเลือกวิชาทีส่ นใจและตรงกับสายงานในสายต่างๆ ของการศึกษาผูใ้ หญ่ และวิชา
ทีเ่ กีย่ วข้องตามความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา จํานวน 10-13 หน่วยกิต
3. วิชารอง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นิสติ เลือกเรียนวิชาในคณะต่างๆ เป็ นวิชารอง ซึ่งเป็ นวิชาที่มเี ลขรหัสสามตัวหลังตัง้ แต่
400 ขึ้นไป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิ สติ หัวหน้ าภาควิชา และ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
4. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1-9
177599 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
คําอธิ บายรายวิ ชา
1774511 หลักและพืน้ ฐานการศึกษาผูใ้ หญ่(Principles and Foundations of Adult Education)3(3-0)
ปรัชญา หลักการ ความมุ่งหมาย ความสําคัญ ประวัตกิ ารศึกษาผูใ้ หญ่ กิจกรรมการศึกษา
ผู้ใหญ่และบทบาทการศึกษาผู้ใหญ่ใ นการพัฒนาประเทศเน้ นถึงสถาบัน ทฤษฎี วิธีการ และการ
วางโครงการศึกษาสําหรับผูใ้ หญ่
177512 หลักการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ (Principles of Adult Learning) 3(3-0)
องค์ป ระกอบและป จั จัย ต่ า ง ๆ ทางด้า นจิต วิท ยา สรีร วิท ยาสัง คมวิท ยา และอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรูค้ วามสําเร็จและการจูงใจให้เกิดการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ โดย
ั
เน้นถึงปญหาต่
างๆ และการแก้ปญั หาทีเ่ กีย่ วเนื่องต่อการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่
พืน้ ฐาน : 177511 หรืออยูใ่ นดุลพินิจของภาควิชาเจ้าสังกัด
177513 การศึกษาผูใ้ หญ่เปรียบเทียบ (Comparative Adult Education) 2(2-0)
ปรัชญา หลักการ วิธกี ารและปญั หาต่าง ๆ ของการศึกษาผูใ้ หญ่ในประเทศไทย และประเทศ
ต่างๆ
พืน้ ฐาน : 177511 หรืออยูใ่ นดุลพินิจของภาควิชาเจ้าสังกัด
177521 การจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละระเบียบวิธกี ารสอนสําหรับผูใ้ หญ่ (Learning Process and
Teaching Methodology for Adults) 3(3-0)
กระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเ่ อือ้ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่าง
มีประสิทธิภาพวิธกี ารสอน การผลิตและการใช้อุปกรณ์ ส่อื สารสอน การจัดทําประมวลการสอนและ
การประเมินผลการเรียนรูส้ าํ หรับผูเ้ รียนวัยผูใ้ หญ่
พืน้ ฐาน : 177511 หรืออยูใ่ นดุลพินิจของภาควิชาเจ้าสังกัด

25
177522 การสอนวิชาสามัญสําหรับผูใ้ หญ่ (Teaching General Subjects to Adult Learners) 3(3-0)
ลักษณะเฉพาะและความมุ่งหมายของการเรียนวิชาสามัญหลัก การเรียนรูแ้ ละวิธสี อนวิชา
เฉพาะแก่นกั ศึกษาผูใ้ หญ่ การจัดและการใช้สอ่ื การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
พืน้ ฐาน : 177511 หรืออยูใ่ นดุลพินิจของภาควิชาเจ้าสังกัด
177523 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ (Curriculum Development for Adult Education) 3(30)
แนวโน้ม วิธกี ารและขบวนการพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผลหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่
พืน้ ฐาน : 177511 หรืออยูใ่ นดุลพินิจของภาควิชาเจ้าสังกัด
177524 การศึกษาผูใ้ หญ่แบบเบ็ดเสร็จ (Functional Education for Adult Learners) 3(3-0)
ลักษณะและความมุง่ หมายของการจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จวิธสี อนแบบเบ็ดเสร็จ ลักษณะ
และการจัดทําแบบเรียนแบบเบ็ดเสร็จสื่อการสอนและกิจกรรมประกอบการสอนแบบเบ็ดเสร็จการ
ประเมินผลการเรียนการสอน
พืน้ ฐาน : 177511 หรืออยูใ่ นดุลพินิจของภาควิชาเจ้าสังกัด
177541 การวางโครงการและประเมินผลการศึกษาผูใ้ หญ่ (Program Planning and Evaluation in
Adult Education) 3(3-0)
หลัก การและขบวนการวางแผนโครงการสํ า หรับ การศึก ษาผู้ใ หญ่ ก ารดํ า เนิ น งานและ
ประเมินผลโครงการ ปจั จัยต่าง ๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการวางโครงการ
พืน้ ฐาน : 177511 หรืออยูใ่ นดุลพินิจของภาควิชาเจ้าสังกัด
177542 การบริหารงานการศึกษาผูใ้ หญ่ (Administration in Adult Education) 3(3-0)
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการจัดและบริหารงานการศึกษาผูใ้ หญ่ปญั หาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัด
และการบริหารการศึกษาผูใ้ หญ่ในประเทศไทย
พืน้ ฐาน: 177511 หรืออยูใ่ นดุลพินิจของภาควิชาเจ้าสังกัด
177543 การนิเทศการศึกษาผูใ้ หญ่ (Supervision in Adult Education) 3(3-0)
5.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิ ต (ค.ม.) สาขาวิ ชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มปป. : ออนไลน์)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Master of
Education Program in Non-Formal Education)
ชื่อปริ ญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม.
Master of Education M.Ed.
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และนักฝึ กอบรมที่มคี วามคิดด้านบวกในการพัฒนา
บุคคล องค์กร และชุมชน
2.เพือ่ ผลิตนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ทีม่ คี วามสามารถในการแสวงหาความรูต้ ลอดชีวติ และ
สามารถนําความรูม้ าใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม
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รายละเอียดหลักสูตร แผน ก แบบ ก2
1.จํานวนหน่ วยกิ ต ตลอดหลักสูตรไม่ต่าํ กว่า 40 หน่วยกิต
2.จํานวนหน่ วยกิ ตรายวิ ชาเรียน 28 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาบังคับร่วม 8 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
2701699 หลักและพืน้ ฐานการศึกษาไทย
2702601 สถิตปิ ระยุกต์ทางพฤติกรรม 1
2702621 วิธวี ทิ ยาการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
2.2 รายวิชาบังคับเฉพาะ 15 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
2711601*
2711602*
2711607*
2711653*
2711656*
2711657*
2711670*
2711673*
2711679*

ชื่อวิ ชา
ปรัชญาและการศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิทยาการการสอนสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การวิจยั ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การพัฒนาความเป็ นผูน้ ําทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กระบวนการฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
พืน้ ฐานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กระบวนการการศึกษาชุมชน
สัมมนาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

* รายวิชาบังคับสําหรับนิสติ ทีไ่ ม่ได้สาํ เร็จปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน

2.3 รายวิชาเลือกไม่ต่ํากว่า 5 หน่วยกิต
กลุม่ ก หลักการ และทฤษฎีการศึกษานอกระบบโรงเรียน
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
2711654 สถาบัน และองค์การทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2711675 การศึกษานอกระบบโรงเรียนเปรียบเทียบ
2711681 การเรียนรูห้ นังสือ และการแก้ปญั หาในชีวติ ประจําวัน
2711682 การคัดเฉพาะทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กลุม่ ข การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพือ่ กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ

หน่ วยกิ ต
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
หน่ วยกิ ต
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

หน่ วยกิ ต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

รหัสวิ ชา
2711603
2711604
2711606
กลุม่ ค

ชื่อวิ ชา
การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับเด็ก และเยาวชน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับสตรี
การศึกษานอกระบบโรงเรียนในสังคมเมือง และชนบท
หลักการเรียนรู้ และสือ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน

หน่ วยกิ ต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

รหัสวิ ชา
2707609
2707620
2708601
2708611

ชื่อวิ ชา
พืน้ ฐานทางจิตวิทยาของการศึกษา
จิตวิทยาการเรียนรูส้ าํ หรับผูใ้ หญ่
เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การผลิตสือ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน

หน่ วยกิ ต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
3(1-4-6)
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กลุม่ ง

อื่นๆ

รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
2110603 เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
2702646 หลักการประเมินโครงการ
2711685 เอกัตศึกษา 1
2711686 เอกัตศึกษา 2
2711687 เอกัตศึกษา 3
2711789 การศึกษานอกระบบโรงเรียนวินิต 1
2711790 การศึกษานอกระบบโรงเรียนวินิต 2
2711791 การศึกษานอกระบบโรงเรียนวินิต 3
3. จํานวนหน่ วยกิ ตวิ ทยานิ พนธ์ 12 หน่วยกิต

หน่ วยกิ ต

รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
2711811 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
5.3
หลัก สูต รศึ ก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต (ศษ.ม.) สาขาการศึ ก ษานอกระบบ
มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มปป. : ออนไลน์)
ชื่อหลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
Master of Education Program in Nonformal Education
ชื่อปริ ญญา
ชือ่ เต็มภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบ)
ชือ่ เต็มภาษาอังกฤษ : Master of Education (Nonformal Education)
ชือ่ ย่อภาษาไทย : ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบ)
ชือ่ ย่อภาษาอังกฤษ : M.Ed. (Nonformal Education)
เป็ นหลักสูตรคณะ : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ
ประเภทหลักสูตร (Type) : หลักสูตรปกติ Type A 2
แผน (plan) : Plan A 2
ภาษาทีใ่ ช้ในการสอน : ภาษาไทย
หน่วยกิต : Course Work : 30 Credits
Thesis : 12 Credits
Total : 42 Credits
ช่วงเวลาทําการเรียนการสอน : จันทร์ ถึง ศุกร์ (กลางวัน)
กลุ่มหลักสูตร : มนุ ษย์ศาสตร์ - สังคมศาสตร์
สอบภาษาอังกฤษ : นักศึกษาต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ
สอบประมวลผลความรู้ : นักศึกษาไม่ตอ้ งผ่านการสอบประมวลผลความรู้
หลักสูตรรับการอนุ มตั เิ มือ่ : พ.ศ.2530 ภาคการเรียนที่ 1 และรับนักศึกษาครัง้ แรกเมือ่ : พ.ศ.2530
ภาคการเรียนที่ 1 และมีปรับปรุงครัง้ ล่าสุดเมือ่ 23 พฤษภาคม 2543
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โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Structure)
structure
credits
A. Course work a minimum of
30
1. Graduate courses a minimum of
30
1.1 Field of concentration courses a minimum of
25
1.1.1 Required courses
19
053714 ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกโรงเรียน (Philosophy And
3
Principles In Nonformal Education)
053715 สังคมวิทยาการศึกษานอกระบบ (Sociology Of Nonformal
3
Education)
053720 จิตวิทยาประยุกต์ในการศึกษานอกระบบ (Psychology Applied
3
To Nonformal Education)
053721 การใช้สอ่ื และแหล่งความรูใ้ นการศึกษานอกระบบ (Using Media
2
And Learning Resources For Nonformal Education)
053730 การพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบ (Program
3
Development In Nonformal Education)
053731 การบริหารและการนิเทศโครงการการศึกษานอกระบบ
2
(Nonformal Education Administration And Supervision)
053791 สัมมนาการวิจยั การศึกษานอกระบบ 1 (Research Seminar In
1
Nonformal Education I)
053792 สัมมนาการวิจยั การศึกษานอกระบบ 2 (Research Seminar In
1
Nonformal Education II)
053793 สัมมนาการวิจยั การศึกษานอกระบบ 3 (Research Seminar In
1
Nonformal Education III)
1.1.2 Elective courses a minimum of
6
053712 Problem Identification In Community Service
2
053724 การฝึกผูใ้ ห้การอบรมสําหรับงานการศึกษานอกระบบ (Training
2
Of Trainers In Nonformal Education)
053725 การศึกษาทางไกล (Distance Education)
2
053732 การศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน (Education For Community
2
Development)
053739 การศึกษากรณีศกึ ษาในการศึกษานอกระบบ (In Dependent
2
Studies In Nonformal Education)
หรือเลือกรายวิชาอื่นๆ ทีใ่ กล้เคียงโดยได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
1.2 Other courses a minimum of
5
1.2.1 Required courses a minimum of
5
055771 Research In Education
3
068772 Qualitative Research
2
1.2.2 Elective courses
- none
2. Advanced undergraduate course
- none
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credits
structure
นักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางสาขาอื่นทีไ่ ม่ใช่ทางการศึกษา
ต้องลงทะเบียนในรายวิชา 053471
B. Thesis
12
053799 Thesis
12
C. Non-credit course
1. Graduate School's requirement
- a foreign language
2. Program's requirement
- none
Or other courses closely related, by and approved of the graduate program
administration committee
Note : Courses in the field of concentration are courses in Nonformal Education
(EDEX,053).
Curriculum Plan
ชือ่ แผนกําหนดการศึกษา (Eng) : Plan A Type A2
ภาคการศึกษาที่ 1
053714
Philosophy
And
Principles
In
Nonformal
Education
053715 Sociology Of Nonformal
Education
053720 Psychology Applied To
Nonformal Education
068740 Applied Statistics in
Educational Research
รวม

ปี ที่ 1
หน่ วยกิ ต
ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิ ต
3
053721 Using Media And
2
Learning
Resources
For
Nonformal Education
3
053724 Training Of Trainers In
2
Nonformal Education
3
053730 Program Development
3
In Nonformal Education
2
053731 Nonformal Education
2
Administration And Supervision
11
053791 Research Seminar In
1
Nonformal Education I
055770 Methods of Educational
3
Research
รวม
13

30
ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิ ต
ภาคการศึกษาที่ 2
053739 In Dependent Studies In
2
053799 Thesis
Nonformal Education
053792 Research Seminar In
1
รวม
Nonformal Education II
053793 Research Seminar In
1
Nonformal Education III
053712 Problem Identification In
2
Community Service
053725 Distance Education
2
053732 Education For
2
Community Development
001504*
รวม
10
คําอธิ บายรายวิ ชา

หน่ วยกิ ต
12
12

รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053714 Philosophy And Principles In Nonformal
Education 3(3 - 0 - 6)
รหัสกระบวนวิชา : 053714
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Philosophy And Principles In Nonformal Education
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : ปรัชญาและหลักการการศึกษานอกโรงเรียน
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : PHIL & PRINC NONFORM ED
รายละเอียด (ไทย) : การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของนักคิด นัก
ปรัชญาร่วมสมัยกับนักวิทยาศาสตร์ทางสังคมยุคใหม่ รวมทัง้ การประเมินผลวินิจฉัยคุณค่าของทฤษฎี
เกีย่ วกับการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบงาน การพัฒนาการเรียนการสอน และการวัดผล
สัมฤทธิ ์ทางการศึกษา วิชานี้เน้นความสําคัญในการศึกษาสํารวจแนวคิดรวบยอดและพฤติกรรมของ
บุคคลและกลุม่ บุคคลในสถาบันทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลและมีผลกระทบต่อการปฏิรปู การศึกษา เพื่อการ
เปลีย่ นแปลงทีพ่ งึ ประสงค์
รายละเอียด (Eng) : An intensive reading and reporting with a series of discussions of
comprehensive philosophy of education with operation concepts in nonformal education.
Essentials of contemporary philosophies of social development and integration of nonformal
education services in fulfilling societal and individual needs.

31
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053715 Sociology Of Nonformal Education 3(3 - 0 - 6)
รหัสกระบวนวิชา : 053715
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Sociology Of Nonformal Education
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : สังคมวิทยาการศึกษานอกระบบ
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : SOCIOLOGY OF NONFORM ED
รายละเอียด (ไทย) : วิชานี้เน้นความสําคัญในการคิด การวินิจฉัยปญั หาการศึกษานอกระบบ
ด้วยแนวคิด ทฤษฎีและวิธกี ารทางสังคมวิทยา โดยนําเหตุปจั จัยหรืออิทธิพลของตัวแปรในบริบทของ
การเมือง ระบบเศรษฐกิจของชุมชนในภูมภิ าคหรืออาศัยโครงสร้างทางสังคมของชาติมาพิจารณา
ประกอบอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กนั ทัง้ ระบบ
รายละเอียด (Eng) : Implication of sociological concepts and methodologies in
studying nonformal education programs of the country or of the region in relevance to
present social-economic context. Emphasis is on alternative approaches leading to the
development of sociology of nonformal education as a field of study.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053720 Psychology Applied To Nonformal Education 3(3 - 0 - 6)
รหัสกระบวนวิชา : 053720
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Psychology Applied To Nonformal Education
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : จิตวิทยาประยุกต์ในการศึกษานอกระบบ
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : PSYCHOL APPL NONFORM ED
รายละเอียด (ไทย) : ศึกษาทฤษฎีพน้ื ฐานและองค์ประกอบสําคัญของการเรียนรูก้ ระบวนการ
พัฒนาการทางร่างกาย สังคม บุคลิกภาพ การปรับตัว การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญในแต่ละช่วงวัยของ
บุคคล การประยุกต์ความรูแ้ ละเทคนิควิธกี ารทางจิตวิทยาในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน การบริหารและการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบ
รายละเอียด (Eng) : Basic theories and factors of human learning, developmental
processes, physical, mental, social, personality changes through different stages of life. The
application of these psychological concepts and in organizing nonformal education programs.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053721 Using Media And Learning Resources For Nonformal
Education 2(2 - 0 - 4)
รหัสกระบวนวิชา : 053721
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชื่อกระบวนวิชา (Eng) : Using Media And Learning Resources For Nonformal
Education
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : การใช้สอ่ื และแหล่งความรูใ้ นการศึกษานอกระบบ
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : MEDIA & L RESO NONFORM ED
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รายละเอียด (ไทย) : เป็ นกระบวนวิชาทีเ่ น้นวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาการเลือกและการใช้สอ่ื ในงานการศึกษานอกระบบ การปฏิบตั กิ ารในการพัฒนา การเลือกและ
การใช้สอ่ื กับกลุม่ เป้าหมายในบริบททีเ่ ป็ นจริง เป็ นส่วนประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของกระบวนวิชา
รายละเอียด (Eng) : Various factors relating to the development, selection, and
utilization of media in nonformal education. The actual practice of developing, selection, and
utilizing media with a particular target group in a real-life context and situation.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา053730 Program Development In Nonformal Education3(3 - 0 - 6)
รหัสกระบวนวิชา : 053730
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Program Development In Nonformal Education
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : การพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบ
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : PROGRAM DEV IN NONFORM ED
รายละเอียด (ไทย) : ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับโครงการ กระบวนการพัฒนาโครงการการศึกษา
นอกระบบ การควบคุมประสิทธิภาพของโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของโครงการ การฝึ ก
ปฏิบตั ริ ว่ มกับเจ้าหน้าทีห่ รือวิทยากรขององค์กร สถาบันการศึกษาส่วนท้องถิน่ ในการพัฒนาแผนงาน
และโครงการการศึกษานอกระบบ กรณีศกึ ษาโครงการการศึกษานอกระบบในท้องถิน่
รายละเอียด (Eng) : Concepts of the program, processes of nonformal education
program development and program evaluation. A case study of community education
projects relative to functions of nonformal education program.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053731 Nonformal Education Administration And Supervision
2(2 - 0 - 4)
รหัสกระบวนวิชา : 053731
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Nonformal Education Administration And Supervision
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : การบริหารและการนิเทศโครงการการศึกษานอกระบบ
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : NONFORM ED ADMIN SUPERVIS
รายละเอียด (ไทย) : ทฤษฎีการบริหารและการพัฒนาองค์การ ระบบการบริหารการนิเทศ
งานการศึกษานอกระบบ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม แนวทางการพัฒนาบุคลากรและองค์กรในท้องถิน่ เพื่อให้งานการศึกษานอก
ระบบบรรลุเป้าหมาย
รายละเอียด (Eng) : Some basic concepts and theories of administration and
supervision, roles and functions of administration and supervision implemented in nonformal
education institutes as well as in other related social organizations. Analysis of
administrative problems, supervisory problems and how to improve those systems based on
principles and theories of administration and supervision.
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รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053791 Research Seminar In Nonformal Education I 1(1 - 0 - 2)
รหัสกระบวนวิชา : 053791
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Research Seminar In Nonformal Education I
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : สัมมนาการวิจยั การศึกษานอกระบบ 1
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : RES SEM IN NONFORM ED I
รายละเอียด (ไทย) : การวิเคราะห์วจิ ารณ์เกี่ยวกับโครงการและเทคนิควิการใหม่ทางการ
บริหารและการส่งเสริมการเรียนรูใ้ นงานการศึกษานอกระบบ การระบุปญั หาใหม่เพื่อนําไปสูก่ ารวาง
แผนการวิจยั และการพัฒนา
รายละเอียด (Eng) : The progress of work and methodologies in nonformal education
projects and research. Identification of new problems leading to further research.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053792 Research Seminar In Nonformal Education II 1(1 - 0 - 2)
รหัสกระบวนวิชา : 053792
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Research Seminar In Nonformal Education II
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : สัมมนาการวิจยั การศึกษานอกระบบ 2
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : RES SEM IN NONFORM ED II
รายละเอียด (ไทย) : การบทบทวนเอกสารทีส่ าํ คัญ เสนอผลงานวิจยั ใหม่ในงานการศึกษา
นอกระบบทีป่ รากฏทัง้ ในและนอกประเทศ โดยเน้นถึงการสังเคราะห์ขอ้ มูล การระบุปญั หาใหม่เพื่อ
การศึกษาวิจยั
รายละเอียด (Eng) : Review-related literature and research carried out in Thailand and
in other countries. Emphasis is on creative discussion and the formation of new topics for
further research.
Prerequisite : ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูส้ อน
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053793 Research Seminar In Nonformal Education III 1(1 - 0 - 2)
รหัสกระบวนวิชา : 053793
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : สัมมนาการวิจยั การศึกษานอกระบบ 3
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : Res Sem In Nonform Ed III
รายละเอียด (ไทย) : การเสนอตัวอย่างการวิจยั การอภิปราย วิเคราะห์วจิ ารณ์ เทคนิค
วิธกี ารและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั การฝึกเขียนเค้าโครงการวิจยั
รายละเอียด (Eng) : The presentation and discussion of current outstanding research
work. Discussion will be focused on tools and techniques. One's thesis proposal will be
presented for group discussion.
Prerequisite : 053792
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รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053712 Problem Identification In Community Service 2(2 - 0 - 4)
รหัสกระบวนวิชา : 053712
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Problem Identification In Community Service
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : PROBLEM-IDEN COMM SERVICE
รายละเอียด (ไทย) : การศึกษาในวิชานี้จะได้รบั ความรูจ้ ากประสบการณ์ตรงในการเยีย่ ม
หมูบ่ า้ น สัมภาษณ์ การอภิปรายปญั หา การพบปะสนทนา การสังสรรค์ในชุมชนสังคมต่าง ๆ รวมทัง้
การฝึกอบรมให้เรียนรูร้ ะเบียบวิธกี ารศึกษาสํารวจปญั หาของชุมชนด้วยหลักการจัดประชุมปฏิบตั กิ าร
เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถกําหนดชีบ้ ง่ ลักษณะปญั หาสําคัญของชุมชนได้อย่างเหมาะสม
รายละเอียด (Eng) : Learning experience with purposeful village visits, interviews,
group discussion and social meetings, and some other necessary methods in investigation
of community survey. Guidelines and workshop activities on identification of community
problems.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053724 Training Of Trainers In Nonformal Education 2(2 - 0 - 4)
รหัสกระบวนวิชา : 053724
กลุม่ กระบวนวิชา :EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Training Of Trainers In Nonformal Education
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : การฝึกผูใ้ ห้การอบรมสําหรับงานการศึกษานอกระบบ
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : TRAIN TRAINER NONFORM ED
รายละเอียด (ไทย) : เป็ นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็ นนักฝึ กอบรมที่ดใี นทุกช่วงของการ
ฝึ กอบรม คือ ก่อนการฝึ กอบรม ระหว่างการฝึ กอบรม และหลังการฝึ กอบรม นักศึกษาจะต้องศึกษา
และฝึกทักษะในกิจกรรมต่าง ๆ ของการฝึกอบรมแต่ละช่วง และทดลองปฏิบตั กิ ารเป็นนักฝึกอบรมใน
สถานการณ์จริง
รายละเอียด (Eng) : How to become a better trainer in each training process, pretraining, during training and post-training. The study and practice in different training
activities and doing training in the real situation.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053725 Distance Education 2(2 - 0 - 4)
รหัสกระบวนวิชา : 053725
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng): Distance Education
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : การศึกษาทางไกล
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : DISTANCE EDUCATION
รายละเอียด (ไทย) : ศึกษาสังคมวิทยาว่าด้วยลักษณะประชากร สภาวะทางด้านเศรษฐกิจ
และข้อจํากัดของทรัพยากรในชนบททีส่ ง่ ผลให้เกิดความจําเป็ นทีต่ อ้ งปรับปรุงระบบการให้บริการทาง
การศึกษา การนําผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล การ
เปรียบเทียบการจัดการศึกษาทางไกลในสังคมต่างวัฒนธรรมและต่างระดับความเจริญก้าวหน้า ทัง้
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ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับลักษณะทางสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์
ของประชากรกลุม่ เป้าหมาย
รายละเอียด (Eng) : Socio-economic surroundings of target population and its local
resource limitations, usage of technological advance for the improvement of distance
education services. Comparison of distance education models carried out in various regions.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053732 Education For Community Development 2(2 - 0 - 4)
รหัสกระบวนวิชา : 053732
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Education For Community Development
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : การศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : ED FOR COMMUNITY DEVELOP
รายละเอียด (ไทย) : การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบหรือโครงสร้างของชุมชน พลังปจั จัย
และแนวทางในการพัฒนาชุมชนแบบประสมประสานบทบาทขององค์กรท้องถิน่ เช่น กรรมการ
พัฒนาหมูบ่ า้ น กลุม่ โรงเรียน กลุม่ อาสาสมัครต่างๆ เกีย่ วกับศักยภาพในการจัดบิรการการศึกษาเพือ่
พัฒนาชุมชน กรณีศกึ ษาและวิเคราะห์การจัดทําแผนงานขององค์กรในท้องถิน่ เพื่อการปรับปรุง
แผนการศึกษาสําหรับพัฒนาชุมชน
รายละเอียด (Eng) : Community structure, resources and approaches involved in
integrated community development work; role and functions of such local organizations as
village development committees, school cluster committees and other volunteer groups
involved in community development education activities. Case studies of work plans of local
organizations directed at the improvement of educational programs for community
development.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา053739 In Dependent Studies In Nonformal Education 2(2 - 0 - 4)
รหัสกระบวนวิชา : 053739
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : In Dependent Studies In Nonformal Education
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : การศึกษากรณีศกึ ษาในการศึกษานอกระบบ
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : CASE STUDY IN NONFORM ED
รายละเอียด (ไทย) : การศึกษาในหัวข้อตามทีน่ กั ศึกษาสนใจ ภายใต้คาํ แนะนําของอาจารย์ท่ี
สันทัดงานเฉพาะอย่าง เช่น การศึกษาสําหรับชุมชนชาวเขา การศึกษาทางวิทยุ ไปรษณีย์ การศึกษา
สําหรับสตรีชนบท การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ การรณรงค์
เพือ่ การรูห้ นังสือ เพือ่ วิเคราะห์ความเหมาะสมและประเมินผลสัมฤทธิ ์ของบริการการศึกษานอกระบบ
ในเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใดส่วนหนึ่ง
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปรับปรุงจุดมุ่งหมาย วิธี
ดําเนินงาน และการเร่งรัดประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสมยิง่ ขึน้
รายละเอียด (Eng) : Selected educational projects under close supervision of fieldspecific instructors, including such topics as education for hill area communities,
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correspondence education, education for rural women, education for pre-school children,
education for the improvement of life quality, literacy campaigns, etc. The evaluation of
projects' appropriateness and success//failure with the aim of improving their objectives,
operation and effectiveness.
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 055771 Research In Education 3(3 - 0 - 6)
รหัสกระบวนวิชา : 055771
กลุม่ กระบวนวิชา EDM
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Research In Education
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : RESEARCH IN EDUCATION
รายละเอียด (Eng) : The meaning and types of research. Research methodology,
research proposals and report writing. Emphasis on the implementation of educational
research.
Prerequisite : ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูส้ อน
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 068772 Qualitative Research 2(2 - 0 - 4)
รหัสกระบวนวิชา : 068772
กลุม่ กระบวนวิชา : EDR
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Qualitative Research
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : QUALITATIVE RESEARCH
รายละเอียด (Eng) : An introduction to qualitative research and its applications in
education. The emphasis is on research procedures, research design, collecting and
analyzing of data, and writing research reports.
Prerequisite : 055770 หรือต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูส้ อน
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 053799 Thesis 12 หน่วยกิต
รหัสกระบวนวิชา : 053799
กลุม่ กระบวนวิชา : EDEX
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Thesis
ชือ่ กระบวนวิชา (ไทย) : วิทยานิพนธ์
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : THESIS
รายละเอียด (ไทย) : นักศึกษาจะต้องเสนอโครงการวิจยั และทําวิจยั
ตลอดจนเสนอ
ผลงานวิจยั ทางการศึกษานอกระบบ โดยมีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาและแนะนํา
รายละเอียด (Eng) : The students have to submit a thesis proposal and conduct the
research in the areas of nonformal education under the supervision of the thesis committee.
Prerequisite : ผ่านการอนุ มตั วิ ทิ ยานิพนธ์
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รายละเอียดกระบวนวิ ชา 068740 Applied Statistics In Educational Research 2(2 - 0 - 4)
รหัสกระบวนวิชา : 068740
กลุม่ กระบวนวิชา : EDR
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Applied Statistics In Educational Research
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : APP STAT IN ED RES
รายละเอียด (Eng) : Principles and techniques for analysing various levels of data.
The selection and application of techniques and analysis of data in educational research.
Prerequisite : 055304 or 208263 หรือต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูส้ อน
รายละเอียดกระบวนวิ ชา 055770 Methods Of Educational Research 3(3 - 0 - 6)
รหัสกระบวนวิชา : 055770
กลุม่ กระบวนวิชา : EDM
ชือ่ กระบวนวิชา (Eng) : Methods Of Educational Research
ชือ่ กระบวนวิชา (สําหรับสํานักทะเบียน) : METHODS OF ED RESEARCH
รายละเอียด (Eng) : Definition and types of research, research methodology, research
proposals and report writing. Emphasis in on the student's ability to conduct educational
research.
Prerequisite : 055740 หรือต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูส้ อน
5.4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต (ศษ.ม) สาขาวิ ชาการศึกษาตลอดชี วิตและ
การพัฒนามนุษย์ มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2550 :
ออนไลน์)
ชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์
ชื่อปริ ญญา
ภาษาไทย : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์) ศษ.ม.
(การศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์)
ภาษาอังกฤษ : Master of Education (Lifelong Education and Human Development) M.Ed.
(Lifelong Education and Human Development)
สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ ทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะ
ในการจัด และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ รวมทัง้ เป็ นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
2. เพือ่ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวติ ให้สามารถทําหน้าทีจ่ ดั การศึกษาตลอดชีวติ
หรือผูท้ ท่ี าํ งานส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ม ี
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ งานระดับผูบ้ ริหารและระดับผูป้ ฏิบตั งิ านใน
ชุมชน รวมทัง้ นักวิชาการ นักปฏิบตั กิ ารวิชาชีพด้านการศึกษาตลอดชีวติ
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3. เพือ่ พัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการศึกษาตลอดชีวติ ส่งเสริมงานวิจยั และผลงานวิชาการใน
สาขาการศึกษาตลอดชีวติ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ เข้าศึกษา
1. มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ข้อ 7 และ/หรือทีม่ กี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงภายหลัง
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่
ตํ่ากว่า 2.50
3. ในกรณีทม่ี คี ะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 2.50 ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาขาวิชาหลังจากจบการศึกษาขันปริ
้ ญญาบัณฑิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
4. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
อนึ่ง สําหรับผูท้ จ่ี ะเลือกเรียนแผน ก แบบ ก 1 จะต้องสอบได้เกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี
หรือมีผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่แล้ว หรือทํางานเป็ นผูบ้ ริหารด้านการศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนาชุมชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
*ชือ่ หลักสูตรเดิมคือ สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาต่อเนื่อง
โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์ มี 3
แผนการศึกษา คือ แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนตาม
แผนใดแผนหนึ่งจากสามแผนการศึกษา ซึง่ มีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 1 (ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ และให้เรียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโดยไม่นบั หน่ วยกิต อย่างน้อย 6 หน่วยกิต) วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต รวม
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก 2 (ทําวิทยานิพนธ์ ศึกษารายวิชา และสอบประมวลความรู)้ กําหนดให้
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 29 หน่ วยกิต และลงทะเบียนวิทยานิพนธ์มคี า่ เทียบเท่า 12 หน่วยกิต รวม
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ
21 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์มคี า่ เทียบเท่า
12 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
3. แผน ข (ทํามหาบัณฑิตนิพนธ์ ศึกษารายวิชา และสอบประมวลความรู)้ กําหนดให้ศกึ ษา
รายวิชาไม่น้อยกว่า 35 หน่ วยกิต และมหาบัณฑิตนิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่ วยกิต รวมหน่วยกิตต
ลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
มหาบัณฑิตนิพนธ์มคี า่ เทียบเท่า
6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
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การแบ่งสายวิ ชาในการสอบประมวลความรอบรู้
นักศึกษามีสทิ ธิเข้าสอบประมวลความรอบรูภ้ ายหลังจากทีไ่ ด้เรียนรายวิชาและได้หน่ วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต ตามทีก่ าํ หนดไว้ในหลักสูตรทัง้ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ข
การสอบประมวลความรอบรูข้ องสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ ฯ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มวิชา
โดยทีน่ กั ศึกษาจะต้องสอบกลุ่มวิชาที่ 1 และเลือกสอบกลุ่มวิชาอื่นอีก 1 กลุ่มวิชา รวมเป็ น 2 กลุ่ม
วิชา ดังนี้
1. กลุม่ วิชาการศึกษาตลอดชีวติ
2. กลุม่ การบริหารการศึกษาตลอดชีวติ
3. กลุม่ วิชาสถิตแิ ละการวิจยั
นักศึกษาทีจ่ บปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นทีไ่ ม่ใช่ทางการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาพืน้ ฐาน
ในระดับปริญญาตรี จํานวน 2 รายวิชา ในปี การศึกษาแรก เพิม่ จากรายวิชาทีก่ ําหนดตามหลักสูตร
โดยไม่นบั หน่วยกิตและได้รบั ผลการศึกษาเป็ นสัญลักษณ์ S โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา
463 101 จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
3(3-0-6)
464 112 การศึกษาไทย (Thai Education)
2(2-0-4)
464 211 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา (Philosophy and Concepts in
3(3-0-6)
Education)
รายวิ ชาและหน่ วยกิ ต
แผน ก แบบ ก 1 ให้เรียนรายวิชาตามคําแนะนําของอาจารย์ทป่ี รึกษาอย่างน้อย 6 หน่ วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิต) และลงทะเบียนรายวิชา469 597วิทยานิพนธ์ (Thesis) มีคา่ เทียบเท่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 มีรายวิ ชา ดังนี้
รายวิชาบังคับ แผน ก แบบ ก 2 มีรายวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต ดังนี้
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา
464 460 วิธวี จิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Research Methodology in 3(3-0-6)
Behavioral and Social Sciences)
469 401 หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ (Principles and Philosophy of
3(3-0-6)
Lifelong Education)
469 402 กระบวนการเรียนรูแ้ ละการสอนผูใ้ หญ่ (Adult Learning and Teaching
3(3-0-6)
Process)
469 403 การบริหารการศึกษาตลอดชีวติ (Administration in Lifelong Education)
3(3-0-6)
469 406 การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ (Project Development and
3(3-0-6)
Evaluation)
469 408 ฝึกประสบการณ์การศึกษาตลอดชีวติ (Practicum in Lifelong Education)
3(2-2-5)
469 557 การพัฒนามนุ ษย์ (Human Development)
3(3-0-6)

40
รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
463 421 สัมมนากระบวนการกลุม่ สัมพันธ์ (Seminar in Group Process)
3(3-0-6)
464 451 สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางการศึกษา (Statistics for Educational Research)
3(3-0-6)
464 452 สถิตวิ เิ คราะห์สาํ หรับการวิจยั เชิงทดลองและกึง่ ทดลอง (Statistics for
3(3-0-6)
Experimental and Quasi Experimental Research)
469 410 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
3(3-0-6)
469 420 แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน (Learning Resources in Communities)
2(2-0-4)
469 421 กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาชุมชน (Activities for Community Development)
2(2-0-4)
469 422 การศึกษาตลอดชีวติ กับการพัฒนาคุณภาพชีวติ (Lifelong Education and
2(2-0-4)
the Development of Life Quality)
469 423 สัมมนาการพัฒนาอาชีพและการตลาด (Seminar on Vocational
2(1-3-2)
Development and Marketing)
469 424 การพัฒนาอาชีพในชุมชนรากหญ้า (Vocational Development of
2(2-0-4)
Grassroot Communities)
469 425 กระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน (Community Learning Process)
2(2-0-4)
469 426 การสหกรณ์เพือ่ ชุมชนเข้มแข็ง (Cooperatives for Community Solidarity) 2(2-0-4)
469 427 การถ่ายทอดและการอนุ รกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาไทย(Transfer and Conservation of 2(2-0-4)
Thai Local Wisdom)
469 428 การเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอิเล็คโทรนิค (E - learning network)
2(2-0-4)
469 429 การพัฒนาศักยภาพของผูด้ อ้ ยโอกาส (Potential Enhancement of the
2(2-0-4)
Disadvantaged)
469 431 การศึกษาสําหรับผูส้ งู อายุ (Education for the Elderly)
2(2-0-4)
469 441 กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ กลุม่ คนชายขอบ (Learning Activities for Marginal 2(2-0-4)
Population)
469 450 ประเด็นและแนวโน้มการศึกษาตลอดชีวติ (Issues and Trends in Lifelong 2(2-0-4)
Education)
469 451 เครือข่ายการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong Learning Network)
2(2-0-4)
469 452 ชุมชนกับการศึกษาตลอดชีวติ (Community and Lifelong Education)
2(2-0-4)
469 453 การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม (Participatory Learning)
3(3-0-6)
469 454 การศึกษางานวิจยั ทางการศึกษาตลอดชีวติ (Studies on Research in
2(2-0-4)
Lifelong Education)
469 455 เทคนิคการทํางานแบบมีสว่ นร่วม (Techniques for Participatory Working 2(2-0-4)
Process)
469 456 เทคนิคการสอนอ่านแก่ผไู้ ม่รหู้ นังสือ (Reading Techniques for Illiterates) 2(2-0-4)
469 466 สตรีศกึ ษา (Women Studies)
2(2-0-4)
469 467 การจัดการฝึ กอบรม (Training Management)
3(3-0-6)
ั
469 471 ปญหาเฉพาะและการสัมมนา (Special Problems and Seminar)
3(2-2-5)
469 472 การพัฒนาโครงร่างงานวิจยั (Research Proposal Development)
2(2-0-4)
469 491 การประกันคุณภาพการศึกษาตลอดชีวติ (Quality Assurance in Lifelong
2(2-0-4)
Education)
469 553 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสําหรับการศึกษาตลอดชีวติ
3(3-0-6)
(Information and Communication Technology for Lifelong Education)

41
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา
469 556 การศึกษาตลอดชีวติ กับการเปลีย่ นแปลงทางสังคม (Lifelong Education
3(3-0-6)
and Social Changes)
469 560 การศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์ระหว่างประเทศ (International
3(3-0-6)
Lifelong Education and Human Development)
469 570 การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวติ (Supervision in Lifelong Education)
3(3-0-6)
469 573 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development)
2(2-0-4)
469 585 การจัดการศึกษาทางไกล (Distance Education Management)
3(3-0-6)
469 586 การฝึกอบรมสมาธิตามแนวพุทธ (Meditation in Buddhism)
2(1-3-2)
469 587 การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาตลอดชีวติ ในประเทศไทย (Adult and
3(3-0-6)
Lifelong Education in Thailand)
469 588 ภูมปิ ญั ญาไทยและการพัฒนาสินค้าพืน้ บ้าน (Thai Wisdom and
3(3-0-6)
Development of Local Products)
469 589 การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวติ 1 (Independent Study in 1(1-1-2)
Lifelong Education 1)
469 590 การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวติ 2 (Independent Study in 2(1-3-2)
Lifelong Education 2)
469 591 การศึกษารายบุคคลในสาขาการศึกษาตลอดชีวติ 3 (Independent Study in 3(1-4-4)
Lifelong Education 3)
นอกจากรายวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาจากสาขาอื่น ๆ ทีเ่ ปิดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
มีค่าเทียบเท่า
469 598 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
12 หน่วยกิต
แผน ข มีรายวิ ชา ดังนี้
รายวิชาบังคับ แผน ข มีรายวิชาบังคับ จํานวน 27 หน่วยกิต ดังนี้
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา
หน่ วยกิ ต
464 460 วิธวี จิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Research Methodology in 3(3-0-6)
Behavioral and Social Sciences)
469 401 หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ (Principles and Philosophy of
3(3-0-6)
Lifelong Education)
469 402 กระบวนการเรียนรูแ้ ละการสอนผูใ้ หญ่ (Adult Learning and Teaching
3(3-0-6)
Process)
469 403 การบริหารการศึกษาตลอดชีวติ (Administration in Lifelong Education)
3(3-0-6)
469 406 การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ (Project Development and
3(3-0-6)
Evaluation)
469 408 ฝึกประสบการณ์การศึกษาตลอดชีวติ (Practicum in Lifelong Education)
3(2-2-5)
469 467 การจัดการฝึ กอบรม (Training Management)
3(3-0-6)
ั
469 471 ปญหาเฉพาะและการสัมมนา (Special Problems and Seminar)
3(2-2-5)
469 557 การพัฒนามนุ ษย์ (Human Development)
3(3-0-6)
รายวิชาเลือก แผน ข นักศึกษาเรียนรายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชา
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ดังต่อไปนี้
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อรายวิ ชา
463 421 สัมมนากระบวนการกลุม่ สัมพันธ์ (Seminar in Group Process)
3(3-0-6)
464 451 สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางการศึกษา (Statistics for Educational Research)
3(3-0-6)
464 452 สถิตวิ เิ คราะห์สาํ หรับการวิจยั เชิงทดลองและกึง่ ทดลอง (Statistics for
3(3-0-6)
Experimental and Quasi Experimental Research)
469 410 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
3(3-0-6)
469 420 แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน (Learning Resources in Communities)
2(2-0-4)
469 421 กิจกรรมเพือ่ การพัฒนาชุมชน (Activities for Community Development)
2(2-0-4)
469 422 การศึกษาตลอดชีวติ กับการพัฒนาคุณภาพชีวติ (Lifelong Education and
2(2-0-4)
the Development Quality of Life)
469 423 สัมมนาการพัฒนาอาชีพและการตลาด (Seminar on Vocational
2(1-3-2)
Development and Marketing)
469 424 การพัฒนาอาชีพในชุมชนรากหญ้า (Vocational Development of
2(2-0-4)
Grassroot Communities)
469 425 กระบวนการเรียนรูข้ องชุมชน (Community Learning Process)
2(2-0-4)
469 426 การสหกรณ์เพือ่ ชุมชนเข้มแข็ง (Cooperatives for Community Solidarity) 2(2-0-4)
469 427 การถ่ายทอดและการอนุ รกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาไทย (Transfer and Conservation
2(2-0-4)
of Thai Local Wisdom)
469 428 การเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอิเล็คโทรนิค (e - learning network )
2(2-0-4)
469 429 การพัฒนาศักยภาพของผูด้ อ้ ยโอกาส (Potential Enhancement of the
2(2-0-4)
Disadvantaged)
469 431 การศึกษาสําหรับผูส้ งู อายุ (Education for the Elderly)
2(2-0-4)
469 441 กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ กลุม่ คนชายขอบ (Learning Activities for Marginal 2(2-0-4)
Population)
469 450 ประเด็นและแนวโน้มการศึกษาตลอดชีวติ (Issues and Trends in Lifelong 2(2-0-4)
Education)
469 451 เครือข่ายการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong learning Network)
2(2-0-4)
หลักสูตรระดับปริญญาโทของที่ศิลปากร ใช้ช่อื หลักสูตรว่า การศึกษาตลอดชีวติ และการ
พัฒนามุนษย์ สังกัดภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน โดยได้มกี ารปรับปรุงใช้หลักสูตรนี้เมื่อปี 2548
ในส่วนของโครงสร้างหลักสูตรมี 3 แผน คือ
1. แผน ก.(1) ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว มีคา่ เทียบเท่า 36 หน่วยกิต
2. แผน ก.(2) ทําวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา โดยกําหนดให้ศกึ ษารายวิชาไม่น้อยกว่า 29
หน่ วยกิต และ ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์มคี ่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต โดยรวมหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็ น
วิชาบังคับ
21
หน่วยกิต
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
8
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์มคี า่ เทียบเท่า
12
หน่วยกิต

43
หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต
41
3. แผน ข. (ทําสารนิพนธ์และศึกษารายวิชา) กําหนดให้ศกึ ษารายวิชาไม่น้อยกว่า 35 หน่วย
กิต และสารนิพนธ์ มีคา่ เทียบเท่า 6 หน่วยกิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
27
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
8
หน่วยกิต
สารนิพนธ์มคี า่ เทียบเท่า
6
หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต
41
หน่วยกิต
5.5 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิ ต (กศ.ม.) สาขาวิ ชาการศึกษาผู้ใหญ่ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2541 มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
(มปป. : ออนไลน์)
ชื่อของหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
ภาษาอังกฤษ : Master of Education (Adult Education)
ชื่อปริ ญญา
ชือ่ เต็ม

: การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาผูใ้ หญ่)
Master of Education (Adult Education)
ชือ่ ย่อ
: กศ.ม. (การศึกษาผูใ้ หญ่)
M.Ed. (Adult Education)
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่มลี กั ษณะเป็ นสหวิทยาการโดยนํา
ความรูส้ าขาต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อผลิตบุคลากรให้เป็ นผูน้ ํ าทางวิชาการด้านการศึกษาผูใ้ หญ่
และการศึกษานอกโรงเรียนที่มคี ุณภาพ มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีวตั ถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้
1. ให้ผู้เ รีย นมีค วามรู้ ความเข้า ใจหลัก การ และแนวคิด ต่ า งๆ ในงานการศึก ษาผู้ใ หญ่
การศึกษานอกโรงเรียน และการพัฒนาชุมชนทัง้ ใน และต่างประเทศ
2. ให้ผเู้ รียนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียน การฝึ กปฏิบตั ใิ นชุมชน และในหน่ วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกโรงเรียน
3. ให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความสามารถในการจัดทําหลักสูตร การวางแผน การกําหนดโครงการ
และแผนงานในการศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกโรงเรียน
4. ให้ผู้เ รีย นมีค วามสามารถในการเป็ น ผู้บ ริห ารโครงการ และนิ เ ทศการศึก ษาผู้ใ หญ่
การศึกษานอกโรงเรียน
5. ให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจยั ทดลอง และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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6. ให้ผู้เ รีย นมีท ศั นคติท่ดี ีตามแนวคิด และปรัช ญาการศึกษาผู้ใ หญ่ และการศึก ษานอก
โรงเรียนสนใจใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมอยู่เสมอ รักที่จะคิดค้นหานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีในการให้บริการทางการศึกษาแก่ประชาชน
ตารางที่ 1 โครงสร้างของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
หมวดวิ ชา
1. หมวดวิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา
2. หมวดวิชาเอก
- วิชาเอกบังคับ
- วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. ปริญญานิพนธ์
5. ประสบการณ์การวิจยั /สารนิพนธ์

แผน ก (หน่ วยกิ ต)
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
-

จํานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 40 หน่ วยกิ ต

แผน ข (หน่ วยกิ ต)
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 46 หน่ วย
กิ ต

โครงสร้างหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้
1. หมวดวิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา เป็ นวิชาทีเ่ ป็นรากฐานของการศึกษาในหลักสูตรปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา และไม่เป็ นวิชาพืน้ ฐานของวิชาเอกใดๆ โดยหลักสูตรกําหนดให้
นิสติ เรียนรายวิชาในหมวดวิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
จุดมุง่ หมาย
1. เพื่อให้นิสติ มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจโลก รูเ้ ท่าทันต่อการเปลีย่ นแปลงในสังคมไทยและ
สังคมโลก และเป็นผูม้ จี ริยธรรม
2. เพื่อให้นิสติ เข้าใจสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับมิตติ ่างๆของสังคม เช่น การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
3. เพื่อให้นิสติ สามารถประยุกต์ความรู้ ทฤษฏี และหลักการพื้น ฐานของศาสตร์ต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้
4. เพื่อให้นิสติ เข้าใจสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ต่างๆ เพื่อสามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ทาง
การศึกษา แสวงหาทางเลือกได้
5. เพื่อให้นิสติ เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าในกระบวนการวิจยั มีความสามารถในการ
อ่านผลการวิจยั และใช้กระบวนการวิจยั ในการแก้ปญั หาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
สําหรับหมวดวิชาพืน้ ฐานการศึกษาและวิจยั (แผน ก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต) และ (แผน ข
ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต) มีรายวิชาดังนี้
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
พฐ 501 พืน้ ฐานทางปรัชญาของการศึกษา
2(2 - 0)
พฐ 502 พืน้ ฐานทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
2(2 - 0)
พฐ 503 พืน้ ฐานทางจิตวิทยาของการศึกษา
2(2 - 0)
พฐ 504 พืน้ ฐานทางเทคโนโลยีของการศึกษา
2(2 - 0)
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กลุ่มวิ ชาวิ จยั ทางการศึกษา
กํ า หนดให้เ รีย นไม่น้ อ ยกว่ า 2 หน่ ว ยกิต โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตรจากรายวิชาดังนี้
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
พฐ 511 วิธกี ารวิจยั ทางการศึกษา
3(3 - 0)
พฐ 512 การวิจยั เชิงคุณภาพ
3(3 - 0)
พฐ 521 สถิตเิ พือ่ การวิจยั 1 (สําหรับผูไ้ ม่มพี น้ื ฐานทางคณิตศาสตร์)
3(3 - 0)
พฐ 522 สถิตเิ พือ่ การวิจยั 2 (สําหรับผูไ้ ม่มพี น้ื ฐานทางคณิตศาสตร์)
3(3 - 0)
พฐ 531 คอมพิวเตอร์สาํ หรับการศึกษาและวิจยั
3(3 - 0)
2. หมวดวิชาเอก เป็ นวิชาทีฝ่ ึ กนิสติ ให้มคี ุณลักษณะตามความมุ่งหมายของแต่ละวิชาเอก
สําหรับวิชาเอกบังคับกําหนดให้เรียน 18 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
กญ 511 ปรัชญาการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษานอกโรงเรียน
3(3 - 0)
กญ 512 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษานอกโรงเรียน
3(3 - 0)
กญ 513 การบริหารและการนิเทศการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 521 พัฒนาการในวัยผูใ้ หญ่และกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
3(3 - 0)
กญ 522 แหล่งวิชาและสือ่ การเรียนสําหรับการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษานอก
3(3 - 0)
โรงเรียน
กญ 541 ปฏิบตั กิ ารในการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
สําหรับแผน ข กําหนดให้เรียนวิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
กญ 514 การศึกษาผูใ้ หญ่เปรียบเทียบ
2(2 - 0)
ั
กญ 531 การศึกษาผูใ้ หญ่กบั ปญหาในสังคมไทย
3(3 - 0)
กญ 532 เศรษฐศาสตร์การศึกษาผูใ้ หญ่
2(2 - 0)
กญ 533 จริยธรรมและค่านิยมของชุมชนสําหรับการพัฒนา
2(2 - 0)
กญ 534 นันทนาการสําหรับผูใ้ หญ่
2(2 - 0)
กญ 535 การวางแผนและการประเมินผลโครงการการศึกษาผูใ้ หญ่
2(2 - 0)
กญ 536 การศึกษาผูใ้ หญ่กบั การพัฒนาบุคคลและชุมชน
2(2 - 0)
กญ 537 การศึกษาผูใ้ หญ่กบั การพัฒนาอาชีพ
2(2 - 0)
กญ 538 สูงอายุวทิ ยาศึกษา
2(2 - 0)
กญ 539 สตรีศกึ ษา
2(2 - 0)
กญ 542 สัมมนาปญั หาและการวิจยั ทางการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 543 สัมมนาการพัฒนาผูน้ ําสําหรับการศึกษาผูใ้ หญ่
2(2 - 0)
กญ 544 การศึกษาเฉพาะเรือ่ งทางการศึกษาผูใ้ หญ่
2(2 - 0)
กญ 550 หลักการฝึกอบรมและพัฒนาผูใ้ หญ่
2(2 - 0)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เป็ นวิชาทีส่ ง่ เสริมให้นิสติ มีความรูก้ ว้างขวางขึน้ นิสติ จะเลือกเรียน
รายวิชาใดที่เปิ ดสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิตเป็ นวิชาเลือกเสรี ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาของรายวิชานัน้ ๆ สําหรับแผน ก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
จากวิชาในกลุม่ วิชาเอกเลือก ส่วนในแผน ข ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
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4. ประสบการณ์การวิจยั กําหนดให้นิสติ แผน ข เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ตอ้ งทํา
ปริญญานิพนธ์ แต่ตอ้ งมีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเสนอเป็ นรายงานมีลกั ษณะเป็ นสารนิพนธ์
หรือผลงานอื่นทีม่ ลี กั ษณะเทียบเท่าสารนิพนธ์
สําหรับแผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
กญ 645 ปฏิบตั กิ ารวิจยั ทางการศึกษาผูใ้ หญ่
ส่วนวิชาเลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชือ่ วิชา

หน่ วยกิ ต
3(3 - 0)

หน่วย
กิต
กญ 542 สัมมนาปญั หาและการวิจยั ทางการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 641 สถิตแิ ละการจัดกระทําข้อมูลเพือ่ งานวิจยั ทางการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 642 การออกแบบงานวิจยั สําหรับการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
5. ปริญญานิพนธ์ เป็ นการวิจยั ปญั หาทีเ่ กี่ยวกับการศึกษา หรือวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องทัง้
การศึกษาและวิชาการ
สําหรับแผน ก ต้องทําปริญญานิพนธ์มคี า่ เทียบเท่า 12 หน่วยกิต
12
กญ 699 ปริญญานิพนธ์
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรในระดับปริญญาโทของแต่ละมหาวิทยาลัย
โครงสร้างหลักสูตร
แผนการเรียน
หมวดวิ ชา
วิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา /
วิชาบังคับร่วม
วิชาเอก

มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
; แผน ก (ก 2)
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร
; แผน ก
; แผน ข
-

-

มหาวิ ทยาลัย
มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ
; แผน ก
; แผน ข

จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
; แผน ก (ก 2)

มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
; แผน ก (ก 2) (Type A2 Plan
A 2)

ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

8 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
29 หน่วยกิต 35 หน่วยกิต 18หน่วยกิต
21 หน่วยกิต 27 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 8 ไม่น้อยกว่า 8
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 2
หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
-

ไม่น้อยกว่า 28
ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต
หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ/บังคับเฉพาะ
14 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
19 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก / วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 10
ไม่ต่าํ กว่า 5 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต
หมวดวิ ชาเลือกเสรี/วิ ชารอง
9 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 4
หน่วยกิต
ปริญญานิ พนธ์ / วิ ทยานิ พนธ์
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
สารนิ พนธ์ / มหาบัณฑิ ตนิ พนธ์
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
รวมหน่ วยกิ ตตลอดหลักสูตร
45 หน่ วยกิ ต
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 46
ไม่ตา่ํ กว่า 40 หน่ วยกิ ต
42 หน่ วยกิ ต
41 หน่ วยกิ ต 41 หน่ วยกิ ต 40 หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
* หมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีแผนการเรียนแบบ ก1 คือ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ และศึกษาในรายวิชาทีอ่ าจารย์ทป่ี รึกษาแนะนําโดยไม่นบั รวมเป็ นหน่วยกิต อย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยวิทยานิพนธ์มคี า่
เทียบเท่า 36 หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
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6. หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริ ญญาเอก ของแต่ละมหาวิ ทยาลัยที่จดั การเรียนการ
สอนในสาขาวิ ช าการศึ กษาผู้ใหญ่ การศึ กษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย์
ประกอบด้วย
6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สหวิทยาการ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์และชุมชน (Human and Community Resource Development) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กําแพงแสน
ั ฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
6.2 หลักสูต รครุ ศาสตรดุษฎีบณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6.3 หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการ
พัฒนามนุ ษย์ ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร
6.4 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (กศ.ด.) สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ
ทัง้ นี้แต่ละสถาบันมีรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรดังนี้
6.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต (ปร.ด.) สหวิ ทยาการ สาขาวิ ชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์และชุมชน
(Human and Community Resource Development)
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน
ชือ่ ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน), ปร.ด. (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน)
Doctor of Philosophy (Human and Community Resource Development),
Ph.D. (Human and Community Resource Development)
โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แบบ คือ 1) แบบ 2.1 และ 2) แบบ 2.2 ซึง่ แต่ละแบบมีรายละเอียด
ดังนี้
1) แบบ 2.1 มีจํานวนหน่ วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 19 หน่ วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมเป็ น 55 หน่วยกิต ซึง่ ประกอบด้วย
1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
1.1 สัมมนา 4 หน่วยกิต
1.2 วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รายการวิ ชา
1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต
1.1 สัมมนา 4 หน่วยกิต
02190697 สัมมนา (Seminar)

1,1,1,1
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1.2 วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
02190611 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน (Philosophy 3(3-0)
and Concepts of Human and Community Resource Development)
02190691 ระเบี ย บวิ ธี วิ จ ั ย ขัน้ สู ง ทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ แ ละชุ ม ชน 3(3-0)
(Advanced Research Methodology in Human and Community
Resource Development)
02190692 การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในองค์การและชุมชน (Action Research in 3(2-2)
Organization and Community)
1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยกําหนดให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
02190612 การกําหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน 3(3-0)
(Strategic Designation and Planning for Human and Community
Resource Development)
02190621 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่ การสร้างสรรค์ศกั ยภาพมนุ ษย์และชุมชน
3(3-0)
(Educational Strategies for Human and Community Capacity
Building)
02190631 การจัดการสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน
3(3-0)
(Management of Information for Human and Community Resource
Development)
02190641 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชนในมิตสิ งั คมและวัฒนธรรม (Socio3(3-0)
cultural Dimension of Human and Community Resource
Development)
02190642 การวางแผนและการจัดการสิง่ แวดล้อมในชุมชน (Community
3(3-0)
Environmental Planning and Management)
02190651 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน (Applied 3(3-0)
Economics for Human and Community Resource Development)
02190693 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล (Workshop in Data
3(2-2)
Analysis and Presentation)
02190694 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจยั เพือ่ การพัฒนา
3(2-2)
(Workshop in Research Dissemination and Utilization for
Development)
02190696 เรือ่ งเฉพาะทางการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน (Selected Topics in 1-3
Human and Community Resource Development)
02190698 ปญั หาพิเศษ (Special Problems)
1-3
หรือรายวิชาอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาวิชา
ทีเ่ กี่ยวข้อง ทีม่ เี ลขรหัสสามตัวหลังหมายเลข 500 ขึน้ ไป ทัง้ นี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจํา ตัว นิ ส ติ และความเห็น ชอบของคณะกรรมการบัณฑิต ศึก ษา สาขาวิชาการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
1-36
02190699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
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2) แบบ 2.2 มีจํานวนหน่ วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 48 หน่วยกิต รวมเป็ น 78 หน่วยกิต ซึง่ ประกอบด้วย
1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 สัมมนา 6 หน่วยกิต
1.2 วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
รายการวิ ชา
1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 สัมมนา 6 หน่วยกิต
02190697 สัมมนา (Seminar)
1,1,1,1,1,1
1.2 วิชาเอกบังคับ 9 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
02190611 ปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน (Philosophy 3(3-0)
and Concepts of Human and Community Resource Development)
02190691 ระเบียบวิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทางการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน
3(3-0)
(Advanced Research Methodology in Human and Community
Resource Development)
02190692 การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในองค์การและชุมชน (Action Research in
3(2-2)
Organization and Community)
1.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยกําหนดให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังนี้
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
02190612 การกําหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน 3(3-0)
(Strategic Designation and Planning for Human and Community
Resource Development)
02190621 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพือ่ การสร้างสรรค์ศกั ยภาพมนุ ษย์และชุมชน
3(3-0)
(Educational Strategies for Human and Community Capacity
Building)
02190631 การจัดการสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน
3(3-0)
(Management of Information for Human and Community Resource
Development)
02190641 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชนในมิตสิ งั คมและวัฒนธรรม (Socio3(3-0)
cultural Dimension of Human and Community Resource
Development)
02190642 การวางแผนและการจัดการสิง่ แวดล้อมในชุมชน (Community
3(3-0)
Environmental Planning and Management)
02190651 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพือ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน (Applied 3(3-0)
Economics for Human and Community Resource Development)
02190693 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล (Workshop in Data
3(2-2)
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Analysis and Presentation)
02190694 สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเผยแพร่และใช้ประโยชน์งานวิจยั เพือ่ การพัฒนา
3(2-2)
(Workshop in Research Dissemination and Utilization for
Development)
02190696 เรือ่ งเฉพาะทางการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน (Selected Topics in 1-3
Human and Community Resource Development)
02190698 ปญั หาพิเศษ (Special Problems)
1-3
หรือรายวิชาอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสาขาวิชา
ทีเ่ กี่ยวข้อง ทีม่ เี ลขรหัสสามตัวหลังหมายเลข 500 ชึ้นไป ทัง้ นี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการที่
ปรึกษาประจํา ตัว นิ ส ติ และความเห็น ชอบของคณะกรรมการบัณฑิต ศึก ษา สาขาวิชาการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน
2. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1-48
02190699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
6.2 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิ ต (ค.ด.) สาขาวิ ชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มปป. : ออนไลน์)
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Doctor of
Philosophy Program in Non-Formal Education)
ชื่อปริ ญญา ครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ค.ด.
Doctor of Philosophy Ph.D
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตนักบริหารสถาบันศึกษา นักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และนักฝึ กอบรมทีม่ คี วามคิด
ด้านบวก ในการพัฒนาบุคคล องค์กร และชุมชน
2.เพื่อสร้างผูน้ ําทีม่ คี วามสามารถในการแสวงหาความรูต้ ลอดชีวติ และสามารถนําความรูม้ า
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม โดยใช้การวิจยั เป็ นเครือ่ งมือการทํางาน สร้างสรรค์
ความรูใ้ หม่
รายละเอียดหลักสูตร
1.จํานวนหน่ วยกิ ต ตลอดหลักสูตรไม่ต่าํ กว่า 76 หน่วยกิต
2.จํานวนหน่ วยกิ ตรายวิ ชาเรียน 28 หน่วยกิต
2.1 รายวิชาบังคับร่วม 6 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
2708792 การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในสังคมสารสนเทศ
2(2-0-6)
2701801 การวิเคราะห์การศึกษาเชิงวิพากษ์
2(2-0-6)
2702628 วิธวี ทิ ยาการวิจยั ทางพฤติกรรมศาสตร์
2(2-0-6)
2.2 รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 14 หน่วยกิต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
2711799 การศึกษานอกระบบโรงเรียนกับการพัฒนาสังคม

หน่ วยกิ ต
2(2-0-6)
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รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
2711807 การบริหาร และการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2711808 การวิเคราะห์งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างประเทศ
2711831 การเรียนรู้ และพัฒนาการของผูใ้ หญ่ในสังคมสารสนเทศ
2711832 การวิเคราะห์นวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2711833 สัมมนาการวิจยั การศึกษานอกระบบโรงเรียนระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
2.3 รายวิชาเลือก 8 หน่วยกิต

หน่ วยกิ ต
3(3-0-9)
2(2-0-6)
3(3-0-9)
2(2-0-6)
2(2-0-6)

รหัสวิ ชา
2740795**
2706727**
2711795**
2711796**
2711797**
2711798**
2711800**
2711802**
2711803**
2711804**
2711805**
2711806**
2711809**

หน่ วยกิ ต
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
2(2-0-6)
3(2-2-8)
2(1-2-5)
2(1-2-5)
2(2-0-6)
1(0-0-4)
2(0-0-8)
3(0-0-12)
2(2-0-6)

ชื่อวิ ชา
คุณธรรมสําหรับบุคลากรในสถาบันการศึกษา
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
นโยบายทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผูท้ อ่ี ยูใ่ นสภาวะยากลําบาก
การวิเคราะห์ประเด็นทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การฝึกอบรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชนไทย
เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ปรัชญามนุ ษยนิยมเพือ่ ทรัพยากรมนุ ษย์
เอกัตศึกษา 1
เอกัตศึกษา 2
เอกัตศึกษา 3
การประเมินผลการศึกษานอกระบบโรงเรียน

* เป็ นรายวิชาของภาควิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต
** สําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้จบสาขาการศึกษาจําเป็ นต้องเรียนเพิม่ เติมเพือ่ เป็ นพืน้ ฐาน

3. จํานวนหน่ วยกิ ตวิ ทยานิ พนธ์ 48 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
2711828 วิทยานิพนธ์

ชื่อวิ ชา

หน่ วยกิ ต
48 หน่วย
กิต

4. การสอบภาษาต่างประเทศ และการสอบวัดคุณสมบัติ
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
2700898 การสอบภาษาต่างประเทศ
S/U
2711897 การสอบวัดคุณสมบัติ
S/U
5. กิ จกรรมอื่นๆ
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามหลักสูตรแล้ว
นิสติ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ
เช่น ศึกษาดูงานนอกสถานทีท่ งั ้ ใน และต่างประเทศ การเข้าร่วมสัมมนา และเสนอผลงานวิชาการ ทัง้
ในระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการในโอกาสพิเศษอื่นๆ เป็ นต้น
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6.3 .หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎี บณ
ั ฑิ ต (ศษ.ด.) สาขาวิ ชาการศึกษาตลอดชี วิตและ
การพัฒนามนุษย์ ภาควิ ชาการศึกษานอกโรงเรียน มหาวิ ทยาลัยศิ ลปากร (คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร. มปป. : ออนไลน์)
ชื่อหลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์
ชื่อปริ ญญา
ภาษาไทย ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต(การศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์)
ศษ.ด. (การศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์)
ภาษาอังกฤษ Doctor of Education (Lifelong Education and Human Development)
Ed.D. (Lifelong Education and Human Development)
สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์ทม่ี คี วามรู้
ความเข้า ใจ และมีท กั ษะ ในการจัด และส่ง เสริม การศึก ษาตลอดชีวิต รวมทัง้ เป็ น ผู้มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวติ หรือผูท้ ท่ี าํ งานส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวติ
การศึก ษานอกระบบ หรือ การศึก ษาตามอัธ ยาศัย ให้มีค วามสามารถในการปฏิบ ัติง านอย่า งมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ งานระดับผูบ้ ริหาร และระดับผูป้ ฏิบตั งิ านในชุมชน รวมทัง้ เป็ นนักวิชาการ
ุ ธรรมและ
นักปฏิบตั กิ ารวิชาชีพด้านการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์และให้เป็ นผูท้ ม่ี คี ณ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการศึกษาตลอดชีวติ และพัฒนามนุ ษย์ ส่งเสริมงานวิจยั และ
ผลงานวิชาการในสาขาการศึกษาตลอดชีวติ และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษา
1.
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาหรือเทียบเท่า ต้องได้เกรดเฉลีย่ สะสม
ไม่ต่ํากว่า 3.25
3. มีประสบการณ์ในการทํางานทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรีย น การพัฒ นาสัง คม การพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ หรือ สาขาวิช าที่เ กี่ย วข้อ ง หลัง จากจบ
การศึกษาขันปริ
้ ญญามหาบัณฑิตมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และ
4. ในกรณีอ่นื ที่นอกเหนือจากข้อ 1, 2, 3 และ 4 แล้ว ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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โครงสร้างของหลักสูตร
แบบ 1 (2) จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต จํานวนหน่วยกิ
ตรายวิชาเรียน 30 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับพืน้ ฐาน 4 หน่วยกิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
- หมวดวิชาบังคับก่อน สําหรับผูท้ ไ่ี ม่มวี ุฒศิ กึ ษาศาสตร์ หรือการศึกษาตลอดชีวติ ต้องเรียน
6 หน่วยกิต หรือ 3 หน่วยกิต แล้วแต่กรณี (ไม่นบั หน่วยกิต)
- หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา 18 หน่วยกิต
- หมวดวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ มีคา่ เทียบเท่า 36 หน่วยกิต
การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) จะกระทําได้เมื่อนักศึกษาได้
ศึกษารายวิชาบังคับทัง้ หมด และรายวิชาเลือกต่าง ๆ มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
รายวิ ชาและหน่ วยกิ ตหมวดวิ ชาบังคับพืน้ ฐาน จํานวน 4 หน่ วยกิ ต (ไม่นับหน่ วยกิ ต)
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
466 432 การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร (English Speech Communication)
2(2-0-4)
469 490 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาค้นคว้าในสาขาการศึกษาตลอดชีวติ และการ
2(2-0-4)
พัฒนามนุ ษย์(English Proficiency for Graduate Studies in Lifelong
Education and Human Development)
หมวดวิ ชาบังคับก่อน สําหรับผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิ ทางศึกษาศาสตร์และผูท้ ี่ไม่มีวฒ
ุ ิ ทางศึกษาศาสตร์
ก. สําหรับผูเ้ รียนทีม่ วี ุฒทิ างศึกษาศาสตร์ แต่ไม่มพี น้ื ฐานความรูด้ า้ นการศึกษาตลอดชีวติ
การศึกษาผูใ้ หญ่หรือการศึกษานอกระบบมาก่อน ต้องเรียน รายวิชา 469 401 หลักและปรัชญา
การศึกษาตลอดชีวติ จํานวน 3 หน่วยกิต โดยมีผลการเรียน ระดับ S
ข. ในกรณีทผ่ี เู้ รียนไม่มวี ุฒทิ างศึกษาศาสตร์
1. ต้องเรียนรายวิชา 469 401 หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ
2. ให้เลือกเรียนรายวิชาเพือ่ ปรับพืน้ ฐานความรูใ้ นปีการศึกษาแรก จํานวน 1 รายวิชา จากรายวิชา
ต่อไปนี้ โดยมีผลการเรียน ระดับ S
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
469 402 กระบวนการเรียนรูแ้ ละการสอนผูใ้ หญ่ (Adult Learning and Teaching
3(3-0-6)
Process)
469 403 การบริหารการศึกษาตลอดชีวติ (Administration in Lifelong Education)
3(3-0-6)
469 406 การพัฒนาและการประเมินผลโครงการ (Project Development and
3(3-0-6)
Evaluation)
หมวดวิ ชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 18 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
464 503 ระเบียบวิธวี จิ ยั และการออกแบบงานวิจยั (Research Methodology and
Research Design)
469 551 พัฒนาการและการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ (Adult Development and Learning)

หน่ วยกิ ต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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469 552 การพัฒนาโครงการการศึกษาตลอดชีวติ และพัฒนามนุ ษย์ (Program
Development in Lifelong Education and Human Development)
469 555 การสัมมนาทางการศึกษาตลอดชีวติ และพัฒนามนุ ษย์ (Seminar in Lifelong
Education and Human Development)
469 557 การพัฒนามนุ ษย์ (Human Development)
469 800 สัมมนาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (Seminar on Doctoral Dissertation)
หมวดวิ ชาบังคับเลือก จํานวน 6 หน่ วยกิ ต

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาให้ได้จาํ นวนหน่วยกิตทีก่ ําหนดตามโครงสร้างหลักสูตร ดังต่อไปนี้
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
469 553 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสําหรับการศึกษาตลอดชีวติ
3(3-0-6)
(Information and Communication Technology for Lifelong Education)
469 560 การศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์ระหว่างประเทศ (International
3(3-0-6)
Lifelong Education and Human Development)
469 575 การศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุ ษย์สาํ หรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
3(3-0-6)
(Lifelong Education and Human Development for Special Target
Population)
469 577 การวิเคราะห์นโยบายการศึกษาตลอดชีวติ (Policy Analysis in Lifelong
3(3-0-6)
Education)
หมวดวิ ชาเลือกเสรี จํานวน 6 หน่ วยกิ ต
ให้นกั ศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาอื่นๆ ทีเ่ ปิดสอนในระดับบัณฑิต
ศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถาบันอื่นทัง้ ภายในและต่างประเทศ
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
464 504 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจยั และประเมินผลทางการศึกษา (Computer for 3(3-0-6)
Educational Research and Evaluation)
464 506 โปรแกรมทางสถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางการศึกษา (Statistical Packages for
3(3-0-6)
Educational Research)
469 410 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
3(3-0-6)
469 466 สตรีศกึ ษา (Women Studies)
3(3-0-6)
469 467 การจัดการฝึ กอบรม (Training Management)
3(3-0-6)
469 502 ปฏิบตั กิ ารวิจยั เชิงคุณภาพในการศึกษาตลอดชีวติ (Practicum in
3(2-2-5)
Qualitative Research in Lifelong Education)
469 550 ทฤษฎีและแนวปฏิบตั กิ ารศึกษาตลอดชีวติ (Lifelong Education Theory
3(3-0-6)
and Practice)
469 558 การบริหารองค์กรการศึกษาตลอดชีวติ (Administration of Lifelong
3(3-0-6)
Education Organizations)
469 559 การวางแผนและการจัดหลักสูตรทางการศึกษาตลอดชีวติ (Curriculum
3(3-0-6)
Planning and Organization in Lifelong Education)
469 570 การนิเทศงานการศึกษาตลอดชีวติ (Supervision in Lifelong Education)
3(3-0-6)
469 574 การประเมินผลโครงการทางการศึกษาตลอดชีวติ (Evaluation in Lifelong
3(3-0-6)
Education)
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รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
469 576 การศึกษาของชุมชน (Community Education)
3(3-0-6)
469 578 การวางแผนการวิจยั และการประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
3(3-0-6)
Planning in Research and Evaluation)
469 579 การพัฒนาสือ่ เพือ่ การเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ (Learning Material Development
3(3-0-6)
for Adults)
469 580 การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Education and
3(3-0-6)
Socio-Economic and Cultural Development)
469 581 สัมมนาปญั หาเกีย่ วกับการศึกษาตลอดชีวติ ของประเทศโลกทีส่ าม (Seminar 3(2-2-5)
in Lifelong Education in the Third World Countries)
469 582 การฝึกอบรมผูน้ ําชุมชน (Community Leaders Training)
3(3-0-6)
469 585 การจัดการศึกษาทางไกล (Distance Education Management)
3(3-0-6)
469 587 การศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษาตลอดชีวติ ในประเทศไทย (Adult and
3(3-0-6)
Lifelong Education in Thailand)
469 588 ภูมปิ ญั ญาไทยและการพัฒนาสินค้าพืน้ บ้าน (Thai wisdom and
3(3-0-6)
Development of Local Products)
469 589 การเงินเพือ่ การจัดการการศึกษาตลอดชีวติ (Lifelong Education
3(3-0-6)
Financing)
469 590 สัมมนาการอาชีวศึกษาสําหรับผูใ้ หญ่ (Seminar in Vocational Education
3(2-2-5)
for Adults)
469 591 สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
3(3-0-6)
วิ ทยานิ พนธ์
469 900 วิทยานิพนธ์ (Dissertation) มีคา่ เทียบเท่า
36
6.4 หลักสูตรการศึกษาดุษฎี บณ
ั ฑิ ต (กศ.ด.) สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิ ทยาลัยศรี
นคริ นทรวิ โรฒ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (มปป. : ออนไลน์)
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Education Program in Adult Education
ชื่อปริ ญญา
ชือ่ เต็ม
ชือ่ ย่อ

: การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การศึกษาผูใ้ หญ่)
Doctor of Education (Adult Education)
: กศ.ด. (การศึกษาผูใ้ หญ่)
Ed.D. (Adult Education)
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ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่มงุ่ เน้นการพัฒนาสาขาวิชาชีพโดยการ
ผลิตนักการศึกษาผู้ใหญ่ระดับผู้นําที่มคี วามสมารถในการบริหาร เป็ นผู้นําด้านวิชาการในงาน
การศึกษาผูใ้ หญ่ ทัง้ ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบตั ิ และเป็ นนักวิจยั ระดับสูงทีส่ ามารถศึกษาค้นคว้า
และนําความรูด้ า้ นการวิจยั มาใช้ในงานการศึกษาผูใ้ หญ่ได้เป็ นอย่างดี โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุง่ ผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตให้มสี มรรถภาพดังต่อไปนี้
1. มีความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านการศึกษาผูใ้ หญ่อย่างลึกซึง้ ทัง้ ในด้านทฤษฎีและด้าน การ
ปฏิบตั กิ าร
2. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสามารถนํ าไปใช้ในการบริหารงานการศึกษาผูใ้ หญ่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาชุมชน พัฒนาชนบท และพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม
และสามารถสัมพันธ์กจิ กรรมการศึกษาผูใ้ หญ่ให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาได้
4. มีความรูค้ วามสามารถในการประยุกต์ใช้ส่อื และเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการ
และการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาผูใ้ หญ่
5. มีความสามารถในการวิจยั และประเมินผลในระดับสูง สามารถวางแผน ออกแบบ
โปรแกรมและกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
6. มีความเป็ นผูน้ ําหรือผูร้ ว่ มงานทีม่ คี ุณภาพ มีจริยธรรม บุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีจติ สํานึกในหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อตนเองและมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ พร้อมทีจ่ ะพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ
หลักสูตร
1.จํานวนหน่ วยกิ ตรวม จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ทีต่ อ้ ง
เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวมจํานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
60 หน่วยกิต
2.โครงสร้างหลักสูตร
ก.วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
ข.วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ค.ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
ก.วิ ชาบังคับ รวม 12 หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
กญ 721
กญ 731
กญ 741
กญ 833

ชื่อวิ ชา
หลักจิตวิทยาและกระบวนการเรียนรูข้ องมนุ ษย์
การบริหารงานการศึกษาผูใ้ หญ่
การวิจยั ทางการศึกษาผูใ้ หญ่
สือ่ และเทคโนโลยีสอ่ื สารสําหรับการศึกษาผูใ้ หญ่

หน่ วยกิ ต
3(3 - 0)
3(3 - 0)
3(3 - 0)
3(3 - 0)
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ข.วิ ชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต
นิสติ สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกทีจ่ ดั สอนโดยภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่เพื่อความลุ่มลึก
ในสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ตามความสนใจของนิสติ รวมทัง้ สิน้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รายวิชา
เลือกทีเ่ ปิดสอนโดยภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่มดี งั นี้
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
หน่ วยกิ ต
กญ 711 การศึกษาตลอดชีวติ
3(3 - 0)
กญ 712 การศึกษาตามอัธยาศัย
3(3 - 0)
กญ 811 การศึกษาผูใ้ หญ่กบั การพัฒนาอาชีพ
3(3 - 0)
กญ 812 การศึกษาผูใ้ หญ่กบั การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
3(3 - 0)
กญ 813 การศึกษาและพัฒนาชุมชน
3(3 - 0)
กญ 814 การศึกษาผูใ้ หญ่ระหว่างประเทศ
3(3 - 0)
กญ 815 จริยธรรมของนักการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 821 หลักและวิธกี ารสอนผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 822 การเรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเอง
3(3 - 0)
กญ 823 การศึกษาสําหรับผูส้ งู อายุ
3(3 - 0)
กญ 824 สตรีศกึ ษา
3(3 - 0)
กญ 825 การศึกษานอกระบบสําหรับกลุม่ เป้าหมายพิเศษ
3(3 - 0)
กญ 831 การวางแผนและพัฒนาโครงการและหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 832 ทักษะในการนิเทศสําหรับนักการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 834 การประสานงานการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 841 การวิจยั เชิงคุณภาพในการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 842 สัมมนาปญั หาการศึกษาผูใ้ หญ่ขนั ้ สูง
3(3 - 0)
กญ 843 ปฏิบตั กิ ารในการศึกษาผูใ้ หญ่ขนั ้ สูง
3(3 - 0)
กญ 844 ประเด็นหัวข้อสําคัญทางการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 845 การศึกษาอิสระระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
3(3 - 0)
กญ 846 การประเมินการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
กญ 847 คอมพิวเตอร์เพือ่ การวิจยั ทางการศึกษาผูใ้ หญ่
3(3 - 0)
หมายเหตุ
- สําหรับนิสติ ทีไ่ ม่ได้เรียนจบปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่และไม่เคยเรียนวิชา
ทางด้านพืน้ ฐานและปรัชญาการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวติ มาก่อนให้
เรียนวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อน (Pre-requisite) ทัง้ นี้ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
- ในกรณีทน่ี ิสติ มีความสนใจทีจ่ ะลงเรียนรายวิชาอื่น ซึง่ เปิ ดสอนในระดับปริญญาเอกโดย
ภาควิชาอื่น เป็ นวิชาเลือก ก็อาจทําได้เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่เห็นสมควร
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ค. ปริ ญญานิ พนธ์ 36 หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
รหัสวิ ชา
ชื่อวิ ชา
กญ 999 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
3(3 - 0)
การดําเนินการให้อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจพิจารณา
เทียบจํานวนหน่วยกิตกับขัน้ ตอนการวิจยั ดังนี้
3(3 - 0)
1.
การเสนอหัวข้อปญั หาและแนวทางการวิจยั
2.
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6(6 - 0)
3.
การเสนอเค้าโครงงานวิจยั โดยละเอียด
3(3 - 0)
4.
การพัฒนาเครือ่ งมือสําหรับการวิจยั
3(3 - 0)
5.
การเก็บข้อมูล
6(6 - 0)
6.
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3(3 - 0)
7.
การจัดทํารายงานการวิจยั
3(3 - 0)
8.
การสอบงานวิจยั
6(6 - 0)
9.
การเสนอรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
3(3 - 0)
รวม
36(36 - 0)
หมายเหตุ กญ 999 ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต 36 หน่ วยกิต นิสติ ทยอยลงทะเบียนตาม
จํานวนหน่วยกิต ทีเ่ ทียบกับขันตอนการทํ
้
าวิจยั จนครบจํานวน 36 หน่วยกิต
6. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ในประเทศ
ทิพวรรณ นันตระกูล (2544 : ออนไลน์) ได้ทาํ การศึกษาปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจ
ของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจุดประสงค์ของการวิจยั ดําเนินการเพื่อศึกษาถึงปจั จัยที่เกีย่ วข้องกับการ
ตัด สิน ใจเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในหลัก สู ต รการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งระดับ ปริ ญ ญาตรี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกลุม่ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาทีส่ อบผ่านข้อเขียน และเข้า
สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี การศึกษา 2544 จํานวน 153 คน เครื่องมือในการวิจยั
เป็ นแบบสอบถามเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวผูศ้ กึ ษาเองในด้านข้อมูลส่วนตัว ปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องใน
การตัด สินใจเข้าศึกษาต่อ และปญั หาที่เ กิดขึ้น ผู้ศึกษาได้นํา ข้อ มูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ และใช้คา่ ร้อยละ ซึง่ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นผูท้ จ่ี บมาจากสถานศึกษา
ของรัฐบาล และมีระดับคะแนนเฉลีย่ สูงมีความตัง้ ใจ และมีความรักในอาชีพครู โดยมีความคาดหวัง
จากการเรียนว่าจะสามารถพัฒนาทักษะ และบุคลิกภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะได้รบั ความรูใ้ น
วิชาทีเ่ รียนมา และสามารถเรียนต่อในระดับทีส่ งู ได้หลังจากจบการศึกษาแล้วจะมีความมันคงในการ
่
ประกอบอาชีพ และสามารถหาความรูเ้ พิม่ เติมได้ อีกทัง้ เป็ นการศึกษาทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากสังคม
โดยที่นักศึก ษาจะตัด สิน ใจเลือ กเข้า ศึก ษาต่ อ ด้ว ยตัว เองเพราะมีค วามคิด เห็น ว่ า มีทกั ษะและมี
ความสามารถพิเศษทีค่ วรได้รบั การสนับสนุ น ทําให้มนใจว่
ั ่ าจะสามารถทําคะแนนได้ดใี นสาขาทีเ่ ลือก
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วิภาวดี ไพเมือง (2545 : ออนไลน์) ได้ทําการประเมินหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ประเมิน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชากรทีใ่ ช้ในการประเมินครัง้ นี้
ประกอบด้วย นักศึกษาที่กําลังศึกษาในหลักสูตรการศึกษาต่ อเนื่ อง ระดับปริญญาตรี สาขาวิช า
บริหารธุรกิจ 42 คน ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการหลักสูต ร 6 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ให้
ข้อมูลประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาในหลักสูตร 58 คน บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 298 คน ผู้บงั คับบัญชาของบัณฑิตตามหลักสูตร 211 คน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารธุรกิจ 24 คน รวมทัง้ สิน้ 639 คน ผูป้ ระเมินได้ดําเนินการโดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุม่ และแบบประเมินการปฏิบตั งิ านของบัณฑิตผูป้ ระเมินได้ทาํ การวิเคราะห์หาความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินสรุปได้ดงั นี้
บริบทของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจน ปฏิบตั ไิ ด้ สอดคล้องกับสังคม
ปจั จุบนั และความต้องการของนักศึกษาในระดับมาก โครงสร้างและเนื้อหาวิชามีความครอบคลุม
เหมาะสมและเพียงพอ
ปจั จัยเกื้อหนุ นของหลักสูตร อาคารสถานทีม่ คี วามเพียงพอ เหมาะสมมาก อุปกรณ์ และสื่อ
การเรียนการสอนมีคุณภาพ และความสะดวกในระดับปานกลาง แหล่งวิทยาการทีส่ ง่ เสริมการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรมีคุณภาพ และเพียงพอในระดับมาก นักศึกษามีคุณสมบัตกิ ่อนเข้ารับ
การศึกษาเป็ นไปตามเกณฑ์ อาจารย์มวี ุฒกิ ารศึกษาในลําดับขัน้ A ตําแหน่ งทางวิชาการในลําดับขัน้
D และผลงานทางวิชาการในลําดับขัน้ B
การดําเนินการหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมอยู่ในระดับมาก การวัดและ
ประเมิน ผลมีค วามเหมาะสม และการประชาสัม พัน ธ์ห ลัก สูต รพบว่ า เหมาะสมและครอบคลุ ม
กลุม่ เป้าหมายดีมาก
ผลิตผลของหลักสูตร ระดับผลการเรียนเฉลีย่ ของบัณฑิตส่วนใหญ่เท่ากับ หรือมากกว่า 3.00
และใช้ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไม่เกิน 2.5 ปี โดยมีคณ
ุ ภาพในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมาก
และหน่ วยงานต้องการให้บณ
ั ฑิตตามหลักสูตรมีคุณลักษณะในด้านการมีความรูท้ ท่ี นั สมัย ปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างเนื้ อหาวิชาให้มคี วามกว้างและลึกจัดหา
สถานทีใ่ ห้เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา เน้นการใช้ส่อื การสอนทีท่ นั สมัย มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ห ลากหลายเหมาะสมกับ เนื้ อ หาวิช า ผลิต ผลของหลัก สูต รให้มีค วามสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรูใ้ ห้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
ชลิตานนท์ สะชาโต (2546 : ออนไลน์) ทําการวิจยั เรือ่ ง ความรูส้ กึ นึกคิดเกีย่ วกับตนเองและ
การปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรูส้ กึ นึกคิดเกีย่ วกับตนเอง และการ
ปรับ ตัว ทางสัง คมของนักศึก ษาตามตัว แปร เพศ ชัน้ ปี สาขาวิช า และหาความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า ง
ความรู้สกึ นึ กคิดเกี่ยวกับตนเอง และการปรับตัวทางสังคม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูต ร
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การศึกษาต่อเนื่องชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีล่ งทะเบียนเรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2545 จํ า นวน 200 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั คือ แบบสอบถาม
ความรูส้ กึ นึกคิดเกีย่ วกับตนเอง และการปรับตัวทางสังคม ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า 1). นักศึกษาต่อเนื่อง
มีความรูส้ กึ นึกคิดเกี่ยวกับตนเองอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาชาย และหญิงมีความรูส้ กึ นึกคิด
เกี่ยวกับตนเองไม่แตกต่างกัน นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 และชัน้ ปี ท่ี 4 มีความรู้สกึ นึกคิดเกี่ยวกับตนเอง
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และนักศึกษาทัง้ 5 สาขาวิชามีความรูส้ กึ นึกคิด
เกีย่ วกับตนเองไม่แตกต่างกัน 2) นักศึกษาต่อเนื่องมีการปรับตัวอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาชาย
และหญิงมีการปรับตัวแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 และ 4 มี
การปรับตัวไม่แตกต่างกัน นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสุขศึกษามีการปรับตัวแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 และ 3) ความรูส้ กึ นึกคิดเกี่ยวกับตนเอง และการปรับตัวทาง
สังคมมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
งานวิ จยั ที่เกี่ยวกับการศึกษาความเป็ นไปได้
กรทิพย์ ตัง้ ทวีธรรม. (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ในการเปิ ดหลักสูตร
บริห ารธุ ร กิจ บัณ ฑิต นานาชาติ สาขาวิช าธุ ร กิจ ระหว่ า งประเทศ ภาควิช าบริห ารธุ ร กิจ คณะ
สัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งของการวิจ ัย คือ นั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา ปี การศึกษา 2547 จํานวน 389 คน ซึ่งการวิจยั ได้แบ่ง
การศึกษาความเป็ นไปได้ออกเป็ น 2 ด้านคือ ด้านการตลาด และด้านการเงิน ผลการวิจยั เกี่ยวกับ
การศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านการตลาดพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มคี วามแตกต่างกันในด้านเพศ
ความคาดหวังในอาชีพสูงสุด อาชีพผูป้ กครอง เวลาในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มีแนวโน้มการเลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามแตกต่างกันในแผนการเรียน และเกรดเฉลีย่ รวมมีแนวโน้ม
การเลือกเรียนทีแ่ ตกต่างกันเมื่อทําการศึกษาทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติ
ต่อมหาวิทยาลัยด้านสถาบัน และด้านสื่อโฆษณามีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มการเลือกเรียนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
ในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยด้านทําเลทีต่ งั ้
และทัศ นคติภ าพรวมมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ แนวโน้ ม การเลือ กเรีย นหลัก สูต รบริห ารธุ ร กิจ บัณ ฑิต
นานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน
และมีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า ส่วนทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยด้านราคาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั แนวโน้ม
การเลือกศึกษาต่อ สําหรับการศึกษาความเป็ นไปได้ทงั ้ ทางด้านการตลาด และด้านการเงินพบว่า
โครงการจัดตัง้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเป็ นโครงการทีใ่ ห้ผลตอบแทนสูง และมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
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กุณฑลี ปานะเจริญ. (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ทางการตลาดของหลักสูตร
บริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ของโรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ จ.ชลบุรี : ศึกษา
เฉพาะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ จ.ชลบุรี ซึ่งมี
กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 217 คน ผลการวิจยั พบว่า
ทัศนคติดา้ นอาจารย์ผสู้ อนมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจศึกษาต่อ ส่วนสาขาวิชา อาชีพของ
ผูป้ กครอง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทัศนคติดา้ นชื่อเสียงภาพลักษณ์ ทําเลทีต่ งั ้ การส่งเสริมการตลาด
ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการเรียนการสอนไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจศึกษาต่อ
หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อไม่มคี วามสัมพันธ์กบั สาขาวิชา อาชีพผู้ปกครองรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ทัศนคติดา้ นชื่อเสียงภาพลักษณ์ ทําเลทีต่ งั ้ การส่งเสริมการตลาด อาจารย์ผสู้ อนลักษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการเรียนการสอน
สาขาวิชาทีส่ นใจศึกษาต่อมีความสัมพันธ์กบั สาขาวิชาในระดับปวส. แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั
อาชีพของผูป้ กครอง รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทัศนคติดา้ นชื่อเสียงภาพลักษณ์ ทําเลทีต่ งั ้ การส่งเสริม
การตลาด อาจารย์ผสู้ อน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการเรียนการสอน
ค่ า ธรรมเนี ย มที่พ อใจมีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ รายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ นของผู้ป กครอง แต่ ไ ม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั สาขาวิช า อาชีพของผู้ป กครอง ทัศนคติด้านชื่อเสียงภาลักษณ์ ทําเลที่ตงั ้ การ
ส่งเสริมการตลาด อาจารย์ผสู้ อน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการเรียนการสอน
ไพบูลย์ อ่อนมัง.่ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั โดยมีจุดมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยทําการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ใน 5 ด้านคือด้านเศรษฐกิจ ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านเทคนิค ด้าน
สังคม และด้านผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผูส้ อนใน
ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 20 คน นิสติ ปริญญาโท
สาขาวิชาสุขศึกษาจํานวน 63 คน กลุ่มเป้าหมายซึง่ ได้แก่ บัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาจํานวน 40 คน
พยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุขจํานวน 67 คน ครูสุขศึกษาในโรงเรียน จํานวน 65 คน และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสุขศึกษาจํานวน 9 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทัง้ หมดจํานวน172 คน ซึ่งผลการวิจยั
พบว่ า มีค วามเป็ น ไปได้ด้า นต้น ทุ น ทางการเงิน แต่ ผ ลตอบแทนทางการเงิน และทางสัง คมไม่
สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม ส่วนด้านอาจารย์ผูส้ อนพบว่า มีความพร้อมในการสอน แต่
อย่างไรก็ตามสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสติ และสัดส่วนคุณวุฒอิ าจารย์ผสู้ อนยังตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านเทคนิคมีความพร้อมในระดับปานกลางถึงค่อนข้างพร้อมแต่หอ้ งเรียนไม่เพียงพอ ด้านสังคม
ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่า ในขณะนี้ยงั ไม่ควรทําการเปิ ดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุข
ศึกษา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็ นครูสุขศึกษา
และพยาบาลมีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา ใน
ระดับปานกลาง และมีความพร้อมทีจ่ ะเรียนในระดับค่อนข้างพร้อม
วิภาวดี อร่ามอรพรรณ. (2548 : บทคัดย่อ) ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ของการเปิ ด
โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการเงิน ของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ โดยกลุ่ ม ตัว อย่ า งของการวิจ ัย คือ นั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา ปี การศึกษา 2547 จํานวน 400 คน ซึ่งการวิจยั ได้แบ่ง
การศึกษาความเป็ นไปได้ออกเป็ น 2 ด้านคือ ด้านการตลาด และด้านการเงิน ผลการวิจยั เกี่ยวกับ
การศึกษาความเป็ น ไปได้ทางการตลาดพบว่า ความคาดหวังด้านครูผู้สอน และด้านความสนใจ
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ตนเองมีผลต่อการเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชาการเงิน) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ส่วนด้านทําเลทีต่ งั ้ ด้านสถาบัน ด้านการส่งเสริมการตลาด และโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับมาก และมีรายละเอียดดังนี้
นักเรียนที่มเี พศต่า งกันมีความคาดหวังต่ อการเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิช า
การเงิน) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านทําเลทีต่ งั ้ ด้านสถาบัน ด้านความสนใจตนเอง
และด้านส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน ส่วนในด้านครูผสู้ อนไม่พบความแตกต่าง
นักเรียนทีม่ อี ายุ รายได้เฉลีย่ ของผูป้ กครอง อาชีพผูป้ กครอง และสาขาทีจ่ บการศึกษาต่างกัน
มีความคาดหวังต่อการเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิชาการเงิน) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒในด้านครูผู้สอน ด้านทําเลที่ตงั ้ ด้านสถาบัน ด้านความสนใจตนเอง และด้านการส่งเสริม
การตลาดไม่แตกต่างกัน
นั ก เรีย นที่มีผู้ร ับ ผิด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งกัน มีค วามคาดหวัง ต่ อ การเลือ กเรีย นหลัก สู ต ร
นานาชาติ (สาขาวิชาการเงิน) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านสถาบันแตกต่างกัน ส่วน
ด้านครูผสู้ อน ด้านทําเลทีต่ งั ้ ด้านความสนใจ และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ต่างกัน
นักเรียนที่มเี กรดเฉลี่ยสะสมต่างกันมีความคาดหวังต่อการเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติ
(สาขาวิชาการเงิน) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านทําเลทีต่ งั ้ และด้านความสนใจตนเอง
แตกต่างกัน ส่วนด้านครูผสู้ อน ด้านสถาบัน ด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ต่างกัน
ส่วนความเป็ นไปได้ทางด้านการเงินพบว่า การเปิ ดดําเนินโครงการบริหารธุ รกิจบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการเงิน ของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ถือเป็ นโครงการที่ให้ผลตอบแทนคืนกลับค่อนข้างดี และมีความเหมาะสมต่อการ
ลงทุน
อทิพร เติมบุญผาติ. (2548 : บทคัดย่อ) ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ของการเปิดโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีน คริน ทรวิโ รฒ โดยกลุ่ มตัว อย่า งเป็ น ผู้สําเร็จ การศึก ษาปริญ ญาตรีไ ม่จํา กัด สาขา ซึ่ง เป็ น ผู้มี
ประสบการณ์ การทํางาน 2 ปี ขน้ึ และทํางานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 431 คน ทัง้ นี้การ
วิจ ัย ได้แ บ่ ง การวิเ คราะห์ค วามเป็ น ไปได้อ อกเป็ น 2 ด้า นคือ ด้า นการตลาด และด้า นการเงิน
ผลการวิจยั พบว่า สาขาวิชาทีต่ ่างกันของผูส้ าํ เร็จการศึกษาไม่ได้สง่ ผลต่อความแตกต่างในข้อคิดเห็น
ต่อการเลือกศึกษาต่อโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสถาบัน และด้านอาจารย์ ส่วนด้านราคา ด้านทําเล
ที่ตงั ้ ด้านบริการของเจ้าหน้ าที่ และด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ แี รงจูงใจในการพัฒนาตนเองต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกศึกษาต่อใน
โครงการบริห ารธุ ร กิจ มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการเงิน ภาควิช าบริห ารธุ ร กิจ คณะสัง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสถาบันแตกต่างกัน
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ แี รงจูงใจในด้านสังคมต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกศึกษาต่อในโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
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นครินทรวิโรฒ ด้านสถาบัน ด้านอาจารย์ผสู้ อน ด้านทําเลยทีต่ งั ้ และด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่าง
กัน
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ แี รงจูงใจในด้านอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นในการเลือกศึกษาต่อในโครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ด้านอาจารย์ผสู้ อนแตกต่างกัน
กลุ่มตัวอย่างทีม่ แี รงจูงใจในด้านความต้องการของบุคคลทีต่ ่างกันมีความคิดเห็นในการเลือก
ศึก ษาต่ อ ในโครงการบริห ารธุ ร กิจ มหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการเงิน ภาควิช าบริห ารธุ ร กิจ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสถาบัน ด้านอาจารย์ผูส้ อน ด้านราคา ด้านทําเล
ทีต่ งั ้ ด้านบริการของเจ้าหน้าที่ และด้านส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน
ส่ ว นความเป็ น ไปได้ท ัง้ ทางด้ า นการตลาด และด้ า นการเงิน พบว่ า การเปิ ด โครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒเป็ นโครงการทีไ่ ด้รบั ความสนใจที่จะเลือกศึกษา นอกจากนี้นับว่า เป็ นโครงการที่ให้
ผลตอบแทนสูง และมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
สุจนิ ตนา บุญทวี. (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาความเป็ นไปได้ในการเปิ ดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ แฟชัน่
ไอส์แ ลนด์ จากกลุ่ มตัว อย่า งที่เ ป็ น นัก ศึก ษาระดับปริญ ญาตรี ภาค กศ.พบ.ซึ่ง กํา ลัง ศึก ษาอยู่ท่ี
่ แลนด์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2548 จํานวน 328 คน
ศูนย์บริการการศึกษา ณ แฟชันไอส์
โดยการวิจยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ออกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านความคิดเห็น และด้าน
การเงิน ซึ่งผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีม่ รี ายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านทําเลทีต่ งั ้
แตกต่างกัน
ส่วนความคิดเห็นในการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์บริการ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ แฟชันไอส์
่ แลนด์ ในด้านภาพลักษณ์ ด้านอาจารย์ผสู้ อน
จากภายนอก ด้านทําเลที่ตงั ้ มีความสัมพันธ์ก บั ความสนใจศึกษาต่อในทิศ ทางเดียวกันในระดับ
ค่อนข้างตํ่า
สําหรับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท พบว่า
นักศึกษาร้อยละ 71.04 มีแนวโน้มจะศึกษาต่อในหลักสูตร M.B.A. โดยคาดว่าจะศึกษาต่อในปี 2552
สําหรับความคาดหวังพบว่า นักศึกษาเชื่อว่า การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจะส่งผลต่อการเพิม่ ขึน้
ของรายได้ เหตุผลสําคัญของการศึกษาต่อมาจากนักศึกษาต้องการมีความภูมใิ จทีจ่ ะศึกษาในสิง่ ทีย่ งั
่ รองลงมาเป็ น
ไม่รู้ ส่วนแขนงวิชาที่มคี วามสนใจศึกษาในลําดับแรกคือ แขนงวิชาการจัดการทัวไป
แขนงวิชาการตลาด
ส่วนความเป็ นไปได้ทงั ้ ทางด้านความคิดเห็น และด้านการเงินพบว่า โครงการเปิ ดสอนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ
แฟชันไอส์
่ แลนด์ สรุปได้วา่ โครงการนี้ให้ผลตอบแทนสูง และมีความคุม้ ค่าต่อการลงทุน
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งานวิ จยั ต่างประเทศ
Green, Timothy David (2000 : online) ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง กรณีตวั อย่างการพัฒนา
โปรแกรมด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็ นนวัตกรรมเกีย่ วกับการทํางานอย่างเป็นระบบ สําหรับการพัฒนา
คนงานในชุมชนนานาชาติ งานวิจยั นี้วเิ คราะห์องค์กรทีไ่ ม่ใช่หน่ วยงานของรัฐและความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการออกแบบและนํ าไปใช้โปรแกรมที่เป็ นนวัตกรรมนี้ นํ าไปสู่การพัฒนาโปรแกรม
ระดับปริญญาโทในชุมชน ผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมลงทะเบียนเรียน 2 หรือ 3 รายวิชา ปีละ 2 ครัง้ ๆ ละ 4
สัปดาห์ตดิ ต่อกัน ใน 4 แห่งซึง่ เป็ นสถานทีใ่ นเขตทวีปทีแ่ ตกต่างกัน ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เชิงปญั หา
(Problematigue Analysis) ซึง่ ได้มาจากการศึกษาทฤษฎีระบบต่างๆ มาใช้เป็ นวิธกี ารหลักในการ
วิเคราะห์แรงผลักดันทีม่ อี ทิ ธพลต่อการเรียนและการสอนในโปรแกรม เป้าหมายของการวิเคราะห์
เชิงปญั หาคือการทําความเข้าใจปญั หาเชิงเทคนิคในภาพรวมด้วยการระบุการทํางานหรือหน้าที่ท่ี
วิกฤติของระบบ กําหนดว่างานหรือหน้าทีด่ งั กล่าวจะปฏิบตั ไิ ด้ดไี ด้อย่างไร และติดตามการแก้ไข
เพื่อระบุสาเหตุท่ที ําให้เกิดปญั หาและข้อบกพร่องในระบบดังกล่าว ในกรณีตวั อย่างทีศ่ กึ ษานี้ การ
วิเคราะห์น้ีประกอบด้วยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ ผลการประเมินผู้เรียน ผลการ
ประเมินรายวิชาของผูเ้ ข้าเรียน การสังเกตการเรียนการสอนตลอดเวลาในพื้นที่ทงั ้ 4 แห่ง การ
สัมภาษณ์ผเู้ ข้าเรียน ครูผสู้ อน และ ผูบ้ ริหารโครงการ ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมมีการทํางานที่
วิกฤติอยูใ่ น 3 ประเด็น ประกอบด้วย คุณภาพการจัดการผูเ้ ข้าเรียน (Participant Management
Quality) คุณภาพการจัดการสอน (Instruction Management Quality) และคุณภาพการจัดการ
โปรแกรม (Program Management Quality) ในแต่ละประเด็นมีขอ้ บกพร่องทีส่ ามารถติดตามแก้ไข
ได้ประมาณ 4-5 องค์ประกอบย่อย รวมทัง้ หมด 13 องค์ประกอบย่อยทีพ่ บว่าเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผล และ
นํ าไปสร้างแผนที่เชิงปญั หา (A Problematique Map) ซึ่งประกอบ 94 องค์ประกอบย่อย
ข้อบกพร่องที่พบว่า คุกคามความสําเร็จของโปรแกรมในอนาคต ได้แก่ การคัดเลือกผู้สอน (the
selection of instructors) การสือ่ สารกับผูเ้ รียน (the communication to participants) การพัฒนา
และการบริหารสือ่ การเรียนการสอนในรายวิชา (the development and distribution of course
materials) และ กระบวนการรับสมัครผูเ้ รียน (the participant admissions process)
Puckett, Elizabeth Tuttle. (2001 : online.) ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง Outcomes of the
James Madison University adult degree program นักศึกษาผูใ้ หญ่ระดับปริญญาตรีกําลังเป็ น
ประชากรกลุม่ ใหม่ในระดับอุดมศึกษา ผลทีไ่ ด้สาํ หรับนักศึกษาผูใ้ หญ่ได้ถกู มองข้ามในการศึกษาวิจยั
งานวิจยั เรือ่ งนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุงความเข้าใจถึงผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของนักศึกษาผูใ้ หญ่เรียนนอกเวลา โดยใช้เทคนิคการวิจยั เชิงสํารวจ ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ ร้าง
แบบสอบถาม การศึกษาตัวแปรในเรือ่ งเพศ อายุ เป้าหมาย และแรงจูงใจ ผลการวิจยั ค้นพบว่า อายุ
เฉลีย่ ของการจบการศึกษาที่ 41 ปี ร้อยละ 95 ของผูต้ อบแบบสอบถามมีงานทําในขณะทีเ่ รียน ร้อย
ละ 89 มีภาระทางครอบครัวในขณะทีเ่ รียน ร้อยละ 29 มีเป้าหมายทีจ่ ะศึกษาต่อ ร้อยละ 56
ของผูต้ อบแบบสอบถามทํางานบริการชุมชน ร้อยละ 42 มาลงทะเบียนเรียนเพราะมีเป้าหมายที่
สัมพันธ์กบั งานจึงมาเรียนเพือ่ ให้ได้รบั ปริญญา ร้อยละ 20 มาลงทะเบียนเรียนเพราะต้องการพัฒนา
ตนเองเป็ นเป้าหมาย เมื่อมาเรียนแล้ว ร้อยละ 97 รูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั การพัฒนาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 87
แจ้งว่าบรรลุผลในการปรับปรุงงานในอาชีพ และร้อยละ 79 สําเร็จการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญพบระหว่างเพศหญิงและชายในผลทีไ่ ด้เรือ่ งมีความกล้าเพิม่ ขึน้ ความ
ชัดเจนในคุณค่า ความมีพลังอํานาจในตนเอง และความเจริญงอกงามของตนเอง นอกจากนี้ยงั พบ
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ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างเพศ เรื่องการได้รบั เครดิตด้านทหาร การจัดอันดับความ
รับผิดชอบของคณาจารย์ มีความแตกต่างในการจ้างงานระดับสูง และรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ จําแนกตาม
อายุเมื่อจบการศึกษา ความแตกต่างพบในการลงทะเบียนเรียนต่อในระดับปริญญาโทเมื่อเทียบกับ
แรงจูงใจตอนเข้ามาเรียน ผลการวิจยั นี้จะช่วยคณาจารย์ ฝ่ายแนะแนว และผู้บริหารโปรแกรม
การศึกษาผูใ้ หญ่ ในการพัฒนานโยบายและวิธกี ารแนะแนวการศึกษาทีจ่ ะอํานวยความสะดวกการ
เรียนให้สาํ เร็จและสร้างเสริมประสบการณ์ทางการศึกษาให้กบั นักศึกษาผูใ้ หญ่
Miner, M. Vinson. (2001 : online) ได้ทาํ การวิ จยั เรื่องคุณลักษณะของแรงจูงใจ
ภายในของผูเ้ รียนผูใ้ หญ่ทต่ี อ้ งการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากจํานวนผูเ้ รียนผูใ้ หญ่ท่ี
เข้ารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพิม่ ขึน้ แต่มกี ารศึกษาน้อยเกี่ยวกับเหตุผลที่ผูเ้ รียนผูใ้ หญ่
ต้องการได้รบั การศึกษาในระดับทีส่ งู กว่า การวิจยั เชิงคุณภาพในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเพิม่ ความ
เข้าใจในเรื่องปจั จัย องค์ประกอบ หรือ สิง่ ล่อใจ หรือ แรงจูงใจ ให้ผูเ้ รียนผูใ้ หญ่แสวงหาปริญญา
การศึกษาทีส่ งู ขึน้ โดยมีคําถามในการวิจยั ว่า ปจั จัย คุณลักษณะ หรือ สิง่ ล่อใจในปรากฏการณ์ใด
ที่จูงใจให้ผู้เรียนผู้ใหญ่ เข้ามารับการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา แรงจูงใจเหล่านัน้ มีรุปแบบ
ประเด็นหัวข้ออยู่ในลักษณะร่วมกันหรือไม่ อย่างไรบ้าง ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ประกอบด้วยผุใ้ หญ่เพศ
หญิงและชายอย่างละ คน รวม 12 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบ snowball หรือ networking system
กลุ่ ม ตัว อย่า งมีค วามแตกต่ า งกัน ทางด้า นอายุ สถานภาพการสมรส เชื้อ ชาติเ ดิม และกํ า ลัง
ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ทัง้ แบบภาคปกติ ภาคพิเศษ ในสถาบันเอกชนและ
ของรัฐ ใช้วธิ กี ารวิจยั แบบการศึกษากรณีตวั อย่าง ใช้แบบสอบถามศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ การ
สัมภาษณ์เป็ นส่วนต้ว การสัมภาษณ์เป็ นกลุม่ journaling และ การตรวจสอบสมาชิก ผลการวิจยั
พบว่ามี 6 หัวข้อทีว่ เิ คราะห์ได้เกีย่ วกับแรงจูงใจทีเ่ ข้ามาศึกษาต่อ ได้แก่ 1. ความปรารถนาทีจ่ ะ
ได้รบั ความรู้ 2. ความปรารถนาสําหรับความเป็ นเลิศของตนเอง 3. ความปรารถนาสําหรับการมี
สปิรติ 4. การมึอํานาจในตนเอง 5. ความปรารถนาทีจ่ ะช่วยเหลือผูอ้ ่นื และ 6. แรงผลักดัน
ภายในตนเอง การวิจยั พบว่ามีกระบวนการ 2 ลักษณะ ได้แก่ แรงจูงใจภายในทีเ่ ป็ นความต่อเนื่อง
อย่างมีวุฒภิ าวะ และ วงจรการเปลีย่ นรูปของแรงจุงใจ ซึง่ มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การทําให้เป็ น
แนวคิด (conception) momentum ผลประโยชน์ (benefit) และ การทําให้มชี วี ติ ชีวา
(revitalization) กระบวนการทีเ่ ป็ นแรงจุงใจนี้เป็ นองค์ประกอบหลักของกลุ่มต้วอย่างในการเข้ามา
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
Code, Lexie Ann. (2002 : online) ได้ทาํ การวิจย้ เรื่อง โปรแกรมการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในแคนาดา ในฐานะผูต้ ดิ ตามการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยศึกษาจากสถิตผิ ูจ้ บการศึกษา
ระดับปริญญาโทในปี 1997 เป็ นสถิตทิ ร่ี วบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของผูจ้ บการศึกษาระดับปริญญาในปี
1995 ผูว้ จิ ยั แบ่งกลุม่ ผูจ้ บระดับปริญญาโทตามเพศและกลุ่มอายุ ตํ่ากว่า 25 ปี 25-29 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี และ ตัง้ แต่ 50 ปี ขน้ึ ไป ใช้การแจกแจงแบบไขว้ (Cross-tabulation) และ การทดสอบ
ค่าสถิตไิ คแสควร์ (Chi-square test) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และแนวโน้ม ในการตอบคําถามการ
วิจยั ว่า ข้อมูลพืน้ ฐานของผูก้ าํ ลังเรียนระดับปริญญาโทจําแนกตามกลุ่มอายุและเพศ มีความแตกต่าง
ตาม พื้นที่ สาขาวิชา เหตุผลในการเข้ามาเรียน ประเภทการเรียน (ภาคพิเศษ ภาคปกติเต็มเวลา
หรือ เรียนทัง้ ภาคปกติและพิเศษ) และแหล่งเงินทุนในการศึกษา อย่างไร และข้อมูลพืน้ ฐานของผู้
จบปริญ ญาโทแล้ว จํ า แนกตามกลุ่ ม อายุ แ ละเพศ มีค วามแตกต่ า งตามความสะสมของหนี้ ส ิน
ประสบการณ์ในการหางานทํา คุณลักษณะของงานทีท่ าํ ความสอดคล้องของงานทีท่ าํ กับสาขาวิชา
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ทีจ่ บ รายได้ และแผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอย่างไร ผลการวิจยั พบว่า เมื่ออายุมากขึน้
ร้อยละของผูจ้ บการศึกษาเพศหญิงจบภาคพิเศษไม่มคี วามลําบากในการหางานทํา การควบคุมและ
ดูแลการทํางานของลูกน้อง และมีรายได้ปีละ 50,000 เหรียญสหรัฐหรือมากกว่า ร้อยละของผูเ้ รียน
ระดับปริญญาโทซึง่ เข้ามาเรียนเพราะต้องการได้โอกาสทํางานทีม่ รี ายได้ดแี ละต้องการได้รบั ทุนลดลง
ในขณะที่อายุการจบการศึกษาเพิม่ ขึน้ ผูจ้ บการศึกษาอายุ 40 ปี หรือมากกว่าเข้าเรียนสาขาที่
เกีย่ วกับด้าน มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา และการค้า ผูจ้ บการศึกษาทัง้ ชายและหญิงจาก
ออนตาริโอและควิเบค และผูจ้ บการศึกษาเพศชายจากจังหวัดทางตะวันตกและปริมณฑลมีวยั น้อย
กว่าผูจ้ บการศึกษาในเขตอื่นๆ ของแคนาดา น้อยกว่าร้อยละ 35 ของผูจ้ บปริญญาโทวางแผนทีจ่ ะ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
Adisu, Kinfu. (2006). ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง Impact of enrollment management,
marketing and strategic planning on adult higher education เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพือ่ ศึกษา
ผลกระทบของการจัดการด้านการลงทะเบียน การดําเนินการวางแผนกลยุทธ์และการตลาดด้าน
แนวโน้มการลงทะเบียน ปญั หาท้าทายที่ประสบอยู่ และปญั หาเหล่านี้มผี ลกระทบต่อรูปแบบการ
ลงทะเบียนอย่างไร โดยศึกษาโปรแกรมบัณฑิตศึกษา 2 โปรแกรม ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาในเมือง
แกรนด์ แรพปิ ด รัฐมิชแิ กน วิธกี ารวิจยั ใช้การสัมภาษณ์คณบดี หัวหน้าภาควิชา หรือ ผูอ้ ํานวยการ
สถาบัน สาขาวิชาในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ และการศึกษา รวม 15 คน ผลการวิจยั พบว่า
โปรแกรมบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจแนวคิดของการจัดการการลงทะเบียน การตลาด และ
การวางแผนกลยุทธ์ ปรากฎว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบตั แิ ละการเติบโตของการลงทะเบียน
อยูบ่ า้ ง โดยพบว่ามีคุณสมบัตดิ า้ นกลยุทธ์ร่วมกันภายใน 4 โปรแกรม จาก 10 โปรแกรมทีม่ กี าร
ลงทะเบียนเพิม่ ขึน้ แต่ความเชื่อมโยงเหล่านัน้ ไม่ปรากฏในโปรแกรมที่การลงทะเบียนไม่เพิม่ ขึ้น
คุณสมบัตเิ หล่านี้ รวมทัง้ การมีผทู้ ม่ี คี วามรูแ้ ละความเข้าใจในเรื่อง แนวคิดการจัดการการลงทะเบียน
การจัดการปรับเปลีย่ นรูปแบบการเปิ ดสอนทัง้ ในรายวิชาและชัน้ ปี การใช้วธิ กี ารตลาดทีห่ ลากหลาย
และมีการทําวิจยั การตลาดเพื่อสนับสนุ นความพยายามในการวางแผน นอกจากนี้ 3
ใน 4
โปรแกรมที่เ ติบ โตบ่ ง ชี้ว่ า มีก ารจัด สรรงบประมาณด้า นการตลาดอย่ า งพอเพีย ง ในขณะที่ 6
โปรแกรมทีก่ ารลงทะเบียนลดลง หรือคงที่ ไม่มกี ารจัดสรรงบประมาณด้านการตลาด ความท้าทาย
ประกอบด้วยงบประมาณที่จํากัด ความจํากัดด้านแนวคิดและวิสยั ทัศน์ ของบุคลากรของคณะและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับสูง และ การไม่มกี ารจ้างงานในเขตพืน้ ที่
Bloomberg, Linda Dale, (2006 : online). ได้ทาํ วิจยั เรื่องการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่แบบ
ทางไกล กรณี ต ัว อย่ า งของชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ใ นการอุ ด มศึ ก ษาของชาวยิว เป็ น การศึ ก ษา
ประสบการณ์ ข องชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ ซึ่ง มีผู้เ รียนผู้ใ หญ่ เ ข้า เรีย นทางไกลในโปรแกรมระดับ
ปริญญาโทในการศึกษาของชาวยิว ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สมมติฐานว่างานวิจยั จะค้นพบเอกลักษณ์เฉพาะของ
การศึกษาของยิว และจะเสนอการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในความท้าทายและความต้องการการศึกษา
ทางไกลของผูเ้ รียน สถานทีว่ จิ ยั เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของยิวทีเ่ ปิดสอนโปรแกรมการศึกษาทางไกล
สอนแบบการประชุมทางไกลผ่านวีดโิ อและเทคโนโลยีออนไลน์ (Video-conferencing and online
technology) กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาประกอบด้วย 2 กลุ่ม เป็ นนักศึกษาจํานวน 22 คน เป็ น
คณาจารย์จํานวน 10 คนวิธกี ารเก็บข้อมูลเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก การสํารวจ และการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และแปลผลอยู่บนพื้น ฐานของกรอบแนวคิด ของการวิจยั โดย
แบ่งเป็ น 3 ประเด็นคือ 1. แนวคิดของประสบการณ์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2. ผลกระทบของการ
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เรียนรูข้ องบุคคล และ 3. ปจั จัยทีส่ ง่ เสริมและเป็ นอุปสรรคการเรียนรูข้ องบุคคล ในแต่ละประเด็น
ผู้วิจยั ได้วิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้ใหญ่ การเรียนรู้ทางไกล และ การศึกษา
ของยิว ผลการวิจยั พบว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้สามารถสร้างศักยภาพในบริบทที่ไม่เป็ นทางการ
สําหรับการเรียนรู้ท่รี ่วมมือกันหรือแลกเปลี่ยนกัน ข้อค้นพบหลักคือประสบการณ์ ชุมชนแห่งการ
เรียนรูไ้ ด้ถูกรับรูว้ ่ามีผลกระทบต่อการเรียนรูข้ องบุคคลโดยนักศึกษาส่วนใหญ่ การเรียนรูใ้ หม่น้ีรวม
ไปถึงการเปิ ดรับมิตใิ หม่ ความซาบซึ้งในการเรียนรู้แบบร่วมมือ การคิดแบบสะท้อนและวิพากย์
และการนําการเรียนรูไ้ ปใช้ปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะหลักได้แก่ สถาบันการศึกษาจะได้รบั ประโยชน์จาก
การสนทนาทีเ่ พิม่ ขึน้ และยังยื
่ นเกี่ยวกับประเด็นของชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างโอกาสสําหรับ
การแลกเปลีย่ นแนวคิดและความรูใ้ นทุกระดับจะช่วยสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรูร้ ่วมกัน และจะ
สร้างเสริมและทําให้ชุมชนแห่งการเรียนรูม้ คี วามยังยื
่ น
McClure, Jennifer L. (2006 : online). ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง Hybrid instruction in
higher education: Student characteristics, motivations, expectations, and experiences เนื่อง
ด้วยจํานวนนักศึกษาผูใ้ หญ่ท่ลี งทะเบียนในระดับอุดมศึกษาเพิม่ ขึ้น วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจึง
ขยายวิธกี ารสอนเป็ นการรวมรูปแบบเผชิญหน้า (face-to-face instruction) ควบคู่ไปกับการสอน
ออนไลน์ การสอนรายวิชาแบบ hybrid นี้ได้ถูกนํ ามาใช้เพื่อความพยายามทีจ่ ะตอบสนองความ
ต้องการของผูเ้ รียนซึง่ สามารถได้ประโยชน์จากการเรียนออนไลน์แทนทีก่ ารใช้เวลาเรียนในชัน้ เรียน
เป้าหมายของ รายวิชาแบบ hybrid
คือการรวมคุณลักษณะทีด่ ที ส่ี ุดของการสอนในชัน้ เรียนกับ
คุณลักษณะทีด่ ที ส่ี ุดของการเรียนรูจ้ ากการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างมีอสิ ระและมี
ชีวิต ชีว า ลดการใช้เ วลานั ง่ ในชัน้ เรีย น งานวิจ ยั นี้ ไ ด้ศึก ษาเอกสารและทฤษฎีท่ีเ กี่ย วข้อ งกับ
การศึกษาทางไกล การใช้เทคโนโลยีในการอุดมศึกษา และทฤษฎีการเรียนรูข้ องผูใ้ หญ่ เพื่อให้ได้
ประเด็นศึกษาเชิงลึกทางด้าน การสอน การเรียนรู้ และการคงอยู่ นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขา
บริหารธุรกิจจํานวน 15 คน ที่ มหาวิทยาลัย Commuter ในตอนกลางของภาคใต้ ใช้วธิ กี ารสอน
แบบ hybrid model นักศึกษาทีเ่ ข้าการร่วมการทดลองเล่าประสบการณ์ในการเรียนรายวิชาแบบ
hybrid ซึง่ มีคุณค่าต่อคณาจารย์ ผูบ้ ริหาร และนักศึกษาทีส่ นใจในการเรียนในรูปแบบนี้ ผลการวิจยั
นี้สนับสนุ นแนวคิดของ Brannan (2002), Buell (2000), Gibson and Graff (1992) and Levitz,
Noel, and Richter (1999) เกีย่ วกับการมีปฏิสมั พันธ์และการเกิดแนวคิดของนักศึกษาเอง และแบบ
การเรีย นรู้ เป็ นป จั จัยสํา คัญ ยิ่งที่มีผ ลต่อ การคงอยู่ของนัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ระดับ การมีป ฏิส มั พัน ธ์
ระหว่ างนักศึกษากับนัก ศึก ษา และนัก ศึกษากับคณะส่งผลต่อ การรับรู้ของการเรียนในการสอน
รายวิชาแบบ hybrid ตลอดจนคุณค่าของกิจกรรมการสอนทีใ่ ช้ ประเด็นสําคัญทีไ่ ด้จากการวิจยั
ได้แก่ ผลกระทบของคณาจารย์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการสร้างสรรค์ประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีมีคุณ ค่า ข้อ เสนอแนะจากการวิจ ยั ได้แ ก่ การประเมิน แบบการเรีย นรู้ การฝึ ก อบรม
คณาจารย์และนักศึกษา และสร้างหลักประกันว่ารายวิชามีปริมาณกิจกรรมออนไลน์ ทม่ี คี วามหมาย
ต่อการเรียนรูอ้ ย่างพอเพียง และประเด็นทีส่ มั พันธ์ต่อการนํ าไปใช้ในการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการ
สอน งานวิจยั ต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ ของคณาจารย์ การฝึ กอบรมคณาจารย์และ
นักศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ เนื้อหาสาระของรายวิชามีอทิ ธิพลต่อวิธีการสอน และการจัดการการ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างไรบ้าง
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McCarron, James J. (2006 : online) ได้ดําเนินการวิจยั เรื่อง Crisis or opportunity:
An investigation to determine the state of graduate programs in adult education in the United
States and recommendations for survival in the 21st century พบว่า ประวัตกิ ารศึกษาผูใ้ หญ่ม ี
การขยายตัวในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรมบัณฑิตศึกษาการศึกษาผูใ้ หญ่
เป็ นส่วนหนึ่งในสาขาอุดมศึกษาก็มกี ารขยายไปตามกัน พื้นฐานและอาชีพของผู้เรียนการศึกษา
ผูใ้ หญ่ได้เปลีย่ นไป ผุเ้ รียนในยุค 50 และ 60 (1950-60) เป็ นผูบ้ ริหารจากมหาวิทยาลัย ประมาณ
ช่วงปี 1970 เป็ นผู้ปฏิบตั งิ านด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ทงั ้ ภาครัฐและเอกชน เป็ นนักการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและผูท้ าํ งานด้านสาธารณสุขของรัฐ ช่วงปี 1980 ผูเ้ รียนเป็นผูท้ าํ งานจากองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนํ าการศึกษาผูใ้ หญ่ไปใช้งาน อัตราการเข้าเรียนเริม่ ลดลงในช่วงปี 1980
ในสถาบัน อุ ด มศึก ษาจํ า นวนผู้สํา เร็จ ระดับปริญ ญาเอกเริ่มลดลง และโปรแกรมการศึก ษาด้า น
การศึกษาผู้ใหญ่ ในสถาบันอุดมศึก ษาค่อยๆลดลงในระดับชาติอย่างต่อเนื่อ ง งานวิจ ยั เรื่องนี้ มี
วัตถุประสงค์ทจ่ี ําตรวจสอบสถานภาพโปรแกรมการศึกษาผูใ้ หญ่ในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษา
เหตุผลทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ในระดับชาติ และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางทีโ่ ปรแกรมบัณฑิตศึกษาสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่จําเป็ นต้องเปลีย่ นแปลงเพื่อความ
อยูร่ อดในศตวรรษที่ 21 ได้ดําเนินการสํารวจวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทีเ่ ปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ในระดับปริญญาโทและเอก เพือ่ ตอบคําถาม ดังนี้ 1) แนวโน้มการลงทะเบียน
ในหลักสูตรนี้ใน 5 ปี ทผ่ี า่ นมา 2) อนาคตของโปรแกรมการศึกษาผูใ้ หญ่ควรเป็ นอย่างไร 3) ควร
ต้องทําอะไรเพือ่ ให้สาขานี้ดาํ รงอยูใ่ นโลกการแข่งขันระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 4) จะ
เกิดผลอย่างไร ถ้ามาตรฐาน CAPE What effect if any have the CPAE Standards for Graduate
Programs in Adult Education had on the number of programs nationally? ในช่วงเวลา 70 ปีท่ี
ผ่านมา ในฐานะศาสตร์ทางวิชาการสาขาหนึ่ง สาขาวิชาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตรวจสอบตนเอง
ว่าเป็ นสาขาทีเ่ ป็ นสหวิทยาการ (Emerging Field) หรือเป็ นสาขาทีแ่ ยกออกมาอย่างชัดเจน (Distinct
Field) นัยสําคัญของการเปิ ดการศึกษาผูใ้ หญ่สาขาหนึ่งในการศึกษา ก็เพื่อหลีกเลีย่ งจากการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน 12 ปี แต่เป็ นทีช่ ดั เจนว่าโปรแกรมสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ยงั คงดิน้ รนเพื่อความอยูร่ อด
ท่ามกลางโปรแกรมระดับอุดมศึกษา แม้ว่าจะเริม่ ต้นศตวรรษที่ 21 วิกฤตนี้ยงั คงอยูก่ บั โอกาสของ
สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ทจ่ี ะกําหนดพันธกิจและกลุม่ ผูเ้ รียน

บทที่ 3
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
ในการดําเนินการวิจยั ศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ระเบียบวิธวี จิ ยั ใช้รูปแบบการวิจยั ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพจากแบบสอบถาม แบบสํารวจ และ
การสัม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการวิเ คราะห์เ ปรีย บเทียบ โดยมีข นั ้ ตอนดําเนิ น การวิจยั
ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3. การสร้างเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การศึกษาเอกสาร และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ขัน้ ตอนนี้เป็ นการศึกษาแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ ผลงานวิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนํามาเป็ นกรอบแนวทางในการ
ประเมินความต้องการ ผลการศึกษาเป้าหมาย ศึกษาหลักสูตรด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษา
ต่อเนื่องการฝึ กอบรม การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
ด้านปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนการวัดผล
และประเมินผล ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รายละเอียดปรากฏในบทที่
2 และ บทที่ 4 และวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อศึกษาจุดแข็ง โอกาส และจุดอ่อน และอุปสรรค ของ
หลักสูตร ในประเด็น 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 3) ชื่อหลักสูตร 4)
รายวิชาในหลักสูตร 5) จํานวนหน่ วยกิตในหลักสูตร 6) เงื่อนไขในการทําวิทยานิพนธ์ และ 7) ด้าน
ทีต่ งั ้ ของสถานศึกษา และเวลาทีจ่ ดั การเรียนการสอน เพือ่ นําไปเป็ นกรอบการสร้างเครือ่ งมือ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน องค์กร ชุมชนทัง้
ภาครัฐและเอกชน ทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลุ่มตัวอย่าง รวมทัง้ หมด 104 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงและสมัครใจ
ประกอบด้วย
1) นิสติ ทีก่ าํ ลังศึกษาให้สมั ภาษณ์และตอบแบบสอบถามจํานวน 29 คน
2) กลุ่มเป้าหมายผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน องค์กร ชุมชนทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สาขาการศึก ษาผู้ใ หญ่ การศึก ษาต่ อ เนื่ อ ง การฝึ ก อบรม การศึก ษาตลอดชีวิต
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การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพือ่ ศึกษา
ความต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 65 คน
3) นิสติ ทีจ่ บการศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ในระดับปริญญาโทและเอก รวม
10 คนสําหรับการจัดทําสนทนากลุม่
3. การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
ความคิดเห็น และแบบสนทนากลุม่ มีขนั ้ ตอนและรายละเอียดดังนี้
3.1 ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
3.1.1 ร่ า งกรอบแนวทางการประเมิ น ความต้ อ งการการศึ ก ษาหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ ตามผลการศึกษาและวิเคราะห์ในข้อ 1
3.1.2 กําหนดกรอบและรายละเอียดของแบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมสําหรับนิสติ ระดับปริญญาโท แบบสัมภาษณ์ ความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบเจาะลึกสําหรับนิสติ ระดับปริญญาโท แบบสอบถามความ
คิดเห็นในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และแบบสนทนากลุ่ม ตามร่างกรอบแนวทางการประเมิน
ความต้องการการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ ตามกรอบข้อ 3.1.2
3.1.3 ร่างข้อคําถาม แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความ
ต้องการ และแบบสนทนากลุม่ ตามกรอบข้อ 3.1.3
3.1.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความต้องการ และ
แบบสนทนากลุ่ม ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธาดา วิมลวัตรเวที และ อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ ทําการประเมิน และนํ า
แบบสอบถามมาปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.1.5 นําไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้สาํ หรับเก็บรวบรวมข้อมูลมี 4 ประเภท คือ 3.2.1 แบบสอบถามความ
คิดเห็น 3.2.2 แบบสัมภาษณ์ 3.2.3 แบบสอบถามความต้องการ และ 3.2.4 แบบสนทนากลุ่ม ซึง่
แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 แบบสอบถามความคิ ดเห็น เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสติ ระดับ
ปริญญาโทที่มตี ่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาในภาพรวมโดยทัวไป
่
แบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ความคิดเห็นต่ อหลักสูต รและการจัด การเรียนการสอนเป็ น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้
12 ข้อ
1. ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ด้านเนื้อหา/รายวิชา
10 ข้อ
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3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. ด้านอาจารย์ผสู้ อน
5. ด้านการวัดและประเมินผล

13 ข้อ
10 ข้อ
10 ข้อ

การให้น้ําหนักคะแนนในข้อคําถาม 5 ระดับ มีความหมายดังนี้
ระดับมากทีส่ ดุ
5
หมายถึง
4
หมายถึง
ระดับมาก
3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 ปญั หาและข้อเสนอแนะ
3.2.2 แบบสัมภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง ใช้กบั นิสติ ระดับปริญญาโท
เรือ่ งหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบเจาะลึกในประเด็นเชิงคุณภาพ
3.2.3 แบบสอบถามความต้ อ งการศึก ษาต่ อ หลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา เป็ น
แบบสอบถามแบบเลือกตอบ และปลายเปิด ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และสถานภาพของผูส้ นใจ
ในการศึกษาต่อ ความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักสูตรทีต่ อ้ งการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
3.2.4 แบบสนทนากลุ่ม เป็ นแบบกําหนดประเด็นสนทนากลุ่มและการบันทึกข้อมูล
จากการสนทนากลุ่ ม ของนิ ส ิต ที่สํ า เร็ จ การศึก ษาในระดับ ปริญ ญาโท สาขาการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างปีการศึกษา 2547 ถึง 2549
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
4.1 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของนิสติ ปจั จุบนั
ระดับปริญญาโท มีจํานวน 29 คน ผูว้ จิ ยั แจกให้นิสติ ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมกลับด้วย
ตนเอง
4.2 แบบสัมภาษณ์ เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผูว้ จิ ยั ได้ทําการสัมภาษณ์
ั
นิสติ ปจจุบนั ด้วยตนเองและให้นิสติ เขียนตอบอย่างอิสระ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
4.3 แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้แจกให้กบั
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บ ัติ ง านในองค์ ก รและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีท่ ํางานเกีย่ วข้องกับสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การศึกษาผูใ้ หญ่และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตลอด
ชีวติ การศึกษาชุมชน และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งได้รบั เชิญจากภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ให้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาประเด็นและแนวโน้ มทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย มี
จํานวนประมาณ 80 คน ให้ตอบแบบสอบถามและได้รบั แบบสอบถามคืนจํานวน 65 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 81.25 ของกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาวิชาทีเ่ ชิญมาเข้าร่วมสัมมนา
4.4 แบบสนทนากลุ่ม ผู้วิจยั ได้จดั ทําสนทนากลุ่มผู้สําเร็จการศึกษาระหว่างปี การศึกษา
2547-2549 จํานวน 10 คน
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5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทํา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คาํ นวณหาค่าสถิตดิ งั นี้
1. ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล และสถานภาพของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามทําการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วเิ คราะห์การ
คํานวณหาค่าเฉลีย่ ( X ) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็ นรายข้อ และรายด้าน
ค่าเฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก
ค่าเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ดุ
3. ข้อมูลปลายเปิดเชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการ
สังเคราะห์หาข้อสรุป

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั เรื่อง การศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิช าการศึก ษาผู้ใหญ่ ผู้วิจ ยั จะนํ าเสนอผลการวิเ คราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ั ลักษณ์ในการ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้สญ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง
n
แทน
X
แทน
ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
S.D.
แทน
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หลักสูต รระดับบัณฑิตศึกษาด้า นที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอด
ชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนิสติ ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
2.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง
2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก
3.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ม่ ตัวอย่าง
3.2 การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ คิดเห็นจากการสนทนากลุม่ นิสติ ทีส่ าํ เร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างปี
การศึกษา 2547 - 2549
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ในการนํ าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา ทีค่ อบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ
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ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาด้านที่ เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษา
ผู้ใ หญ่ การศึ กษาต่ อเนื่ อง การฝึ กอบรม การศึ กษาตลอดชี วิ ต การศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
การวิเคราะห์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษา
ต่อเนื่อง การฝึ กอบรม การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักสูตรในระดับปริญญาโทจํานวน 5 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 4
หลักสูตร(รายละเอียดหลักสูตร อยูใ่ นบทที่ 2) พบว่า โดยภาพรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละ
หลักสูตรต่างมีจุดแข็ง โอกาส ข้อจํากัด และอุปสรรคทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ถอื ได้ว่า เป็ น
ทัง้ กรณีศกึ ษา และข้อคิดที่มคี วามสําคัญในการนํ ามาปรับใช้เมื่อต้องทําการวางกรอบแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่ อความต้องการของผู้รบั บริการได้เหมาะสมที่สุด สําหรับ
ประเด็นที่พบจําแนกได้ด งั นี้ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 3) ชื่อ
หลักสูตร 4) รายวิชาในหลักสูตร 5) จํานวนหน่ วยกิตในหลักสูตร 6) เงื่อนไขในการทําวิทยานิพนธ์
และ 7) ด้านทีต่ งั ้ ของสถานศึกษา และเวลาทีจ่ ดั การเรียนการสอน ซึ่งในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด
ดังนี้
1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร พบว่า แต่ละหลักสูตรมีความชัดเจนในฐานคิดของการจัดทํา
หลัก สูต รขึ้น เพื่อ ผลิต พัฒ นาบุ ค คล และพัฒ นาให้เ กิด ความก้า วหน้ า ทางองค์ค วามรู้ใ นศาสตร์
การศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวติ เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ของสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่า หลักสูตรได้ให้ความสําคัญในแนวทางการผลิตบุคคลใน 2
แนวทางได้แก่1) หลักสูตรทีม่ ขี น้ึ เพื่อผลิตบุคคลให้มคี วามรู้ และทักษะทางการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูเ้ รียนวัยผูใ้ หญ่ หรืองานด้านการศึกษานอกโรงเรียน การพัฒนาชุมชนซึง่ ครอบคลุมประเด็นในการ
จัดทําหลักสูตร การวางแผนและบริหารโครงการ หรือแผนงาน การนิเทศการศึกษา การประเมินผล
การศึกษาผูใ้ หญ่ และมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ระเบียบวิธกี ารศึกษาสํารวจปญั หาของชุมชน ตลอดจน
สามารถสร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่ๆ จากกระบวนการวิจยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) หลักสูตรที่
มุ่งผลิตนักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และนักฝึ กอบรมทีม่ ที กั ษะในการแสวงหาความรูต้ ลอดชีวติ และ
ั นาการจัด การและส่งเสริม การศึกษาตลอดชีวิต
นํ า ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ไ ด้ไ ปใช้พฒ
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาตลอดชีวติ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความสามารถ และเต็มตาม
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามทัง้ 2 แนวทางต่างก็ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2) กลุม่ เป้าหมายของหลักสูตร ซึง่ นําเสนอได้เป็ น 2 ประเด็นคือ
2.1 จุดแข็ง และโอกาส ซึง่ จะพบว่า
หลักสูตรระดับปริญญาโทส่วนใหญ่มคี วามชัดเจนในการกําหนดคุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
ต่อโดยไม่จํากัดสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และเมื่อพิจารณาจะพบว่า แต่ละ
หลักสูตรต่างมีจุดเน้นสําคัญทีด่ งึ ดูดกลุ่มเป้าหมายไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ แนวโน้มส่วนใหญ่
เป็ นบุคลากรที่มาจากองค์กรภาครัฐซึ่งเข้าใจได้ว่า มีสดั ส่วนมากกว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ สําหรับ
บุคคลกลุ่มนี้จะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นแวดวงการศึกษา และการจัดการเรียนรูห้ รือส่งเสริมการเรียนรูส้ าํ หรับ
ผูเ้ รียนวัยผูใ้ หญ่หรือผูท้ ไ่ี ม่ได้อยู่ในการศึกษาในระบบ และปฏิบตั งิ านด้านการฝึ กอบรม การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นโดยใช้การศึกษาเป็ นเครื่องมือสําคัญ เช่น ผูท้ ่ปี ฏิบตั งิ านภายใต้สงั กัดของ กศน. ซึ่ง
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เป็ นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์โดยตรงจากหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะเอือ้ ต่อผูท้ ป่ี ฏิบตั ใิ นองค์กรภาครัฐมากกว่า
ผูเ้ รียนทีม่ าจากองค์กรภาคเอกชน โดยหลักสูตรได้ให้ความสําคัญต่อเทคนิค และวิธกี ารสอนผูเ้ รียน
วัยผูใ้ หญ่ หรือการบริหารงานด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า บางหลักสูตรค่อนข้างมี
การเปิ ดกว้างต่อกลุ่มเป้าหมายผูเ้ รียนที่ไม่ได้เฉพาะแต่ผู้ท่มี าจากองค์กรภาครัฐ ดังจะเห็นได้จาก
เงื่อนไขของคุณสมบัตผิ เู้ รียนต้องเป็ นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาตลอด
ชีวติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ นอกจากนี้การ
กําหนดให้มหี ลักสูตรตัง้ แต่ในระดับปริญญาตรี ย่อมเป็ นการคาดหมายล่วงหน้าได้ถงึ กลุ่มเป้าหมายที่
จะป้อนเข้าสูห่ ลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจุดแข็งดังกล่าวมาจาการทีผ่ เู้ รียนระดับปริญญาตรีม ี
ความสนใจ และรูส้ กึ ว่า ตนได้ศกึ ษาตรงกับสาขาเดิม มีความคุ้นชินกับสิง่ แวดล้อมทัง้ สถานทีเ่ รียน
และคณาจารย์ผสู้ อน
สํา หรับ หลัก สู ต รระดับ ปริญ ญาเอก พบว่ า บางหลัก สูต รค่ อ นข้า งระบุ ค วามชัด เจนของ
้
กลุม่ เปาหมายของหลักสูตร ซึง่ เป็ นกลุ่มคนทีป่ ฏิบตั งิ านในชุมชน ข้าราชการผูน้ ําชุมชน และผูบ้ ริหาร
ในองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะปจั จุบนั ทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ เป็ นองค์กรทีม่ ี
พนักงานภายใต้สงั กัดขององค์กรทัวประเทศเป็
่
นจํานวนมาก ดังนัน้ อาจสรุปได้ว่า หลักสูตรนี้มคี วาม
เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของลักษณะงานทีผ่ เู้ รียนได้รบั ประโยชน์โดยตรง ในการนําไป
ปรับประยุกต์ใช้สาํ หรับการปฏิบตั งิ านในสภาพจริงได้อย่างเหมาะสม แต่กม็ หี ลักสูตรทีค่ ่อนข้างเปิ ด
โอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายทีน่ อกเหนือจากองค์กรภาครัฐ โดยหลักสูตรได้กําหนดคุณสมบัตเิ บือ้ งต้น
ว่า ต้องมีประสบการณ์ทํางานในด้านการสอนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอก
ระบบ การพัฒนาชุมชน หรือเป็ นผูท้ ่ที ําหน้าที่จดั การศึกษาตลอดชีวติ
หรือผู้ท่ที ํางานส่งเสริม
การศึกษาตลอดชีวติ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มคี วามสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ งานระดับผูบ้ ริหารและระดับผูป้ ฏิบตั งิ านในชุมชน รวมทัง้
นักวิชาการ นักปฏิบตั กิ ารวิชาชีพด้านการศึกษาตลอดชีวติ
2.2 ข้อจํากัด และอุ ปสรรคของหลักสูตรพบว่า บางกรณีค่อนข้างสร้างข้อ จํากัดจากการ
เจาะจงไปยังกลุ่มผูเ้ รียนซึ่งเป็ นครู หรือบุคลากรที่ต้องปฏิบตั งิ านซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอน
นักศึกษาผูใ้ หญ่ ดังจะเห็นได้จากชื่อรายวิชา หรือเนื้อหาทีต่ ้องศึกษาซึ่งเป็ นไปเพื่อการจัดการเรียน
การสอนในภาครัฐมากกว่า ซึง่ ประเด็นนี้จงึ ไม่อาจสร้างความดึงดูดความน่าสนใจให้แก่บุคคลทีม่ าจาก
ภาคส่วนขององค์กรเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน
3) ชื่อหลักสูตร ซึง่ นําเสนอได้เป็ น 2 ประเด็นคือ
3.1 จุดแข็ง และโอกาส
หลักสูตรส่วนใหญ่คอ่ นข้างมีความชัดเจนในประเด็นเกีย่ วกับชื่อหลักสูตรทีส่ ามารถสือ่ สาร
ให้เ กิด ความเข้า ใจถึง ฐานคิด และลัก ษณะเบื้อ งต้น ของหลัก สูต รว่ า มีจุด มุ่ ง หมายอย่า งไร และ
ตอบสนองต่ อ กลุ่ ม เป้ าหมายกลุ่ ม ใด นอกจากนี้ ช่ือ หลัก สู ต รยัง สามารถสะท้ อ นรายละเอี ย ด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรตามความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ รียนได้หรือไม่ สําหรับการวิเคราะห์หลักสูตรพบข้อน่ าสนใจบางประการจากการปรับตัวของบาง
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคม องค์กรผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และแนวโน้มความต้องการ
ของตลาดแรงงาน หรือบริบททางการศึกษาทีป่ รับเปลีย่ นไป ดังจะพบว่า ชื่อหลักสูตรมีความน่ าสนใจ
และเข้าใจได้ว่า เป็ นเงื่อนไขสําคัญในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อสําหรับกลุ่มเป้าหมายทีม่ าจากองค์กร
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ภาคเอกชน เนื่องด้วย ชื่อหลักสูตรให้ความรูส้ กึ คล้ายคลึงกับศาสตร์ทางการบริหาร ซึง่ น่าจะส่งเสริม
ต่อการปฏิบตั ิงาน หรือการนํ าไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานทางด้านบริหารตามความคาดหวังของ
ผูเ้ รียนได้
3.2 ข้อจํากัด และอุปสรรคของหลักสูตร
แม้ว่าหลักสูตรส่วนใหญ่ มชี ่อื หลักสูตรที่ช ดั เจนสามารถสื่อสารให้เ กิดความเข้าใจใน
สารัตถะสําคัญของหลักสูตรได้ แต่ในขณะเดียวกันก็พบข้อควรคํานึงว่า การระบุถงึ กลุ่มเป้าหมายและ
ชื่อหลักสูตรย่อมต้องมีผลกระทบต่อการเพิม่ จํานวนผูเ้ รียน หรือผูส้ นใจที่จะศึกษาในศาสตร์ด้านนี้
แม้วา่ ด้วยตัวเนื้อหา หรือรายละเอียดของหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาทีส่ ามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายผูเ้ รียนที่มาจากองค์กรในทุกๆ ภาคส่วนโดยไม่ได้จํากัดเฉพาะครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษาทีม่ าจากหน่ วยงานภาครัฐ หากแต่ยงั เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทม่ี าจากหน่ วยงานภาคเอกชน แต่ช่อื หลักสูตร หรือสาขาวิชาทีบ่ างครัง้
อาจกลายเป็ นอุปสรรค หรือไม่เอื้อต่อการเข้าสู่ตําแหน่ งงานที่ตอ้ งปฏิบตั งิ านในส่วนของการพัฒนา
่อนไขข้อกําหนดของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
ทรัพยากรมนุ ษย์ หรือแม้กระทังจากเงื
่
2542 ที่ไ ด้ร ะบุถึงใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพ ดังปรากฏในมาตรา 53 วรรค 2 ที่กําหนด “ให้ค รู
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ทัง้ ของรัฐ และเอกชนต้องมี
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกําหนด” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2545: 31) ประกอบกับบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : ออนไลน์) ทีร่ ะบุถงึ วัตถุประสงค์ในการกําหนดให้
วิชาชีพทางการศึกษาได้แก่ ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
อื่นทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง (ศึกษานิเทศก์) เป็ นวิชาชีพควบคุม ซึง่ ต้องมีมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพ ดังทีข่ อ้ บังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ใน
หมวด 1 มาตรฐานความรู้แ ละประสบการณ์ วิช าชีพ ข้อ 6 และ 7 ได้ร ะบุ ว่ า ผู้ป ระกอบวิช าชีพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และผูป้ ระกอบวิชาชีพผูบ้ ริหารการศึกษาต้องมีมาตรฐานความรูแ้ ละมาตรฐาน
ประสบการณ์วชิ าชีพ มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน และมาตรฐานการปฏิบตั ติ น ทัง้ ในส่วนของมาตรฐาน
ความรู้ ข้อบังคับได้กําหนดให้ตอ้ งมีคุณวุฒไิ ม่ต่าํ กว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา อีกทัง้ ต้อง
ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาทีค่ ณะกรรมการคุรุสภารับรอง (คุรุสภา.มปป.:
ออนไลน์)
4) รายวิชาในหลักสูตร ซึง่ นําเสนอได้ 2 ประเด็นคือ
4.1 จุดแข็ง และโอกาส จากการวิเคราะห์หลักสูตรในระดับปริญญาโทพบความน่าสนใจใน
การสร้างทางเลือกให้แก่ผูเ้ รียนในการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าเทียบเท่า 2
หน่ วยกิต โดยไม่นับรวมหน่ วยกิต แต่มสี ทิ ธิ ์ได้รบั การยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ แต่ต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษา ซึง่ ผูว้ จิ ยั คิดว่า เป็ นอีกทางเลือกทีน่ ่ าจะเกิดประโยชน์อย่าง
มากสําหรับผูเ้ รียนในระดับปริญญาโท เพราะว่าส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ท่ี ํางานแล้ว และได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการทํางาน ดังนัน้ การเรียนวิชานี้ จึงได้รบั การพัฒนา หรือปรับปรุงทักษะต่างๆ ทีน่ ําไปปรับใช้กบั
การปฏิบตั งิ าน และใช้ในการเรียนทีจ่ ะต้องมีการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม โดยเฉพาะจากแหล่งการ
เรียนรูท้ เ่ี ป็ นสือ่ อินเตอร์เน็ตได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย มีเว็บไซต์ต่างประเทศจํานวนมาก ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ หากผูเ้ รียนมีความเชีย่ วชาญ และได้รบั การพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
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สํา หรับหลัก สูต รในระดับ ปริญ ญาเอก พบว่ า ความน่ า สนใจจากการที่มีบ างหลัก สูต รได้
กําหนดเพิม่ รายวิชาใหม่ๆ เข้าไปโดยเป็ นรายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งคิดว่า
น่ าจะสามารถเรียกความสนใจจากผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในภาคเอกชน ทีต่ อ้ งทํางานในฝา่ ยทรัพยากรมนุ ษย์
ฝา่ ยฝึกอบรม ได้มากขึน้ นอกจากนี้ชอ่ื รายวิชาต่างๆ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นให้สนั ้ กระชับ ทันสมัย และ
สือ่ ความหมายได้ชดั เจนมากขึน้ เช่น การปรับเป็ นชื่อรายวิชาโดยให้มคี าํ เกีย่ วกับ “การบริหาร” หรือ
“การศึกษาตลอดชีวติ ” “กระบวนการเรียนรู้ และการสอนผูใ้ หญ่” เป็ นต้น
4.2 ข้อจํากัด และอุปสรรคของรายวิชาในหลักสูตรพบว่า ความต่างของจํานวนหน่ วยกิต
ทีก่ าํ หนดให้เรียนทีม่ ากกว่าหลักสูตรอื่นๆ โดยภาพรวม ย่อมทําให้ผเู้ รียนต้องเรียนในรายวิชามากขึน้
จึงส่งผลให้เกิดอุปสรรคแก่ผเู้ รียนทีม่ ขี อ้ จํากัดทางด้านเวลา
5) จํานวนหน่วยกิตในหลักสูตร จากการวิเคราะห์จุดแข็ง และโอกาส พบว่า บางหลักสูตรได้
กําหนดให้ลดจํานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาบังคับลง โดยการตัดรายวิชาทีม่ เี นื้อหาซํ้าซ้อนกัน และนํา
รายวิชาที่เพิม่ เนื้อหาให้มคี วามครอบคลุม และมีความทันสมัยมาแทน เช่น บางรายวิชาเป็ นการ
ผนวกรวมหลักการศึกษาผูใ้ หญ่เข้ากับหลักปรัชญาการศึกษา จึงทําให้เรียนน้อยลงจากเดิม หรือใน
บางกรณีหลักสูตรได้กําหนดจํานวนหน่ วยกิตทีน่ ้อยกว่าหน่ วยกิตของหลักสูตรอื่นๆ ซึง่ ความต่างใน
ประเด็นนี้ อาจเนื่องด้วยจุดมุง่ หมายของแต่ละหลักสูตรต่างกัน ดังที่ เสาวนีย์ เลวัลย์. (2551 : 84)
ได้ระบุว่า จุดมุง่ หมายแต่ละหลักสูตรอาจมุ่งเน้นด้านวิชาการซึง่ ให้ความสําคัญไปทีก่ ารวิจยั และการ
ถ่ายทอดความรูท้ งั ้ ในแขนงทีต่ รง และแขนงทีส่ มั พันธ์ใกล้เคียงกับการประกอบวิชาชีพ ในขณะทีบ่ าง
หลักสูตรอาจมุ่งเน้นทางวิชาชีพ ทีต่ อ้ งการให้ผูเ้ รียนมีความรู้ และทักษะในระดับสูงทีจ่ ําเป็ นต่อการ
ประกอบวิชาชีพ
6) การทําวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
6.1 จุดแข็ง และโอกาส ซึง่ พบว่า
หลักสูตรส่วนใหญ่เป็ นหลักสูตรประเภท แผน ก (ก 2) ทีก่ ําหนดให้ศกึ ษาตามรายวิชาที่
บรรจุอยู่ในหลักสูตร และต้องดําเนินตามเงื่อนไขเกีย่ วกับการทําวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ได้กําหนดหน่ วยกิตของวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ไว้ท่ี 12 หน่ วยกิต ในขณะทีบ่ าง
หลักสูตรมีจาํ นวนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์น้อยกว่า และความต่างของจํานวนหน่วยกิตจึงกลายเป็ น
เงือ่ นไขสําคัญทีเ่ ปิดโอกาสให้แก่ผเู้ รียนซึง่ ไม่มคี วามถนัดในการทํางานวิจยั ได้มที างเลือกโดยสามารถ
ลงเรียนในรายวิชาอื่นแทน นอกจากนี้ยงั พบว่า บางหลักสูตรให้ความสําคัญในการสร้างทางเลือก
ให้แก่ผเู้ รียน โดยหลักสูตรได้กําหนดให้ม ี แผน ข. ขึน้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถเลือกทีจ่ ะทําสารนิพนธ์ ที่
มีค่าเทียบเท่า 6 หน่ วยกิต แทนการทําวิทยานิพนธ์ ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นดังกล่าว จึงเอือ้ ประโยชน์
ให้แก่ผเู้ รียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ รียนทีต่ อ้ งทํางานควบคูก่ บั การเรียนให้มที างเลือก และไม่เป็ นภาระ
ทีห่ นักจนเกินไป เนื่องจากความเข้มข้นในการทําวิจยั จะไม่มากเท่าวิทยานิพนธ์ทม่ี คี ่าเทียบเท่า 12
หน่วยกิต
6.2 ข้อจํากัด และอุปสรรคของหลักสูตร พบว่า บางหลักสูตรมีการกําหนดแผนการเรียน
ทีร่ ะบุให้ตอ้ งทําวิทยานิพนธ์ซง่ึ ได้กลายเป็ นการจํากัดทางเลือกให้แก่ผเู้ รียน ในขณะทีบ่ างหลักสูตรได้
เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับความจําเป็ น หรือข้อจํากัดของ
ตนเองได้
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7) ด้านทีต่ งั ้ ของสถานศึกษา และเวลาทีจ่ ดั การเรียนการสอน พบว่า
7.1 จุ ด แข็ง และโอกาส พบว่า ปจั จัยสําคัญที่มผี ลต่อ การตัดสิน ใจเข้าศึกษาต่อโดย
ภาพรวมมาจากข้อได้เปรียบในประเด็นทีต่ งั ้ ของสถานศึกษาซึง่ อยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีเ่ ขตธุรกิจจะมีความ
สะดวกในการเดินทางเนื่องด้วยอยู่บนเส้นทางการคมนาคมสําคัญๆ ส่วนสถานศึกษาที่อยู่ในเขต
ต่างจังหวัดมีจุดแข็งทีส่ ามารถรองรับผูส้ นใจเข้าศึกษาต่อซึง่ อยู่เขตจังหวัดใกล้เคียง และทีไ่ ม่ปรากฏ
ว่า มีสถาบันใดทีจ่ ดั การเรียนการสอนในหลักสูตรทางการศึกษาผูใ้ หญ่ หรือการศึกษานอกระบบใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
7.2 ข้อ จํ า กัด และอุ ป สรรค พบว่ า สถานศึก ษาที่ม ีข ้อ จํ า กัด และอุ ป สรรคจะอยู่ใ น
ประเด็นดังนี้ 1) สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอนไม่ได้อยูใ่ นเขตตัวเมือง จึงค่อนข้างเป็ นอุปสรรคในการ
เดินทาง สําหรับผูเ้ รียนทีท่ าํ งาน หรืออาศัยอยูเ่ ขตพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ นอกจากนี้ 2) จากการสอบถามจากผูท้ ่ี
สนใจเข้าศึกษาต่อได้ระบุว่า ปจั จัยสําคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อจะพิจารณาจาก
ความสะดวกในการเดินทาง และการจัดการเรียนการสอนทีเ่ อื้อต่อการบริหารจัดการเวลา เช่น การ
จัดในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ จึงมีความสะดวกต่อผูเ้ รียนมากกว่า
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปการวิเคราะห์หลักสูตรโดยนําเสนอในตารางที่ 1.1 ดังนี้
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วิ เคราะห์หลักสูตร

1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

2. กลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตร

หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค
- มุ่ ง ตอบสนองว่ า จะ
ผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต เพื่ อ
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม
ต้องการทัง้ ในระดับกลุ่ม
ผูเ้ รียน และระดับองค์กร
ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่
การศึกษาต่ อ เนื่ อง การ
ฝึ กอบรมและการพัฒนา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
การศึ ก ษานอกระบบ
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
อัธยาศัย
- ไ ม่ มี ก า ร กํ า ห น ด - บางหลักสูตรค่อนข้าง
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะของ มุ่ ง เ น้ น ไ ป ที่
กลุ่มเป้าหมายไว้จงึ เป็ น ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
การเปิ ดกว้า งต่ อผู้เรียน ปฏิบตั ิงานในหน่ วยงาน
ทีส่ นใจในศาสตร์
ภ า ค รั ฐ เ ช่ น ค รู
- ห ลั ก สู ต ร กํ า ห น ด ผู้ บ ริห ารหรือ บุ ค ลากร
ป ร ะ โ ย ช น์ ห รื อ ทางด้ า นการศึ ก ษาที่
คุ ณ ลั ก ษณ ะ ผู้ เ รี ย น ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น กั บ ก า ร
กลุ่ ม เป้ า หมายจะได้ร ับ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ แ ก่
ไว้อ ย่ า งชัด เจน ในการ ผูใ้ หญ่โดยตรง
นํ า ไ ป ใ ช้ ใ น ง า น ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่
การศึกษาต่ อ เนื่ อง การ
ฝึ กอบรมและการพัฒนา

ระดับปริญญาเอก
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค
- ความชัด เจนถึง ทิศ ทาง
ของหลักสูตรที่กําหนดขึ้น
เพื่อ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการผลิตบุคลากรทาง
วิชาการ หรือวิชาชีพ เช่น
นัก วิช ากร นัก ปฏิบตั ิก าร
วิ ช าชี พ ด้ า นการศึ ก ษา
ผู้ใ หญ่ ก ารศึก ษาต่ อ เนื่ อ ง
การฝึ ก อบรม การศึก ษา
ตลอดชีวติ การศึกษานอก
ระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย
- การระบุความชัดเจนของ - บ า ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
กลุ่ ม เป้ าหมายที่มี ค วาม ความสํ า คั ญ ทางด้ า น
จําเป็ นต้องพัฒนาบุคลากร วิช าการมาก อาจไม่ไ ด้
เพื่อ ตอบสนองต่ อ ความ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง
เปลี่ย นแปลงของสภาวะ หรือ การพัฒ นาศาสตร์
สัง คมป จั จุ บ ัน เช่ น การ ด้านวิช าชีพ ทางศาสตร์
กระจายอํา นาจให้อ งค์ก ร ด้ า นการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่
ปกครองส่วนท้องถิน่
การศึกษาต่ อเนื่ อง การ
- ก า ร เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ฝึ กอบรมและการพัฒนา
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์
หลักสูตรมาจากองค์กรทีม่ ี การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
ความหลากหลายทัง้ ด้า น การศึ ก ษานอกระบบ
การศึ ก ษา การพั ฒ น า แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
ชุ ม ช น ห รื อ ก า ร พั ฒ น า อัธยาศัย

ข้อคิ ดเห็นที่นําไปใช้เป็ น
เสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตร
- การกํ า หนดจุ ด มุ่ ง หมาย
ของหลั ก สู ต รต้ อ งมี ค วาม
ชั ด เ จ น แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม
หลากหลายเพื่ อ การผลิ ต
บุ ค ลากรในการเข้ า สู่ ง าน
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่
การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อง การ
ฝึ ก อบรม การศึก ษาตลอด
ชีวิต การศึก ษานอกระบบ
และ การศึกษาตามอัธยาศัย
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย่ า ง ยิ่ ง มุ่ ง
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ก า ร จั ด
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เพื่ อ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
- หลัก สู ต รควรเปิ ด โอกาส
ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
กว้างขวางมากขึน้ เนื่องด้วย
ใ น ป ั จ จุ บั น ก า ร ใ ห้
ความสํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ไ ด้ มี
บทบาทสํ า คั ญ มากขึ้ น ใน
สั ง คมไทย อี ก ทั ง้ ต้ อ งมุ่ ง
พัฒ นาบุ ค คลที่ทํ า งานแล้ ว
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ด้ า น ก า ร
พัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ส่วนงาน
ภาครัฐ และเอกชนได้เข้ามา
มีโอกาสพัฒนาตนเอง
-กํ า หนดสมรรถนะที่ ผู้ เ ข้ า
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3. ชื่อหลักสูตร

4. รายวิ ชาในหลักสูตร

หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต
การศึ ก ษานอกระบบ
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
อัธยาศัย
- บางหลักสูตรสามารถ
สร้ า งโอกาสในการต่ อ
ยอดองค์ความรูใ้ นระดับ
ปริญ ญาตรีสู่ก ารศึก ษา
ต่ อ ใ น ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา
- สื่ อ สารให้ เ กิ ด ความ ชื่ อ หลั ก สู ต รบางแห่ ง
เข้าใจต่อความมุ่งหมาย น่ า จะส่ ง ผลกระทบใน
ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ ประเด็นดังนี้
เหมาะสม
- การเพิม่ จํานวนผูเ้ รียน
- ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง - การเข้าสู่ตําแหน่ งงาน
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ที่ต้องปฏิบตั ิในส่วนของ
เรียนรูข้ องหลักสูตร
การพั ฒ นาทรั พ ยากร
- สร้างโอกาส และจูงใจ มนุษย์
ในการตั ด สิ น ใจให้ แ ก่ - การได้ ร ับ ใบอนุ ญ าต
ผูเ้ รียนทีม่ าจากองค์กรที่ ประกอบวิช าชีพ ตามที่
หลากหลายเช่น องค์กร กฎหมายกําหนด
ภาคเอกชน
- การกําหนดให้เรียนใน - การกําหนดให้เรียนใน
รายวิ ช าภาษาอัง กฤษ รายวิชาที่มีมากขึ้นย่อม
เพื่อได้รบั การยกเว้นไม่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ผู้ เ รี ย น ที่ มี
ต้ อ ง ส อ บ ภ า ษ า ข้อจํากัดทางด้านเวลา
ต่างประเทศ และช่วยใน

ระดับปริญญาเอก
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ทั ้ ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน
เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพใน
การปฏิบตั งิ าน

ข้อคิ ดเห็นที่นําไปใช้เป็ น
เสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตร
เรียนจะได้รบั การพัฒนาจาก
หลัก สูต รอย่า งเป็ น รูป ธรรม
ชัดเจน

- ชื่ อ ห ลั ก สู ต ร ต้ อ ง ใ ห้
ความสํ า คัญ ต่ อ การสื่อ ถึ ง
ความทันสมัย และสามารถ
สร้า งความสนใจให้ แ ก่ ผู้ ท่ี
สนใจเข้าศึกษาต่อได้บนฐาน
ของความต้องการของสังคม
ป จั จุ บ ั น และเงื่ อ นไขทาง
สังคม กฎหมาย และโอกาส
ในการเข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง งาน
ด้า นการเรีย นรู้เ พื่อ พัฒ นา
ทรัพยากรมนุ ษย์
- ก า รกํ า หน ด ร า ย วิ ช า
ใหม่ ๆ เพื่ อ สร้ า งความ
น่ าสนใจให้กลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้ อ งปฏิบ ัติ ง านในฝ่ า ย
ทรัพยากรมนุ ษย์ หรือ

- บางหลัก สู ต รมีค วาม
มุ่งเน้นในรายวิชาในเชิง
ลึ ก และเฉพาะเจาะจง
ม า ก จึ ง อ า จ เ ป็ น
ข้อ จํ า กัด ของการสร้า ง

- รายวิช าต้ อ งทัน สมัย และ
สร้ า งทางเลื อ ก โดยต้ อ ง
สามารถตอบสนองความ
ต้อ งการที่ห ลากหลายของ
ผูเ้ รียนได้
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หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค
ด้ า น ก า ร ค้ น ค ว้ า ห า
ความรู้เ พิ่ม เติม ได้ ด้ ว ย
ตนเอง
- มี ค วามหลากหลาย
และสามารถตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของ
ผูเ้ รียน

ระดับปริญญาเอก
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค
ฝึกอบรมได้มากขึน้
ความหลากหลายในการ
- ชื่ อ ร า ย วิ ช า มี ค ว า ม เรียนรู้
ทั น ส มั ย ก ร ะ ชั บ แ ต่
สามารถสื่อความหมายได้
ชัดเจน
- บ า ง ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร
กําหนดให้ผู้เรียนต้องเข้า
ร่ว มกิจ กรรมศึก ษาดู ง าน
การเข้า ร่ว มกิจ กรรมทาง
วิช าการ เช่ น การเสนอ
ผลงานวิ ช าการไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจน

5. จํานวนหน่ วยกิ ตในหลักสูตร

- บางหลั ก สู ต รได้ ล ด - การกํ า หนดหน่ ว ยกิต - เป็ นการสร้างอัตลักษณ์
จํ า น ว น ห น่ ว ย กิ ต ล ง ของแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ในหลักสูตรว่ามีจุดเน้นอยู่
เนื่ อ งจากความซํ้ า ซ้อ น
ทีว่ ชิ าการ หรือวิชาชีพ
ของเนื้อหาวิชา จึงทําให้
เรียนน้อยลง

- จํ า นวนหน่ ว ยกิ ต ใน
รายวิชาทีไ่ ม่เท่ากันย่อม
ไปเพิม่ จํานวนหน่ วยกิต
ใ น ก า ร ทํ า ง า น วิ จ ั ย ที่
ต่างกัน

6. เงื่อนไขในการทําวิ ทยานิ พนธ์

- หลักสูตรส่วนใหญ่เป็ น
ประเภท แผน ก (ก 2)
ซึ่ ง กํ า ห น ด ใ ห้ ทํ า
วิท ยานิ พนธ์ / ปริญ ญา
นิ พ น ธ์ เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม
ความรู้ และทักษะในการ

- ความไม่ ห ลากหลาย
ของทางเลือ ก ซึ่ง ไม่ ไ ด้
ให้โอกาสเลือกศึกษาใน
แผนการศึกษา
- บางหลัก สูต รกํ า หนด
จํ า นวนหน่ วยกิ ต ของ

- บางหลั ก สู ต รไม่ ไ ด้
สร้ า งทางเลื อ กให้ แ ก่
ผูเ้ รียนทีต่ อ้ งทํางาน และ
เรีย นควบคู่ กั น ในการ
เลือ กศึก ษาในแผนการ
ศึก ษาอื่ น เช่ น แผน ข

- ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ
ปริญ ญาเอกเป็ นการผลิต
และส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เ รี ย น
สามารถสร้า งองค์ค วามรู้
ใหม่ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองผ่ า น
กระบวนการวิจ ัย ซึ่ง เป็ น

ข้อคิ ดเห็นที่นําไปใช้เป็ น
เสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตร
- ไม่ควรกําหนดให้เรียน
ร า ย วิ ช า ม า ก เ กิ น ไ ป
กล่ า วคื อ บางรายวิ ช าที่ มี
เนื้อหาซํ้าซ้อนกันควรมีการ
พิจ ารณารวมรายวิช าและ
บูรณาการเนื้อหาเพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมและสะดวก
ต่ อ เวลาในการเรีย นให้ แ ก่
ผูเ้ รียน
- ควรกํา หนดให้ผู้เ รีย นเข้า
ร่ ว มกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย น
ด้ า น ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ท า ง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ล ง มื อ
ปฏิบ ตั ิงานทางวิช าชีพของ
ต น เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
เชีย่ วชาญ
ควรเป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรและความจําเป็นใน
การพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร แต่
ไม่ควรให้เรียนมากกว่า
มาตรฐานทีก่ าํ หนดมากเกิน
- การสร้ า งทางเลื อ กเพื่ อ
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรูแ้ ละทํางานวิจยั ได้เร็ว
ขึ้น เป็ น สิ่ง จํ า เป็ น เช่ น การ
วางแผนการทําวิทยานิพนธ์
ก า รป รึ ก ษ า ง า น วิ จ ั ย กั บ
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หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค
ทํางานวิจยั ให้แก่ผเู้ รียน ซึ่งทําสารนิพนธ์ซ่ึงมีค่า
- บางหลัก สู ต รได้ ส ร้า ง เทีย บเท่ า กับ 6 หน่ ว ย
ทางเลื อ กโดยกํ า หนด กิต
จํ า นวนหน่ วยกิ ต ของ
วิทยานิพนธ์ไว้น้อยกว่า
12 หน่ วยกิต จึงเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้แก่ผู้เรียน
ทีไ่ ม่ถนัดในการทําวิจยั

7. ด้านที่ ตงั ้ ของสถานศึกษา และ - บางสถาบัน ได้เ ปรีย บ
เวลาที่จดั การเรียนการสอน
ในด้านทีต่ งั ้ ซึ่งอยู่ในเขต
ธุรกิจทีม่ คี วามสะดวกใน
เส้นทางการคมนาคม
- บางสถาบัน สามารถ
รองรับผู้สนใจเข้า ศึกษา
ต่ อ ซึ่ ง อ ยู่ เ ข ต จั ง หวั ด
ใ ก ล้ เ คี ย ง ที่ ไ ม่ มี ก า ร
จัดการเรียนการสอนใน
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า
ผู้ ใ หญ่ หรื อ การศึ ก ษา
น อ ก ร ะ บ บ ใ น ร ะ ดั บ

- บางสถาบันมีขอ้ จํากัด
ด้ า นสถานที่ ตั ง้ ในการ
จัด การเรีย นการสอนที่
ไม่สะดวกในการเดินทาง
ประกอบกับเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนไม่
อาจตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูเ้ รียน

ระดับปริญญาเอก
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค
การตอบสนองต่ อ ความ การทํ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ว้
ต้องการของวัตถุประสงค์ มากกว่าสถาบันอื่นๆจึง
ห ลั ก สู ต ร ซึ่ ง ทั ก ษ ะ น่ าเชื่อว่า ค่อนข้างหนัก
ทางการวิจยั ถือเป็ นเรื่องที่ สําหรับผูเ้ รียน
มีความจําเป็ น และต้องให้
เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
ปฏิบตั งิ าน
บางหลัก สูต รให้
ทางเลือกแก่ผูเ้ รียนในการ
เลือกทีจ่ ะศึกษาในรูปแบบ
ใด กล่าวคือ แบบ 2.1 ซึ่ง
มี ห น่ ว ย กิ ต ข อ ง
วิท ยานิ พ นธ์ ท่ี 36 หน่ ว ย
กิ ต และแบบ 2 . 2 ที่ มี
หน่ วยกิตของวิทยานิพนธ์
เท่ากับ 48 หน่วยกิต
- บ า ง ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร - บางหลัก สู ต รจัด การ
จัดการเรียนการสอนทัง้ ใน เรีย นการสอนในเวลา
ภาคปกติ และภาคพิเ ศษ ราชการซึ่งเป็ นอุปสรรค
เพื่อ ตอบสนองต่ อ ความ ต่ อ ผู้ เ รี ย น ที่ ต้ อ ง ก า ร
ต้องการทีห่ ลากหลายของ ศึกษาต่อ เนื่องจากการ
ผูเ้ รียน
ลาศึ ก ษาต่ อ เป็ นการ
กระทบต่อการพิจารณา
ความดีความชอบในการ
ขึน้ เงิน และเลือ่ นขัน้

ข้อคิ ดเห็นที่นําไปใช้เป็ น
เสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตร
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ก า ร
ประชุ ม สั ม มนาให้ ผู้ เ รี ย น
นํ า เสนองานวิจ ัย เป็ น ระยะ
และมีระบบการกํ า กับ ดูแ ล
ติ ด ตา ม เป็ นระยะอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้
ทํ า ง า น วิ จั ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
คุ ณ ภาพ ภายในเวลาและ
แผนทีก่ าํ หนด

- ด้ า น ที่ ตั ้ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่
ค่ อ นข้า งจํ า กัด ในการสร้า ง
ั หา
ทางเลือ กเพื่อ แก้ ไ ขป ญ
แต่เนื่องด้วยความเจริญและ
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
สามารถอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผเู้ รียนได้
- ด้านเวลา ควรกําหนดให้
การจัด การเรี ย นการสอน
กระชับ และมีความยืดหยุ่น
แต่มคี ุณภาพให้แก่ผู้เรียนที่
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วิ เคราะห์หลักสูตร

หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค
บัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก
จุดแข็ง / โอกาส
ข้อจํากัด / อุปสรรค

ข้อคิ ดเห็นที่นําไปใช้เป็ น
เสนอแนะในการพัฒนา
หลักสูตร
ต้ อ งทํ า งานควบคู่ กั บ การ
เ รี ย น ด้ ว ย เ ช่ น อ า จ
กําหนดให้เรียนในเวลานอก
ราชการ หรือวันหยุด
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ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิ ชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
่มตัวอย่าง
2.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ข้อมูลนิ สิตกําลังศึกษา
ตารางที่ 2.1 จํานวนนิสติ ระดับปริญญาโท ทีก่ าํ ลังศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4

ปี ที่เข้าศึกษา
2547
2548 (ไม่ได้เปิดสอน)
2549
2550
รวม

นิ สิตปริ ญญาโทภาคพิ เศษ
ชาย
หญิ ง
2
3
2
4
8

9
2
14

รวม
5
11
6
22

ตารางที่ 2.2 จํานวนนิสติ ระดับปริญญาเอกทีส่ าํ เร็จ และกําลังศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5

ปี ที่เข้าศึกษา
2544
2545
2547
2548
2550
รวม

นิ สิตปริ ญญาเอกภาคปกติ
ชาย
หญิ ง
6
4
6
4
4
6
7
2
4
2
27
18

รวม
10
10
10
9
6
45

่มตัวอย่างที่ให้สมั ภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
1.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์นิสติ สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ เพือ่ นําไปประกอบการพิจารณาแนวทาง
เพือ่ ปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียน สังคม และชุมชน
ตารางที่ 2.3 ข้อมูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
รายละเอียดผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
1. เพศ

2. อายุ

1.1 ชาย
1.2 หญิง
2.1 30 ปีลงไป
2.2 31 - 39 ปี
2.3 40 - 49 ปี
2.4 50 - 59 ปี

จํานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

15
14
29

51.72
48.28
100

รวม

7
4
10
8
29

24.14
13.79
34.48
27.59
100

19

65.52

3. การประกอบอาชีพ
3.1 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
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รายละเอียดผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
3.2 อาชีพอิสระ
3.3 พนักงาน/ลูกจ้างบริษทั เอกชน
3.4 ไม่ระบุ
รวม
4. ระดับของหลักสูตรทีศ่ กึ ษา
4.1 ปริญญาโท
4.2 ปริญญาเอก
4.3 ไม่ระบุ
รวม
5. สถานภาพในการศึกษา
5.1 กําลังศึกษาอยูใ่ นปจั จุบนั
5.2 สําเร็จการศึกษาแล้ว
5.3 ไม่ระบุ
รวม
6. คณะวิชาทีส่ าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
6.1 ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
6.2 มนุ ษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์
6.3 บริหารธุรกิจ
6.4 รัฐประศาสนศาสตร์
6.5 รัฐศาสตร์
6.6 ศิลปศาสตร์
6.7 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
6.8 ไม่ระบุ
รวม
7. สถานศึกษาทีศ่ กึ ษาในระดับปริญญาตรี
7.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ
7.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
7.3 มหาวิทยาลัยสงฆ์
7.4 มหาวิทยาลัยเอกชน
7.5 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
7.6 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
7.7 วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา
รวม

จํานวน (คน)
2
7
1
29

ร้อยละ
6.90
24.14
3.45
100

12
15
2
29

41.38
51.72
6.90
100

24
4
1
29

82.76
13.79
3.45
100

13
6
3
1
1
1
1
3
29

44.83
20.69
10.34
3.45
3.45
3.45
3.45
10.34
100

15
9
1
1
1
1
1
29

51.72
31.03
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
100

จากตาราง 2.3 นิสติ ทีต่ อบแบบสัมภาษณ์เป็ นเพศชายจํานวน 15 คน (ร้อยละ 51.72) เพศ
หญิง 14 คน (ร้อยละ 48.28) มีอายุ 30 ปีลงไป 7 คน (ร้อยละ 24.14) อายุระหว่าง 31 - 39 ปี 4 คน
(ร้อยละ 13.79) อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 10 คน (ร้อยละ 34.48) และอายุระหว่าง 50 - 59 ปี 8 คน
(ร้อยละ 27.59) นิสติ ส่วนใหญ่ประกอบรับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 19 คน (ร้อยละ 65.52) อาชีพ
อิสระ2 คน (ร้อยละ 6.90) เป็ นพนักงาน / ลูกจ้างบริษทั เอกชน 7 คน (ร้อยละ 24.14) ทัง้ นี้เป็ นนิสติ ที่
ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท 12 คน (ร้อยละ 41.38) ระดับปริญญาเอก 15 คน (ร้อยละ 51.72) โดย
เป็ นผู้ท่กี ําลังศึกษาอยู่ในปจั จุบนั 24 คน (ร้อยละ 82.76) และสําเร็จการศึกษาแล้ว 4 คน (ร้อยละ
13.79)
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นิสติ ที่ตอบแบบสัมภาษณ์เป็ นผูท้ ่สี ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ 13 คน (ร้อยละ 44.83) คณะมนุ ษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ 6 คน (ร้อยละ 20.69) คณะ
บริหารธุรกิจ 3 คน (ร้อยละ 10.34) คณะวิทยาการจัดการ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 1 คน (ร้อยละ
3.45) คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แห่งละ 1 คน (ร้อยละ
3.45) ทัง้ นี้เมื่อจําแนกตามประเภทของสถาบันพบว่า เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ 15 คน (ร้อยละ
51.72) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 คน (ร้อยละ 31.03) มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยเอกชน โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา แห่ง
ละ 1 คน(ร้อยละ 3.45)
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์นิสติ ได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับปจั จัยทีส่ าํ คัญต่อการตัดสินใจ
ในการเข้าศึกษาต่อในภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในประเด็นดังนี้ 1)
ช่องทางการรับรูข้ ่าวสารของภาควิชา 2) เหตุผลหลักทีจ่ ูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 3) ความเหมาะสม
ของค่าใช้จา่ ย หรือค่าธรรมเนียมในการศึกษาต่อ
ตาราง 2.4 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่ อในภาควิช า
การศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเรียงตามลําดับเหตุผล
ช่องทางในการรับข่าวสารของภาควิ ชาการศึกษาผูใ้ หญ่
1. การบอกกล่าวจากบุคคลใกล้ชดิ
2. คณาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่

จํานวน (คน)
18
3

ร้อยละ
65.52
37.5

จากตาราง 2.4 พบว่า ช่ องทางในการสื่อสารที่สําคัญ ซึ่งนิ สติ ได้ร บั รู้ข่า วสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา รวมถึงข้อมูลในการรับสมัครนิสติ จากช่องทาง 2 ลักษณะได้แก่ 1) การ
บอกกล่าวจากบุคคลคนใกล้ชดิ (ร้อยละ 65.52) และ 2) จากคณาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ (ร้อยละ37.5)
ตาราง 2.5 เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยเรียงตามลําดับเหตุผล
ลําดับที่ สาเหตุที่ตดั สิ นใจเข้าศึกษาต่อในภาควิ ชาการศึกษาผูใ้ หญ่
1.
ต้องการความรูใ้ นศาสตร์ทางการศึกษาตลอดชีวติ ,การศึกษา
ผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกระบบโรงเรียน
2.
ต้อ งการนํ า ความรู้ และทัก ษะที่ไ ด้ร ับ ไปใช้เ พื่อ พัฒ นาการ
ปฏิบตั งิ าน
3.
มีความเชื่อมันในชื
่
่อเสียงของมหาวิทยาลัย และต้องการปรับ
วุฒกิ ารศึกษาให้เพิม่ ขึน้
4.
ต้องการได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ งู ขึน้ จากเดิม
5.
ต้องการมีเครือข่ายเพื่อนร่ว มวิช าชีพ เดียวกัน และต้อ งการ
สร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ครอบครัว

จํานวน (คน)
8

ร้อยละ
27.59

9

31.03

2

6.90

2
1

6.90
3.45

จากตาราง 2.5 เป็ นการลําดับเหตุผลทีส่ ําคัญซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของนิสติ ในการเข้า
ศึกษาต่อที่ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 เหตุผลได้แก่ 1) ต้องการ
ความรูใ้ นศาสตร์ทางการศึกษาตลอดชีวติ การศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ร้อย
ละ 27.59) 2) ต้องการนําความรู้ และทักษะทีไ่ ด้รบั ไปใช้เพือ่ พัฒนาการปฏิบตั งิ าน (ร้อยละ 31.03)
3) มีความเชื่อมันในชื
่ ่อเสียงของมหาวิทยาลัย และต้องการปรับวุฒกิ ารศึกษาให้สงู ขึน้ (ร้อยละ 6.90)
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4) ต้องการได้รบั ค่าตอบแทนที่สูงขึน้ จากเดิม (ร้อยละ 6.90) และ 5) ต้องการมีเครือข่ายเพื่อนร่วม
วิชาชีพเดียวกันและต้องการทีจ่ ะสร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ครอบครัว (ร้อยละ 3.45)
ทัง้ นี้นิสติ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ได้เพิม่ เติมเหตุผลทีส่ าํ คัญๆ ในภาพรวมไว้ดงั นี้
1. ต้องการได้รบั ความรู้ และเพิม่ พูนความเข้าใจในศาสตร์ให้มคี วามลึกซึง้ มากขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในประเด็นทางการจัดการศึกษา และการจัดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ความต้อ งการนํ า ความรู้ไ ปใช้ใ นการปฏิบตั ิ หรือ พัฒ นาทัก ษะโดยเฉพาะในด้า นการ
ฝึ กอบรมและการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการวิจยั ชุ มชน และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวโน้ มในอนาคต
สังคมไทยกําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่การเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ ความรูท้ ่ไี ด้รบั จึงย่อมมีความสําคัญและเป็ น
เงือ่ นไขทีส่ ง่ เสริมให้การปฏิบตั งิ านสามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักทางวิชาการ
3. นิสติ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลได้ระบุวา่ ถ้าตนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทย่อมสร้างโอกาสในการ
มีรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ทัง้ ในรูปแบบของเงินเดือน หรือการใช้ความรูใ้ นการหารายได้จากงานอื่นๆ
4. การมีเครือข่ายจะช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั ้ ทีเ่ ป็ นองค์ความรู้ และประสบการณ์
ในการทํางาน เพื่อประมวลข้อมูลต่างๆ มีปรับใช้เพื่อสนับสนุ นต่อการปฏิบตั ทิ ่มี ปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้
ตาราง 2.6 ความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของค่าใช้จา่ ยในการเรียน
ความคิ ดเห็นต่อความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเรียน
1. ค่าใช้จา่ ยสําหรับการเรียนอยู่ในอัตราทีส่ งู กว่าสถาบันอืน่ ๆ
2. ค่าใช้จา่ ยสําหรับการเรียนอยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสม
รวม

จํานวน (คน)
3
26
29

ร้อยละ
10.34
89.66
100

จากตาราง 2.6 สําหรับความคิดเห็นของนิสติ ทีม่ ตี ่อความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการ
เรียนพบว่า นิสติ ส่วนใหญ่เห็นว่าค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตราทีม่ คี วามเหมาะ (ร้อยละ 89.66) แต่อย่างไรก็
ตามมีนิ ส ิต (ร้อ ยละ 10.34) เห็น ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยอยู่ ใ นอัต ราที่สู ง กว่ า สถาบัน อื่น โดยนิ ส ิต ได้ ใ ห้
รายละเอียดเพิม่ เติมไว้ว่า ในส่วนของค่าเทอมมีความเหมาะสมมาก และค่อนข้างเอื้อต่อผูเ้ รียน หรือ
ผูส้ นใจอยากศึกษาต่อแต่มที ุนการศึกษาไม่มากนักได้มโี อกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการศึกษาดูงานค่อนข้างมีคา่ ใช้จ่ายทีส่ งู โดยเฉพาะการไปศึกษาดูงานใน
แต่ละรายวิชา หรือการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ดังนัน้ การควบคุมค่าใช้จ่ายจึงค่อนข้างยาก และ
บางครัง้ ไม่อาจคาดประมาณการค่าใช้จ่ายได้ ส่วนนิสติ ทีเ่ ห็นว่า ค่าใช้จ่ายไม่อยู่ในอัตราทีเ่ หมาะสม
เพราะเมื่อเทียงเคียงกับสถาบันอื่นๆ แล้วเห็นว่า มีอตั ราค่าเล่าเรียนที่สูงกว่า อีกทัง้ คิดว่า วิธกี าร
เหมาจ่ายเป็ นวิธกี ารทีค่ ่อนข้างไม่เหมาะสม ควรใช้ระบบการเก็บตามหน่ วยกิตทีไ่ ด้ลงทะเบียนในแต่
ละภาคการศึกษา เพราะในบางภาคการเรียนมีรายวิชาน้อยแต่ตอ้ งจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเหมาจ่าย
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2.2 การวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นต่ อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิ ชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ทัง้ นี้ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาความ
คิดเห็นเป็ น 5 ด้านประกอบด้วย ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา/รายวิชา การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน และการวัดและประเมินผล ทัง้ ที่เป็ นโดยรวม และรายด้าน ดังที่ไ ด้
นําเสนอในตาราง 4.7
ตารางที่ 2.7 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่โดยรวม และรายด้าน
ข้อ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เนื้อหา / รายวิชา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารย์ผสู้ อน
การวัดและประเมินผล
ค่าเฉลี่ยรวม

ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตร
X
S.D.
n
29
3.94
0.25
29
4.00
0.23
29
4.15
0.33
29
4.17
0.31
29
3.98
0.34
29
4.05
0.23

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีส่ ุด 1.51-2.50 = น้อย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากทีส่ ุด

จากตาราง 2.7 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05) และเมือ่ พิจารณาเป็ น
รายด้านผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นทัง้ 5 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ ด้านอาจารย์ ( X = 4.17) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.15) ด้านเนื้อหา/
รายวิชา ( X = 4.00) ด้านการวัดและประเมินผล ( X = 3.98) และด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( X
= 3.94)
ตาราง 2.8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อที่ ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรได้บรรจุรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านวิชาการ และวิชาชีพ
ของผูเ้ รียน
หลั ก สู ต รมี ค วามชั ด เจนในหลั ก คิ ด และแนวทางการ
ดําเนินงานของการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบ
ให้มปี ระสบการณ์ตรงในการนํ าความรู้ และทักษะทีไ่ ด้รบั ไป
ปฏิบตั ิในสภาพจริงทางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอก
โรงเรียน
หลัก สู ต รมุ่ ง เสริม สร้ า งความสามารถ และทัก ษะในการ
วิพากษ์บนหลักการทางวิชาการ
สามารถนํ า ความรู้จ ากหลัก การพัฒ นาชุ ม ชนไปปรับ ใช้ใ น

29

ความคิ ดเห็นต่อ
หลักสูตร
X
S.D.
3.90
0.77

29

4.00

0.80

มาก

29

4.07

0.88

มาก

29

3.69

1.04

มาก

29

3.79

1.01

มาก

n

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก
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ข้อที่ ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
บริบทสังคมได้
6. หลักสูตรให้ประสบการณ์เกีย่ วกับการทํางานวิจยั
7. สามารถนําความก้าวหน้าในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปปรับ
ใช้เพือ่ ให้บริการแก่กลุม่ เป้าหมายของจัดการศึกษา
8. นํ าความรูใ้ นการจัดทําหลักสูตรไปใช้ปฏิบตั ิตามภาระงานที่
รับผิดชอบได้
9. ให้ค วามรู้ และสามารถนํ า ทัก ษะในหลัก การวางแผน และ
บริหารโครงการ
10. ส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบตั งิ านด้านการศึกษา
ผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
11. หลัก สู ต รส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถประเมิ น ผลการจัด
กระบวนการเรียนรูท้ างการศึกษาผูใ้ หญ่ได้เหมาะสมกับกลุ่ม
ผูเ้ รียน
12. ให้ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
งานทีป่ ฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
ค่าเฉลี่ยรวม

n

ความคิ ดเห็นต่อ
หลักสูตร
X
S.D.

ระดับความ
คิ ดเห็น

29
29

3.90
4.10

0.82
0.67

มาก
มาก

29

3.86

0.64

มาก

29

3.86

0.64

มาก

29

4.21

0.62

มาก

29

3.52

0.51

มาก

29

4.43

0.50

มาก

29

3.94

0.25

มาก

หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีส่ ุด 1.51-2.50 = น้อย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากทีส่ ุด

จากตาราง 2.8 แสดงว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 5
อันดับแรก ดังนี้ ข้อ 12 สร้างความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานที่
ปฏิบ ัติอ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง ( X = 4.43) ข้อ 10 ส่ ง เสริม เจตคติเ ชิง สร้า งสรรค์ใ นการปฏิบ ัติง านด้า น
การศึก ษาผู้ใ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ( X = 4.21) ข้อ 7 สามารถนํ าความก้าวหน้ าใน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปปรับใช้เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายของการจัดการศึกษา ข้อ 3 ให้ม ี
ประสบการณ์ตรงในการนําความรู้ และทักษะทีไ่ ด้รบั ไปปฏิบตั ใิ นสภาพจริงทางการศึกษาผูใ้ หญ่ และ
การศึกษานอกโรงเรียน( X = 4.07) และข้อ 2 หลักสูตรมีความชัดเจนในหลักคิดและแนวทางการ
ดําเนินงานของการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบ ( X = 4.00)
ตาราง 2.9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ในด้านเนื้อหา/รายวิชา
ข้อที่ ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
1.
2.
3.
4.

ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตร
X
S.D.
n
เนื้อหาวิชาตอบสนองการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ี 29
4.21
0.49
ดีใ นการปฏิบ ัติง านด้า นการศึก ษาผู้ใ หญ่ การศึก ษานอก
ระบบโรงเรียน
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั นําไปพัฒนาการปฏิบตั งิ านในสภาพจริง 29
4.00
0.54
ของหน่วยงาน หรือนําไปพัฒนาการดําเนินชีวติ ประจําวัน
เนื้ อ หาในรายวิช าส่ง เสริม ให้ใ ช้เ สรีภ าพเชิง สร้า งสรรค์ใ น 29
4.07
0.59
ความคิดบนหลักการของการศึกษาผูใ้ หญ่
รายวิชาต่างๆ มีการส่งเสริม และสอดแทรกคุณธรรม และ 29
4.14
0.35
จริยธรรมและจิตสํานึกต่อตนเอง และวิชาชีพ

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
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ข้อที่ ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่

ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตร
S.D.
X
n
5. รายวิช าในหลัก สูต รช่ ว ยฝึ ก ให้ต ระหนั ก ต่ อ ความเข้า ใจถึง 29
4.24
0.58
ความแตกต่าง และข้อจํากัดภายในบุคคล
6. รายวิชามีความหลากหลายและสามารถสนองตอบต่อความ 29
4.03
0.50
สนใจ และศักยภาพของผูเ้ รียน
7. เนื้ อ หาในแต่ ล ะรายวิช ามีค วามสมดุ ล ระหว่ า งสัด ส่ว นของ 29
3.86
0.52
ความรูท้ างทฤษฎี และทักษะในการปฏิบตั ิ
8. การศึก ษาดู ง านในประเทศทํ า ให้เ ข้า ใจถึ ง วิถีป ฏิบ ัติข อง 29
4.00
0.93
สังคมไทยเพื่อนําไปปรับใช้ให้สอดคล้องต่อการปฏิบตั งิ านใน
สถานการณ์จริง
9. การศึกษาดูงานต่างประเทศทําให้เห็นต้นแบบ และสามารถ 29
3.62
1.18
นํ าแนวทางจากประสบการณ์ ตรงไปปรับประยุกต์ใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
10. รายวิชามีความพยายามส่งเสริมความเข้าใจระหว่างศาสตร์ 29
3.86
0.70
เพือ่ นํามาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการศึกษา
ค่าเฉลี่ยรวม
29
4.00
0.23

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีส่ ุด 1.51-2.50 = น้อย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากทีส่ ุด

จากตาราง 2.9 แสดงว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
หลัก สูต รสาขาการศึก ษาผู้ใ หญ่ ด้า นเนื้ อ หา/รายวิช าโดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ( X = 4.00) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 5 อันดับ
แรกดังนี้ ข้อ 5 รายวิชาในหลักสูตรช่วยฝึ กให้ตระหนักต่อความเข้าใจถึงความแตกต่างและข้อจํากัด
ภายในบุคคล ( X = 4.24) ข้อ 1 เนื้อหาวิชาตอบสนองการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติทด่ี ใี นการ
ปฏิบตั งิ านด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ( X = 4.21) ข้อ 3 เนื้อหาในรายวิชา
ส่งเสริมให้ใช้เสรีภาพเชิงสร้างสรรค์ในความคิดบนหลักการของการศึกษาผูใ้ หญ่ ( X = 4.07) ข้อ 6
รายวิชามีความหลากหลายและสามารถสนองตอบต่อความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน ( X =
4.03)และข้อ 2 ประสบการณ์ ท่ไี ด้รบั นํ าไปพัฒนาการปฏิบตั ิงานในสภาพจริงของหน่ วยงาน หรือ
นํ าไปพัฒนาการดําเนินชีวติ ประจําวัน และข้อ 8 การศึกษาดูงานในประเทศทําให้เข้าใจถึงวิถปี ฏิบตั ิ
ของสังคมไทยเพือ่ นําไปปรับใช้ให้สอดคล้องต่อการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง ( X = 4.00)
นิสติ ได้ให้ขอ้ มูลถึงประเด็นเกีย่ วกับรายวิชาทีต่ รงกับความต้องการของผูเ้ รียนพบว่า รายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตรสามารถตอบสนอง และตรงต่อความต้องการของนิสติ (ร้อยละ 44.83) ส่วน
รายวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการคือรายวิชาการบริหาร และการนิเทศการศึกษาผู้ใหญ่ (ร้อยละ
6.90) ทัง้ นี้ นิ สติ ได้ร ะบุถึงเหตุ ผลเพิม่ เติมไว้ว่า การที่หลักสูต รมีรายวิช าที่ต รงกับความต้องการ
เนื่องจากนิสติ สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะต่างๆ ทีไ่ ด้รบั มาประยุกต์ใช้ได้จริงทัง้ ใน
ลักษณะของการปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานที่นิสติ สังกัด หรือการนํ าไปใช้ในการทํางานวิจยั ตลอดจน
การนําความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในการดําเนินชีวติ ได้ ส่วนในกรณีทน่ี ิสติ ได้ระบุว่า ไม่ตรงกับความต้องการ
นี้เป็ นไปในลักษณะของการทีช่ ่อื รายวิชากับเนื้อหาทีไ่ ด้รบั ไม่สอดคล้องกันกล่าวคือ ชื่อรายวิชาสือ่ ถึง
ลักษณะของการบริหารและการนิเทศการศึกษาผู้ใหญ่ แต่ลกั ษณะของเนื้อหาเป็ นไปในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการทํางานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ของภาคเอกชน ดังนัน้ กรณีต วั อย่างต่างๆ ที่นํามา
ประกอบการอธิบายจึงไม่สร้างความเข้าใจในเชิงรูปธรรมให้แก่นิสติ มากนัก
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นอกจากนี้ นิ ส ิต ได้ใ ห้ค วามคิด เห็น เพิ่ม เติมเกี่ย วกับ การศึก ษาดูง านทัง้ ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ดังแสดงในตาราง 2.10
ตาราง 2.10 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
ความคิ ดเห็นที่มีต่อการศึกษาดูงาน
1. การศึกษาดูงานในประเทศ
1.1 มีความเหมาะสม
1.2 ไม่มคี วามเหมาะสม
1.3 ไม่ระบุ
รวม
2. การศึกษาดูงานในต่างประเทศ
2.1 มีความเหมาะสม
2.2 ไม่มคี วามเหมาะสม
รวม

จํานวน (คน)

ร้อยละ

15
1
13
29

51.72
3.45
44.83
100

19
10
29

65.52
34.48
100

ในส่วนของความคิดเห็นของนิสติ ที่มตี ่อการศึกษาดูงานทัง้ ที่เป็ นการดูงานในประเทศ และ
การดูงานในต่างประเทศ พบว่า นิสติ เห็นว่าการศึกษาดูงานในประเทศมีความเหมาะสม (ร้อยละ
51.72) และ ไม่มคี วามเหมาะสม (ร้อยละ 3.45) แต่อย่างไรก็ตามมีขอ้ สังเกตบางประการว่า นิสติ ทีไ่ ม่
ตอบแบบสัมภาษณ์ในข้อคําถามทีเ่ กี่ยวกับการดูงานในประเทศมีถงึ ร้อยละ 44.83 นอกจากนี้นิสติ ได้
ให้รายละเอียดเพิม่ เติมว่า การดูงานในประเทศแม้มคี วามเหมาะสมเพราะเป็ นการสร้างโลกทัศน์ และ
กระตุน้ ให้นิสติ มีการพัฒนาตนเอง โดยการได้พบปะกับบุคคลทีป่ ฏิบตั งิ านในทางการศึกษาผูใ้ หญ่ใน
หลายๆ แห่ ง เพื่อ สามารถนํ า ความรู้แ ละประสบการณ์ ม าบู ร ณาการกับ การปฏิบ ัติง านได้อ ย่ า ง
สอดคล้อง อีกทัง้ ยังเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างเพือ่ นร่วมชัน้ แต่อย่างไรก็ตอ้ งการให้มกี ารปรับเปลีย่ น หรือยืดหยุน่ ใน
บางประการเช่น ควรมีก ารประสานงานร่ว มกัน ว่า จะจัด ให้นิ สติ ไปศึกษาดู ง านร่ว มกัน ในแต่ ละ
รายวิชา ซึง่ อาจกําหนดไปว่า ภาคเรียนละกีค่ รัง้ แต่เท่าทีเ่ ป็ นเหมือนแต่ละรายวิชาอาจารย์แต่ละท่าน
ต่างคนต่างไป จึงทําให้นิสติ มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ มากขึน้ หรือไม่อาจประมาณการค่าใช้จ่ายได้ และต้องลา
งานหลายวันซึง่ เป็ นปญั หาค่อนข้างมาก
ส่วนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ นิสติ เห็นว่า มีความเหมาะสม (ร้อยละ 65.52) และไม่ม ี
ความเหมาะสม (ร้อ ยละ 34.48) โดยนิ ส ิต ให้ร ายละเอีย ดเพิ่ม เติม ว่ า สามารถนํ า ความรู้ และ
ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ที่ไ ด้ร บั โดยตรงจากการศึก ษาดู ง านมาปรับ ใช้ก บั การทํา งานในบริบ ทของ
สังคมไทยได้ อีกทัง้ ยังเป็ นการบทเรียนสําคัญในการทํางานร่วมกัน และยอมรับฟงั ความคิดเห็นของ
เสียงส่วนใหญ่ เพราะต้องมีการลงคะแนนเลือกประเทศที่ต้องไปศึกษาดูงาน แต่อย่างไรก็ตามนิสติ
เห็นว่า แม้จะทราบก่อนเข้าศึกษาว่า ต้องมีการไปศึกษาดูงานยังต่างประเทศ แต่นิสติ ได้ให้ขอ้ เสนอว่า
ทางภาควิชาควรระบุให้ชดั เจนถึงความจํานวนครัง้ ทีน่ ิสติ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เนื่องจาก
เท่าทีป่ ฏิบตั กิ นั มาแต่ละรายวิชาไม่ได้รว่ มประสานงานเพือ่ วางแผน จึงมีลกั ษณะเหมือนต่างคนต่างไป
ปญั หาจึงเกิดกับนิสติ ทัง้ ในเรื่องการบริหารจัดการเวลา และการกําหนดงบประมาณสําหรับศึกษาดู
งาน ส่วนนิสติ ที่มคี วามคิดเห็นว่า การศึกษาดูงานในต่างประเทศไม่มคี วามเหมาะสมได้ให้เหตุผล
เพิม่ เติมว่า ควรมีความยืดหยุ่นในเงื่อนไขของการศึกษาดูงาน เพราะนิสติ แต่ละคนมีขอ้ จํากัดและ
ความพร้อมทีแ่ ตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะมีผลกระทบอย่างมากต่อนิสติ ทีม่ ที ุนทรัพย์จํากัด อาจให้
ทางเลือกอื่นเช่น การทําผลงานแทนสําหรับนิสติ ทีไ่ ม่สามารถไปต่างประเทศได้ และบางครัง้ นิสติ รูส้ กึ
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ว่าไม่ได้รบั ประโยชน์จากการศึกษาดูงานมากเท่าใดนัก เพราะบางครัง้ รูส้ กึ ว่า ถูกจํากัด และบ่อยครัง้
เหมือนกับเป็ นการไปพักผ่อนเสียมากกว่า
ตาราง 2.11 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อที่ ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตร
ในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
X
S.D.
n
1. กิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินการตามแผนการสอนทีแ่ จ้ง 29
4.21
0.56
ไว้
2. มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชา และ 29
4.45
0.63
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. กิ จ กรรมการเรีย นการสอนได้ ส อดแทรกคุ ณ ธรรม และ 29
4.07
0.53
จิตสํานึกทีด่ ที างวิชาชีพ
4. การใช้ส่อื และเทคโนโลยีท่ที นั สมัย และเหมาะสมในการจัด 29
3.83
0.66
กระบวนการเรียนรู้
5. ส่ง เสริม ให้ผู้เ รีย นสามารถการเรีย นรู้ด้ว ยตนเองตามแนว 29
4.34
0.68
ปรัชญาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
6. กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมความเข้าใจที่ดีต่อกัน 29
4.31
0.60
ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
7. ส่ ง เสริม การมีส่ ว นร่ว มในกิจ กรรมต่ า งๆ ในกระบวนการ 29
4.21
0.41
เรียนรู้
8. การเรียนการสอนให้ความสําคัญในการทํางานร่วมกับผูอ้ น่ื
29
4.14
0.64
9. รู ป แบบการจัด การเรีย นรู้ส อดคล้ อ งต่ อ ของลัก ษณะของ 29
4.07
0.65
เนื้อหารายวิชา
10. กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆส่งเสริมโลกทัศน์ ท่ีกว้างไกล และ 29
4.14
0.92
ความเข้าใจในมิติ และการเปลีย่ นแปลงของสังคม
11. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ และความเข้าใจในการแสดง 29
4.17
0.54
ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
12. กิจกรรมการเรียนรูส้ ง่ เสริมความรู้ และประสบการณ์ตรงจาก 29
3.86
0.69
ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
13. กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เ รียนตระหนัก และดําเนิ น 29
4.21
0.56
บทบาทของตนทีม่ ตี ่อสังคมได้อย่างเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม
29
4.15
0.33

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีส่ ุด 1.51-2.50 = น้อย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากทีส่ ุด

จากตาราง 2.11 แสดงว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก( X =
4.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย5
อันดับแรก ดังนี้ ข้อ 2 มีการชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชา และกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ( X = 4.45) ข้อ 5 ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามแนว
ปรัชญาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ( X = 4.34) ข้อ 6 กิจกรรมการเรียนการสอนมุง่ ส่งเสริมความเข้าใจทีด่ ี
ต่อกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน ( X = 4.31) ข้อ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนดําเนินการตามแผนการ
สอนที่แ จ้งไว้ ข้อ 7 ส่งเสริมการมีส่ว นร่ว มในกิจกรรมต่ างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ และ ข้อ 13
กระบวนการเรียนรู้ส่ ง เสริม ให้ผู้เ รียนตระหนัก และดํ า เนิ น บทบาทของตนที่มีต่ อ สัง คมได้อ ย่า ง
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เหมาะสม ( X = 4.21) ข้อ 11 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ และความเข้าใจในการแสดงความ
คิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ( X = 4.17)
เมื่อได้ทําการสัมภาษณ์นิสติ พบความคิดเห็นเพิม่ เติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียน
การสอนของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ดังแสดงในตาราง 2.12
ตาราง 2.12 ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ความคิ ดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน
1. สภาพแวดล้อมทางการเรียนเหมาะสม
2. สภาพแวดล้อมทางการเรียนควรได้รบั การปรับปรุง
3. ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (คน)
17
10
2
29

ร้อยละ
58.62
34.48
6.90
100

เมือ่ ได้สมั ภาษณ์ถงึ ความคิดเห็นของนิสติ ทีม่ ตี ่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนพบว่า นิสติ ส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 58.62) มีความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนมีความเหมาะสม ส่วนนิสติ อีก
ส่วน (ร้อยละ 34.48) เห็นว่า ควรต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียน
นอกจากนี้ นิ ส ิต ได้ใ ห้ร ายละเอีย ดเพิ่ม เติม ว่ า นิ ส ิต เห็น ว่ า สภาพแวดล้อ มทางการเรีย น
โดยรวมมีความเหมาะสมโดยสถานทีม่ คี วามเป็นส่วนตัว เอือ้ ต่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน
ของภาควิชามีความหลากหลายโดยคณาจารย์ให้ความสนใจ และใกล้ชิด จึงทําให้เกิดความรู้ส กึ
อบอุน่ ใจแก่นิสติ อีกทัง้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี ลือกสรรวิธกี ารทีห่ ลากหลายวิธี เหมาะสมกับวัย
ของผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ ซึง่ เน้นการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน จึงส่งผลให้ผเู้ รียนมีมมุ มอง และเป็ นการเพิม่
โลกทัศน์ ท่สี ่วนหนึ่งเกิดจากกิจกรรมที่จดั ให้นิสติ โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้
หรือกิจกรรมการเรียนการสอนทัง้ ในชัน้ เรียน และแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความ
พร้อมของหอสมุดของมหาวิทยาลัย อีกทัง้ มีการจัดให้นิสติ ได้เข้าร่วมในการศึกษาดูงานทัง้ ภายใน
และภายนอกประเทศ ส่วนเหตุผลทีน่ ิสติ คิดว่า สภาพแวดล้อมควรได้รบั การปรับปรุงเนื่องจาก สถาน
ทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยอยูใ่ นบริเวณทีก่ ารจราจรค่อนข้างหนาแน่น และด้วยข้อจํากัดของพืน้ ทีจ่ งึ ส่งผล
ให้สถานทีจ่ อดรถไม่มคี วามสะดวก นอกจากนี้หอ้ งเรียนค่อนข้างมีพน้ื ทีจ่ าํ กัด และห้องพักทีน่ ิสติ จะใช้
ประโยชน์ในการพักผ่อนร่วมกัน หรือการประชุม ค้นคว้าต่างๆ ค่อนข้างแคบ อีกทัง้ ไม่มสี อ่ื การเรียน
การสอน หรือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอํานวยความสะดวกทีม่ เี ทคโนโลยีทท่ี นั สมัย จึงค่อนข้างไม่สะดวก
และไม่ดงึ ดูดให้นิสติ มาใช้พน้ื ทีม่ ากนัก
ตาราง 2.13 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ในด้านอาจารย์ผสู้ อน
ข้อที่ ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
1.
2.
3.
4.

ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตร
X
S.D.
n
คณาจารย์ของภาควิชามีคุณวุฒิ และเชีย่ วชาญในศาสตร์ทาง 29
4.59
0.50
การศึกษาผูใ้ หญ่
การสอนของอาจารย์มคี วามครอบคลุมต่อวัตถุประสงค์ และ 29
4.03
0.63
ขอบข่ายเนื้อหาตามแผนการเรียนรู้
อาจารย์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจใน 29
4.03
0.57
เนื้อหารายวิชา
อาจารย์กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุมี 29
4.03
0.63
ผล

ระดับความ
คิ ดเห็น
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
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ข้อที่ ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่

ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตร
S.D.
X
n
5. อาจารย์ให้โอกาสในการร่วมกันกําหนดแผนการเรียน
29
4.07
0.65
6. อาจารย์เลือกใช้สอ่ื การเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้าใจใน 29
3.93
0.59
เนื้อหารายวิชาได้เหมาะสม
7. อาจารย์ใ ห้คําแนะนํ า ในการค้น คว้า เพิ่มเติม จากแหล่งการ 29
4.00
0.67
เรียนรูอ้ ่นื
8. อาจารย์อุทศิ เวลาในการให้คาํ ปรึกษาเพือ่ การดําเนินการวิจยั
29
4.21
0.56
ั
9. อาจารย์เ ข้ม งวดในการปลูก ฝ ง ความรับ ผิด ชอบต่ อ ตนเอง 29
4.50
0.58
และสังคมตามจิตสํานึกแห่งวิชาชีพให้แก่ผเู้ รียน
10. การสอนของอาจารย์ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าเพิม่ เติมตาม 29
4.28
0.65
ความสนใจทีต่ นมีเพือ่ ต่อยอดความรู้
ค่าเฉลี่ยรวม
29
4.17
0.31

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีส่ ุด 1.51-2.50 = น้อย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากทีส่ ุด

จากตาราง 2.13 แสดงว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ด้านอาจารย์ผสู้ อนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.17) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า มีคา่ เฉลีย่ ในระดับมากทีส่ ดุ ในข้อ 1 คณาจารย์ของภาควิชามีคุณวุฒ ิ และเชีย่ วชาญ
ในศาสตร์ทางการศึกษาผูใ้ หญ่ ( X = 4.59) นอกนัน้ อยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย 4
อัน ดับ แรกดัง นี้ ข้อ 9 อาจารย์เ ข้มงวดในการปลูกฝ งั ความรับ ผิด ชอบต่ อ ตนเอง และสังคมตาม
จิตสํานึกแห่งวิชาชีพให้แก่ผเู้ รียน ( X = 4.50) ข้อ 10 การสอนของอาจารย์สง่ เสริมทักษะการค้นคว้า
เพิม่ เติมตามความสนใจทีต่ นมีเพื่อต่อยอดความรู้ ( X = 4.28) ข้อ 8 อาจารย์อุทศิ เวลาในการให้
คําปรึกษาเพื่อการดําเนินการวิจยั ( X = 4.21) และข้อ 5 อาจารย์ให้โอกาสในการร่วมกันกําหนด
แผนการเรียน ( X = 4.07)
ตาราง 2.14 ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ในด้านการวัดและประเมินผล
ข้อที่ ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตร
ในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
X
S.D.
n
1. การวัดและประเมินผลดําเนินการโดยเทียบเคียงเพือ่ ประเมิน 29
4.31
0.60
ความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
2. การวัด และประเมิน ผลมีค วามหลากหลายเหมาะสมกับ 29
4.14
0.70
สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. การวัด และประเมินผลครอบคลุมจุดมุ่งหมายในกระบวนการ 29
4.10
0.77
เรียนรู้
4. การวัดและประเมินผลการเรียนดําเนินการโดยผูส้ อน
29
3.55
0.63
5. ผูเ้ รียนมีโอกาสประเมินพัฒนาการทางการเรียนของตนเอง
29
3.79
0.62
6. ผูเ้ รียนได้รบั โอกาสในการประเมินผูส้ อน
29
3.90
0.56
7. ผู้ เ รีย นสามารถร่ ว มแสดงความคิด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจัด 29
4.25
0.75
กระบวนการเรียนรู้
8. นํ า เทคนิ ค วิธี ก ารที่ เ หมาะสมมาวัด และประเมิน ผลเพื่ อ 29
4.00
0.71
ตรวจสอบพัฒนาการในการเรียนรู้
9. การวัดและประเมินผลช่วยให้ผู้เรียนรูถ้ งึ ระดับความสามารถ 29
3.97
0.50
เพือ่ นํามาพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้
10. ผูเ้ รียนได้รบั แจ้งถึงพัฒนาการในการเรียนรูข้ องตน
29
3.83
0.54
ค่าเฉลี่ยรวม
29
3.98
0.34

ระดับความ
คิ ดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 = น้อยทีส่ ุด 1.51-2.50 = น้อย 2.51-3.50 = ปานกลาง 3.51-4.50 = มาก 4.51-5.00 = มากทีส่ ดุ
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จากตาราง 2.14 แสดงว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ด้านการวัดและประเมินผลโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.98) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีคา่ เฉลีย่ ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย 5 อันดับแรก
ดังนี้ ข้อ 1 การวัด และประเมินผลดําเนินการโดยเทียบเคียงเพื่อประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รียน (
X = 4.31) ข้อ 7 ผูเ้ รียนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเกีย
่ วกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ( X =
4.25)ข้อ 2 การวัด และประเมินผลมีความหลากหลายเหมาะสมกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(X=
( X = 4.14) ข้อ 3 การวัด และประเมินผลครอบคลุมจุดมุ่งหมายในกระบวนการเรียนรู้
4.10) และข้อ 8 นํ าเทคนิควิธกี ารที่เหมาะสมมาวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบพัฒนาการในการ
เรียนรู้ ( X = 4.00)
นอกจากนี้ จ ากการสัม ภาษณ์ นิ ส ติ เพิ่มเติม ได้ข้อมูล เกี่ย วกับ ความรู้ และข้อ คิด เห็น เพิ่ม
ภายหลัง จากที่ได้เข้า ศึกษาต่อในสาขาวิช าการศึกษาผู้ใ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโ รฒ ซึ่ง
นํ า เสนอเป็ น รายประเด็น ประกอบด้ว ย 1) ความประทับ ใจเมื่อ ได้เ ข้า มาเป็ น นิ ส ิต ของภาควิช า
การศึกษาผูใ้ หญ่ 2) สิง่ ทีท่ าํ ให้นิสติ เกิดความลําบากใจมากในการเรียน 3) สิง่ ทีน่ ิสติ คิดว่า ควรได้รบั
การปรับปรุงแก้ไขมากทีส่ ุด และ 4) ความคิดเห็นต่อในกรณีหากมีการปรับเปลีย่ นชื่อสาขาวิชา โดย
ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 2.15 ความประทับใจของนิสติ ประทับเมื่อเข้ามาเป็ นนิสติ ของภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเรียงตามลําดับ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

สิ่ งที่ประทับใจเมื่อเข้ามาเป็ นนิ สิตภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
อาจารย์
การจัดการเรียนการสอน
การศึกษาดูงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ ทัง้ ในฐานะเพือ่ นร่วมรุน่ ความเป็น
รุน่ พี่ รุน่ น้อง
กิจกรรมต่างๆ ทีภ่ าควิชาจัดขึน้ เพือ่ นิสติ

จํานวน (คน)
12
3
2
2

ร้อยละ
41.38
10.34
6.90
6.90

1

3.45

จากตาราง 2.15 นิสติ ทีต่ อบแบบสัมภาษณ์ได้ลําดับถึงสิง่ ทีต่ นมีความประทับใจเมือ่ ได้เข้า
มาเป็ นนิสติ ของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยให้เรียงลําดับ 5 ความ
ประทับ ใจ พบว่ า 1) อาจารย์ (ร้อ ยละ 41.38) 2) การจัด การเรีย นการสอน (ร้อ ยละ 10.34) 3)
การศึกษาดูงาน (ร้อยละ 6.90) 4) ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ ทัง้ ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น และความเป็ น
รุน่ พี่ รุน่ น้อง (ร้อยละ 6.90) 5) กิจกรรมต่างๆ ทีภ่ าควิชาจัดขึน้ เพือ่ นิสติ (ร้อยละ 3.45)
ทัง้ นี้นิสติ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ได้เพิม่ เติมเหตุผลทีส่ าํ คัญๆ ในภาพรวมไว้ดงั นี้
1. คณาจารย์ของภาควิชาเป็ นผูม้ คี ุณวุฒิ และเชีย่ วชาญในศาสตร์ทางการศึกษาผูใ้ หญ่ และมี
ความเข้ม งวดกวดขัน ในด้า นวิช าการ และให้ก ารอบรมทางคุ ณ ธรรม จริย ธรรมให้แ ก่ นิส ิต ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ความเมตตา และใส่ใจดูแลให้ความช่วยเหลือนิสติ อย่างใกล้ชดิ
2. การจัดการเรียนการสอนของภาควิชา นิสติ เห็นว่า มีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
การสอนทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมให้นิสติ มีการเรียนรูท้ งั ้ ทางด้านวิชาการ และการฝึ กให้นิสติ มีทกั ษะใน
การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การเป็ นผูถ้ งึ พร้อมทัง้ ความรูใ้ นทฤษฎี และการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทการปฏิบตั งิ านในสภาพจริง
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ ทัง้ ในบรรยากาศแห่งความเป็ นกัลยาณมิตรทีร่ ่วมกันศึกษาเล่า
เรียน และการเป็ นรุน่ พีร่ ุน่ น้องระหว่างกัน
4. การจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาช่วยให้นิสติ ได้ทําความรู้จกั กันมากขึ้น สร้างความ
เข้าใจระหว่างกัน และทีป่ ระทับใจคือ การจัดงานคืนสู่เหย้าซึง่ ทําให้ผทู้ ก่ี ําลังศึกษาอยู่ได้รจู้ กั กับศิษย์
เก่าทีส่ าํ เร็จการศึกษาไปแล้ว
ตาราง 2.16 สิง่ ทีน่ ิสติ เกิดความลําบากใจมากในการเรียน โดยเรียงตามลําดับ
ลําดับที่
สิ่ งที่นิสิตลําบากใจมากในการเรียน
1.
การจัดสรรเวลาในการเรียนและการทํางาน
2.
การศึกษาดูงานโดยเฉพาะในต่างประเทศ
3.
ความเคร่งเครียดในการแข่งขันทางการเรียน ความสัมพันธ์
ระหว่างคณาจารย์ และสวัสดิการทีด่ แู ลนิสติ
4.
การส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่ตรงตามกําหนดเวลา
5.
สุขภาพ และค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งใช้ในการเรียน

จํานวน (คน)
6
2
1

ร้อยละ
20.69
6.90
3.45

1
1

3.45
3.45

จากตาราง 2.16 เมื่อผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ถงึ สิง่ ทีท่ าํ ให้นิสติ มีความลําบากใจในการเรียนโดยให้
นิสติ เรียงลําดับมา 5 ประการพบว่า 1) การจัดสรรเวลาในการเรียน และการทํางาน (ร้อยละ 20.69)
2) การ ศึกษาดูงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในต่างประเทศ (ร้อยละ 6.90) 3) ความเคร่งเครียดในการ
แข่งขันทางการเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ของภาควิชา และสวัสดิการที่ดูแลนิสติ
(ร้อ ยละ 3.45) 4) การส่ง งานที่ไ ด้ร บั มอบหมายไม่ต รงตามกํ า หนดเวลา (ร้อ ยละ 3.45) และ 5)
สุขภาพและค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งใช้ในการเรียน (ร้อยละ 3.45)
ทัง้ นี้นิสติ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ได้เพิม่ เติมเหตุผลทีส่ าํ คัญๆ ในภาพรวมไว้ดงั นี้
1. การจัดสรรเวลาในการเรียน และการทํางานซึ่งนิสติ เห็นว่า เป็ นปญั หาส่วนตัวที่ค่อนข้าง
สร้างความยุง่ ยากให้มากเพราะต้องทํางาน ดูแลครอบครัว และต้องทํางานส่งอาจารย์จงึ ไม่ค่อยมีเวลา
พักผ่อน แต่จะปรับปรุงและจัดสรรเวลาให้ลงตัวมากยิง่ ขึน้
2. การศึกษาดูงานโดยเฉพาะในต่างประเทศ นิสติ เห็นว่า เหมือนตนเองถูกบังคับ และการ
เดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศมีหลายครัง้ ซึ่งส่งผลต่อการขาดความต่ อเนื่ องในการค้นคว้า
รายวิชา
ตาราง 2.17 สิง่ ทีน่ ิสติ คิดว่า ควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขมากทีส่ ดุ โดยเรียงตามลําดับ
ลําดับที่
สิ่ งที่ควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไข
จํานวน (คน)
1.
การสอนควรให้เนื้อหาสัมพันธ์กบั หลักสูตรและเน้นการปฏิบตั ิ
4
จริง
2.
อาจารย์ควรเพิม่ ความเข้าใจในตัวนิสติ ให้มากขึน้
3
3.
ควรมีการจัดสถานทีพ่ กั สําหรับนิสติ
2
4.
ควรเน้ นการเรียนเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ เพิม่ การเรียนรู้
1
จากสถานที่จริง และควรมีก ารพัฒนาความสัมพัน ธ์ระหว่า ง
นิสติ ร่วมชัน้ ให้มากขึน้

ร้อยละ
13.79
10.34
6.90
3.45

สําหรับตาราง 2.17 ได้แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับความคิดเห็นของนิสติ ทีม่ ตี ่อสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด 4 ประการ โดยให้นิสติ เรียงตามลําดับได้แก่ 1) การสอนควรให้
เนื้อหามีความสัมพันธ์กบั หลักสูตร และควรเน้นการปฏิบตั จิ ริง (ร้อยละ 13.79) 2) อาจารย์ควรเพิม่

98
ความเข้าใจในตัวนิสติ ให้มากขึน้ (ร้อยละ 10.34) 3) ควรจัดให้มสี ถานทีพ่ กั ผ่อนสําหรับนิสติ (ร้อยละ
6.90) 4) ควรมุ่งเน้นความสําคัญของการศึกษาเพิม่ เติมในภาษาต่างประเทศให้มากขึน้ และควรเพิม่
ประสบการณ์ ในการเรียนรู้จากสถานที่จริง ตลอดจนควรพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ ร่วมชัน้
เรียนให้มากขึน้ (ร้อยละ 3.45)
ทัง้ นี้นิสติ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ได้เพิม่ เติมเหตุผลทีส่ าํ คัญๆ ในภาพรวมไว้ดงั นี้
1. การสอนควรให้เนื้อหาสัมพันธ์กบั หลักสูตรและเน้นการปฏิบตั จิ ริง ซึ่งตามความรูส้ กึ ของ
นิสติ เห็นว่า ในบางรายวิชาค่อนข้างเน้นไปในการบริหารทางภาคเอกชนมากกว่าทีจ่ ะเป็ นการศึกษา
เพือ่ สังคม และอยากให้มคี วามเข้มงวดในการระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
2. อาจารย์ควรเพิม่ ความเข้าใจในตัวนิสติ ให้มากขึน้ เนื่องจากด้วยบรรยากาศการเรียนการ
สอนในบางรายวิช าค่ อ นข้า งเคร่ ง เครียด จึงอยากให้อ าจารย์ใ ห้ค วามเข้า ใจ และยึด ผู้เ รีย นเป็ น
ศูนย์กลาง และพัฒนาบรรยากาศให้มคี วามอบอุน่ ระหว่างครู และนิสติ ให้มากขึน้
3. ควรมีการจัดสถานทีพ่ กั สําหรับนิสติ ซึ่งอาจทําในลักษณะของสโมสรนิสติ เล็กๆ เพื่อให้ได้
พักผ่อน หรือนังทํ
่ างาน และทําให้นิสติ ทีจ่ บ course work แล้วได้กลับมาค้นคว้าเพิม่ เติมก่อนเข้าพบ
อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์
4. ควรเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะในการพูดสนทนาให้มากขึน้ และ
อยากให้มกี ารสร้างวัฒนธรรมในองค์กรขึน้ มาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นิสติ ได้มโี อกาสในการเรียนรูแ้ ละ
สร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้การช่วยเหลือซึง่ กันและกันให้มากขึน้
ตาราง 2.18 ความคิดเห็นต่อในกรณีหากมีการปรับเปลีย่ นชือ่ สาขาวิชา โดยเรียงตามลําดับ
ลําดับที่
ความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิ ชา
1.
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ / การศึกษาตลอดชีวติ
2.
การศึกษาผูใ้ หญ่
3.
การศึกษานอกระบบ

จํานวน (คน)
5
3
2

ร้อยละ
17.24
10.34
6.90

จากตาราง 2.18 เมื่อผู้วจิ ยั ได้สมั ภาษณ์ ถึงความคิดเห็นของนิสติ ในกรณีท่หี ากเกิดการ
ปรับเปลีย่ นชื่อสาขาวิชา โดยให้นิสติ เรียงลําดับ 3 รายชื่อ ซึง่ นิสติ เห็นว่า มีความเหมาะสมมากทีส่ ุด
อันดับหนึ่งคือ มี 2 ชื่อ ซึง่ ได้รบั การเสนอโดยมีคะแนนเท่ากันคือ การพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการศึก ษาตลอดชีวิต (ร้อยละ 17.24) อัน ดับที่ 2 นิ สติ เห็น ว่า ชื่อสาขาวิชาการศึกษาผู้ใ หญ่
(แบบเดิม) (ร้อยละ 10.34) และอันดับที่ 3 ควรใช้ช่อื ว่า การศึกษานอกระบบ (ร้อยละ 6.90)
ทัง้ นี้นิสติ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ได้เพิม่ เติมเหตุผลทีส่ าํ คัญๆ ในภาพรวมไว้ดงั นี้
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ / การศึกษาตลอดชีวติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เนื่องด้วย ชื่อเดิมคือ “การศึกษาผูใ้ หญ่” ให้ความรูส้ กึ ว่า เป็ น
สาขาวิชาทีจ่ าํ กัดเฉพาะบุคลากรทีม่ าจากหน่ วยงานการศึกษานอกโรงเรียน และควรต้องเปิดกว้างใน
โอกาสเพือ่ ให้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทีม่ าจากหลายๆ สาขาวิชา โดยเฉพาะผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในภาคเอกชน
ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ได้มโี อกาสเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาเพือ่ เพิม่ พูนความรูด้ ว้ ย
การศึกษาตลอดชีวติ แม้ว่า ชือ่ สาขาวิชา “การศึกษาผูใ้ หญ่” จะตรงกับความต้องการของนิสติ
อยู่บา้ ง แต่ถ้าสามารถเปลีย่ นชื่อสาขาวิชาเป็ นการศึกษาตลอดชีวติ ย่อมสอดคล้องกับแนวนโยบาย
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ของภาครัฐในการพัฒนาสูส่ งั คมการเรียนรู้ และสร้างโอกาสในเข้าถึง ส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจให้
ผูเ้ รียนมากกว่าชือ่ สาขาเดิม และมีเป้าหมายทีค่ รอบคลุมทุกช่วงวัยของมนุษย์
2. การศึกษาผูใ้ หญ่ นิสติ เห็นว่า เป็ นชื่อสาขาทีต่ รง และครอบคลุมกับรายวิชาได้เป็ นอย่างดี
และสอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบตั ิงานของนิสติ และนํ าประโยชน์ ไ ปใช้ต่อการบริหาร
จัดการการศึกษานอกโรงเรียนได้เป็ นอย่างดี
3. การศึกษานอกระบบ นิสติ ให้เห็นผลว่า รูส้ กึ ว่าเป็ นชื่อสาขาทีก่ ว้างกว่าการศึกษาผูใ้ หญ่ทด่ี ู
แล้วค่อนข้า งเป็ นราชการ และเกี่ยวกับ กศน. โดยตรงทัง้ ที่เ มื่อพิจ ารณาจากเนื้ อ หาแล้ว เห็น ว่า
เหมาะสมกับทุกคนในทุกอาชีพ และคิดว่า น่ าจะดึงดูดความสนใจของผูพ้ บเห็นทัวๆ
่ ไปได้ดกี ว่าการ
เป็ นสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริ ญญาโท และเอก
การนํ าเสนอผลการวิเคราะห์จากข้อมูลจากแบบสอบถามผูส้ นใจในการศึกษาต่อเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นในการศึกษาต่ อระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน
ชุมชน และสังคม ซึง่ นําเสนอเป็ นรายประเด็นประกอบด้วย 3.1) ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง 3.2)
การวิเคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก และ 3.3) การวิเคราะห์
ข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่มนิ สติ ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างปีการศึกษา 2547 - 2549 โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด
ดังนี้
่มตัวอย่าง
3.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
ตาราง 3.1 รายละเอียดเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคล และสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ

2. อายุ

รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1 ชาย
1.2 หญิง
1.3 ไม่ระบุ
2.1 30 ปีลงไป
2.2 31 - 39 ปี
2.3 40 - 49 ปี
2.4 50 - 59 ปี
2.5 60 ปีขน้ึ ไป
2.6 ไม่ระบุ

3. สถานภาพ
3.1 สมรส
3.2 โสด
3.3 หม้าย
3.4 หย่า
4. ระดับการศึกษา

จํานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

16
48
1
65

24.62
73.85
1.54
100

รวม

3
9
26
22
4
1
65

4.62
13.85
40.00
33.85
6.15
1.54
100

รวม

38
23
1
3
65

58.46
35.38
1.54
4.62
100

100
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม
4.1 ปริญญาตรี
4.2 ปริญญาโท
4.3 ปริญญาเอก
4.4 ไม่ระบุ
รวม
5. สาขาที่สาํ เร็จการศึกษา
5.1 ด้านการศึกษา
5.2 ไม่ใช่ดา้ นการศึกษา
5.3 ไม่ระบุ
รวม
6. วุฒิที่สาํ เร็จการศึกษา
6.1 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
6.2 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
6.3 การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (กศ.ด.)
6.4 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
6.5 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
6.6 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
6.7 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
6.8 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
6.9 บัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.)
6.10 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
6.11 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
6.12 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
6.13 อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.)
6.14 คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.)
6.15 ไม่ระบุ
รวม
7. สาขาวิ ชาที่สาํ เร็จการศึกษา
7.1 การศึกษาผูใ้ หญ่ / การศึกษานอกระบบโรงเรียน /
การศึกษาต่อเนื่อง
7.2 บริหารการศึกษา
7.3 ภาษาไทย
7.4 สังคมศึกษา
7.5 การจัดการทัวไป
่
7.6 การบริหารรัฐกิจ
7.7 การมัธยมศึกษา
7.8 การศึกษาปฐมวัย
7.9 เกษตรศึกษา
7.10 เคมี
7.11 ธุรกิจการเงิน
7.12 ธุรกิจศึกษา
7.13 บริหารงานอุตสาหกรรม
7.14 บริหารธุรกิจ
7.15 บัญชี
7.16 พลศึกษา

จํานวน (คน)
21
40
1
3
65

ร้อยละ
32.31
61.54
1.54
4.62
100

57
5
3
65

87.69
7.69
4.62
100

4
27
1
5
4
5
4
4
1
1
1
1
1
1
5
65

6.15
41.54
1.54
7.69
6.15
7.69
6.15
6.15
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
7.69
100

27

41.54

7
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10.77
6.15
3.08
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54

101
รายละเอียดผูต้ อบแบบสอบถาม
7.17 พัฒนาการครอบครัว และเด็ก
7.18 พัฒนาสังคม
7.19 พืน้ ฐานการศึกษา
7.20 รัฐศาสตร์
7.21 วัดผลการศึกษา
7.22 สือ่ สารมวลชน
7.23 ไม่ระบุ
รวม
8. คณะวิ ชาที่สาํ เร็จการศึกษา
8.1 คณะศึกษาศาสตร์
8.2 คณะครุศาสตร์
8.3 คณะเกษตรศาสตร์
8.4 คณะบริหารธุรกิจ
8.5 คณะมนุษยศาสตร์
8.6 คณะรัฐศาสตร์
8.7 บัณฑิตวิทยาลัย
8.8 คณะพลศึกษา
8.9 คณะวิทยาการจัดการ
8.10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.11 คณะอักษรศาสตร์
8.12 ไม่ระบุ
รวม
9. สถาบันที่สาํ เร็จการศึกษา
9.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ
9.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
9.3 มหาวิทยาลัยราชมงคล
9.4 มหาวิทยาลัยเอกชน
9.5 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
9.6 ไม่ระบุ
รวม
10. การประกอบอาชีพ
10.1 รับราชการ
10.2 พนักงาน / ลูกจ้างบริษทั เอกชน
10.3 อาชีพอิสระ
10.4 ไม่ระบุ
รวม
11. ลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
11.1 ผูส้ อน
11.2 งานด้านวิชาการ
11.3 งานด้านบริหาร
11.4 งานด้านการฝึ กอบรม
11.5 งานด้านการทหาร
11.6 งานด้านธุรการ
11.7 ไม่ระบุ
รวม

จํานวน (คน)
1
1
1
1
1
1
7
65

ร้อยละ
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
10.77
100

32
7
2
2
2
2
1
1
1
1
1
13
65

49.23
10.77
3.08
3.08
3.08
3.08
1.54
1.54
1.54
1.54
1.54
20.00
100

45
9
1
1
1
8
65

69.23
13.85
1.54
1.54
1.54
12.31
100

25
8
1
31
65

38.46
12.31
1.54
47.69
100

15
7
6
4
1
1
31
65

23.08
10.77
9.23
6.15
1.54
1.54
47.69
100

102
จากตาราง 3.1 ผูส้ นใจซึง่ ให้ความคิดเห็นในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นเพศชาย
16 คน (ร้อยละ 24.62) เพศหญิง 48 คน (ร้อยละ 73.85) มีอายุ 30 ปีลงไป 3 คน (ร้อยละ 4.62) อายุ
31 - 39 ปี 9 คน (ร้อยละ 13.85) อายุ 40 - 49 ปี 26 คน (ร้อยละ 40.00) อายุ 50 - 59 ปี 22 คน
(ร้อยละ33.85) และอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป 4 คน (ร้อยละ 6.15) อยู่ในสถานภาพสมรส 38 คน (ร้อยละ
58.46) โสด23 คน (ร้อยละ 35.38) หม้าย 1 คน (ร้อยละ 1.54) และหย่า 3 คน (ร้อยละ 4.62)
ผูส้ นใจศึกษาต่อมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 21 คน (ร้อยละ 32.31) ปริญญาโท 40 คน
(ร้อยละ 61.54) และปริญญาเอก 1 คน (ร้อยละ 1.54) เป็ นผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา 57
คน (ร้อยละ 87.69) และไม่ใช่ด้านการศึกษา 5 คน (ร้อยละ 4.62) โดยมีวุฒกิ ารศึกษาการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) 4 คน (ร้อยละ 6.15) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 27 คน (ร้อยละ 41.54)
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต 1 คน (ร้อยละ 1.54) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 คน (ร้อยละ 7.69) ครุศาสต
รมหาบัณฑิต (ค.ม.) 4 คน (ร้อยละ 6.15) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 5 คน (ร้อยละ 7.69) ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 4 คน (ร้อยละ 6.15) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 4 คน (ร้อยละ 6.15)
บัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.) อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) และคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วุฒกิ ารศึกษาละ 1 คน (ร้อยละ
1.54)
ผู้ส นใจศึก ษาต่ อสําเร็จ การศึกษาจากสาขาวิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่ / การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน / การศึกษาต่อเนื่อง 27 คน (ร้อยละ 41.54) สาขาบริหารการศึกษา 7 คน (ร้อยละ 10.77)
สาขาภาษาไทย 4 คน(ร้อยละ 6.15) สาขาสังคมศึกษา 2 คน (ร้อยละ 3.08) และสาขาการจัดการ
ทัวไป
่ การบริหารรัฐกิจ การมัธยมศึกษา การศึกษาปฐมวัย เกษตรศึกษา เคมี ธุรกิจการเงิน ธุรกิจ
ศึกษา บริหารงานอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี พลศึกษา พัฒนาการครอบครัวและเด็ก พัฒนา
สังคม พืน้ ฐานการศึกษา รัฐศาสตร์ วัดผลการศึกษา และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาละ 1 คน (ร้อยละ
1.54) โดยสําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ 32 คน (ร้อยละ 49.23) คณะครุศาสตร์ 7 คน (ร้อย
ละ 10.77)คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุ ษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ คณะวิชาละ 2
คน (ร้อยละ 3.08) บัณฑิตวิทยาลัย คณะพลศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและคณะอักษรศาสตร์ คณะวิชาละ 1 คน (ร้อยละ 1.54)
สําหรับสถาบันการศึกษาทีผ่ สู้ นใจส่วนใหญ่สาํ เร็จการศึกษาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ 45 คน
(ร้ อ ยละ 69.23) รองลงมาเป็ น มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ 9 คน (ร้ อ ยละ 13.85) นอกจากนั ้น เป็ น
มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันละ 1 คน (ร้อย
ละ 1.54) ทัง้ นี้ ผู้ส นใจประกอบอาชีพ รับราชการ 25 คน (ร้อยละ 38.46) เป็ น พนัก งาน / ลูกจ้า ง
บริษทั เอกชน 8 คน (ร้อยละ 12.31) และอาชีพอิสระ 1 คน (ร้อยละ 1.54) ซึ่งมีลกั ษณะของงานที่
ปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่เป็ นผูส้ อน 15 คน (ร้อยละ 23.08) งานด้านวิชาการ 7 คน (ร้อยละ 10.77) งานด้าน
บริหาร 6 คน (ร้อยละ 9.23) งานด้านการฝึ กอบรม 4 คน (ร้อยละ 6.15) งานด้านการทหาร และงาน
ด้านธุรการด้านละ 1 คน (ร้อยละ 1.54)
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3.2 การวิ เคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและเอก
ตาราง 3.2 องค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเพือ่ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ลําดับที่
องค์ประกอบในการเลือก
1.
ด้านค่าใช้จา่ ยในการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม
2.
ด้านหลักสูตร เช่น สาขาวิชา และด้านเงือ่ นไขในการสอบ
คัดเลือก ได้แก่ การทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษ การกําหนด
เกรดเฉลีย่
3.
ด้านวิธจี ดั การศึกษา
4.
ด้านสถาบัน และอาจารย์ ความมีช่อื เสียงของสถาบันและ
อาจารย์
5.
ด้านกายภาพ ความสะอาดสวยงาม แสงสว่างพอเพียง
6
ด้านทีต่ งั ้ ของสถานศึกษา การเดินทาง
รวม (จํานวนผูต้ อบ)

จํานวน (คน)
26
13

ร้อยละ
43.33
21.67

12
17

20.00
28.33

17
24
60

28.33
40.00
100

จากตาราง 3.2 องค์ประกอบทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเพือ่ เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
(ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก) โดยเรียงตามลําดับเหตุผล 6 ประการได้แก่ 1) ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ร้อยละ 43.33) 2) ด้านหลักสูตร เช่น สาขาวิชา
และด้านเงือ่ นไขในการสอบคัดเลือก ได้แก่ การทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษ การกําหนดเกรดเฉลีย่
(ร้อยละ 21.67) 3) ด้านวิธกี ารจัดการศึกษา (ร้อยละ 20.00) 4) ด้านสถาบัน และอาจารย์ ความมี
ชือ่ เสียงของสถาบัน และอาจารย์ (ร้อยละ 28.33) 5) ด้านกายภาพ ความสะอาดสวยงาม แสงสว่าง
พอเพียง (ร้อยละ 2 8 . 3 3) และ 6) ด้านทีต่ งั ้ ของสถานศึกษา การเดินทาง (ร้อยละ 4 0 . 0 0)
ตาราง 3.3 ชือ่ สาขาวิชาทีม่ คี วามน่าสนใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทางการศึกษา
ลําดับที่
1
2
3
4
4
5
6
7
8

ชื่อสาขาวิ ชาที่ต้องการศึกษา
การบริหารจัดการการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ พัฒนามนุ ษย์และสังคม
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ การพัฒนามนุ ษย์และสังคม
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การศึกษาผูใ้ หญ่และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
การศึกษานอกระบบเพือ่ การพัฒนามนุษย์
การศึกษานอกระบบเพือ่ การพัฒนามนุษย์
การบริหารจัดการเรียนรูน้ อกระบบและตามอัธยาศัย
การบริหารจัดการเรียนรูใ้ นชุมชน
การศึกษาเพือ่ พัฒนามนุ ษย์และสังคม
อื่นๆ เช่น
- การบริหารและการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวติ
- การบริหารหลักสูตรต่อเนื่องระยะสัน้
- การบริหารจัดการการศึกษาตํ่ากว่าอุดมศึกษา
- การศึกษาผูใ้ หญ่
รวม (จํานวนผูต้ อบ)

จํานวน (คน)
24
12
11
8
8
13
9
10
13

ร้อยละ
46.15
23.08
21.15
15.38
15.38
25
17.31
19.23
25

1
1
1
1
52

1.92
1.92
1.92
1.92
100

จากตาราง 3.3 ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นทีม่ ตี ่อชื่อสาขาวิชาทีม่ คี วามน่าสนใจในการ
เข้าศึกษาต่อตามลําดับไว้ดงั นี้ 1) การบริหารจัดการการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ พัฒนามนุ ษย์และสังคม
(ร้อยละ 46.15) 2) การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนามนุ ษย์และสังคม (ร้อยละ 23.08) 3) การ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (ร้อยละ 21.15) 4) การศึกษาผูใ้ หญ่และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ และการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนามนุ ษย์ (ร้อยละ 15.38) 5) การศึกษานอก
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ระบบเพื่อการพัฒนามนุ ษย์ (ร้อยละ 25.00) 6) การบริหารจัดการเรียนรูน้ อกระบบและตามอัธยาศัย
(ร้อยละ 17.31) 7) การบริหารจัดการเรียนรูใ้ นชุมชน (ร้อยละ 19.23) 8) การศึกษาเพื่อพัฒนามนุ ษย์
และสังคม (ร้อยละ 25.00) และอื่นๆ เช่น การบริหารและการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวติ การบริหาร
หลักสูตรต่อเนื่องระยะสัน้ การบริหารจัดการการศึกษาตํ่ากว่าอุดมศึกษาและการศึกษาผูใ้ หญ่ (ร้อยละ
1.92)
3.3 การวิ เคราะห์ ข้อ คิ ด เห็น จากการสนทนากลุ่ มนิ สิ ต ที่ สํา เร็จ การศึ ก ษาในระดับ
ปริ ญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ระหว่างปี การศึกษา 2547 2549
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ คิดเห็นในประเด็นจากการสนทนากลุ่มนิสติ ทีส่ าํ เร็จการศึกษา
แล้ว ซึ่ง นํ า เสนอเป็ น รายประเด็นประกอบด้ว ย 1) การนํ า ความรู้ และประสบการณ์ ท่ีไ ด้ร บั จาก
การศึกษาไปใช้ในการทํางาน 2) พัฒนาการในตําแหน่ งหน้ าที่หลังจากสําเร็จการศึกษา 3) ความ
คิดเห็นโดยภาพรวมของการเป็ นมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ทม่ี ตี ่อชุมชน 4) ข้อคิดเห็นทีม่ ี
ต่อการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาโท และ 5) ความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1. การนําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รบั จากการศึกษาไปใช้ในการทํางาน
1.1 ความรู้ และประสบการณ์ ท่ไี ด้รบั ในการเรียนปริญญาโทที่มผี ลต่อการนํ าไปใช้ในการ
ทํางานได้มากทีส่ ดุ ประกอบด้วย
1.1 การวางแผนในการปฏิบตั งิ าน และการมีประสบการณ์การทํางานร่วมกันกับผูอ้ ่นื
ตลอดจนมันใจเมื
่
อ่ ต้องปฏิบตั งิ านจริง
1.2 การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
1.3 การเรียนรูใ้ นเชิงลึกซึง่ ทําให้สามารถเรียนรูร้ ายละเอียดต่างๆ ได้มากขึน้
1.4 การมีโลกทัศน์ และวิสยั ทัศน์ต่อสิง่ ต่างๆ ทีก่ ว้างไกลมากขึน้
1.5 ความมันใจในการพู
่
ดแสดงความคิดเห็น
1.6 การนําความรูเ้ รือ่ งการเขียนโครงการไปใช้
ทัง้ นี้ผู้ให้ขอ้ มูลได้กล่าวว่า ความรู้ และประสบการณ์ ต่างๆ ที่ได้รบั จากการเป็ นนิสติ ของ
ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่สามารถนํ าไปใช้ในการปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริงได้ทุกเรื่องทัง้ ไม่ว่าจะ
เป็ นในการทําโครงการต่างๆ ของสถานศึกษา หรือการจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียน อีกทัง้ นํ าไปปรับใช้ใน
การสอนนักศึกษาได้ดว้ ย
1.2 ความรู้ และประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ในการเรียนปริญญาโททีน่ ําไปใช้ในการทํางานน้อยทีส่ ดุ
คือ การพัฒนาหลักสูตร เนื่องด้วยผูต้ อบไม่ได้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาการในตําแหน่ งหน้ าที่หลังจากสําเร็จการศึกษา
ั นาการ
การพัฒนาการในตําแหน่ งหน้าทีก่ ารงานหลังจากสําเร็จการศึกษา พบว่า ผูต้ อบมีพฒ
ในตํา แหน่ ง หน้ าที่ไ ด้เ ป็ นอย่า งดี และเป็ น ที่ยอมรับ จากหน่ ว ยงานทัง้ ภายใน และภายนอก และ
สามารถพัฒนาความรู้ และความสามารถของตนให้เพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในการปฏิบตั งิ าน และการนํ าไป
ศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามผูต้ อบบางส่วนเห็นว่า ไม่มกี ารพัฒนาการในตําแหน่ งเลย
หลังจากทีส่ าํ เร็จการศึกษา มีแต่ภาระงานทีม่ ากขึน้ แต่ตาํ แหน่งงานไม่มใี ห้
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ชุมชน

3. ความคิ ดเห็นโดยภาพรวมของการเป็ นมหาบัณฑิ ตสาขาวิ ชาการศึกษาผู้ใหญ่ที่มีต่อ

ความคิดเห็นต่อภาพของความเป็ นมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ทม่ี ตี ่อชุมชน และ
สังคม พบว่า เป็นทีค่ าดหวังจากสังคมภายนอกทีต่ อ้ งการให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษาสามารถช่วยเหลือและ
ให้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปญั หาต่างๆ เต็มตามความสามารถ และสอดคล้องต่อบริบทที่เป็ นจริง
ของสังคม และชุมชน แต่อย่างไรก็ตามผูต้ อบบางคนเห็นว่า เมื่อสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้แล้ว
รับการยอมรับน้อยกว่าสาขาวิชาอื่นๆ ทัง้ ที่ความสามารถในการปฏิบตั งิ านไม่ได้ด้อยกว่าผูท้ ่สี ําเร็จ
การศึกษาจากสาขาอื่นๆ
4. ข้อคิ ดเห็นที่มีต่อการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริ ญญาโท
ข้อคิดเห็นที่มตี ่อการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท ด้าน ชื่อ เป้าหมาย หลักสูตร
รายวิช า การจัด การเรีย นการสอน การศึก ษาดู ง าน การจัด กิจ กรรมต่ า งๆ การวัด ผลและ
ประเมินผล การทําวิจยั และ อื่นๆ พบว่า ผู้ตอบให้ขอ้ คิดเห็นว่าควรขยายหลักสูตรให้กว้างขวาง
และครอบคลุมไปยังกลุม่ ของการศึกษาสําหรับผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ งู อายุ
5 ความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอก
ในกรณีท่ตี ้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ผูต้ อบส่วนหนึ่งให้ความสนใจในสาขาวิชา
การศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาเพื่อพัฒนามนุ ษย์และ
สังคม เนื่องด้วยผูต้ อบให้ความสําคัญต่อการเน้นการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเรียนรู้
ของมนุ ษย์ แต่อย่างไรก็ตามถ้า จะศึกษาต่ อผู้ตอบต้องการให้เน้ นความสําคัญไปที่การศึกษาเพื่อ
พัฒนามนุ ษย์ และสังคม และการศึกษาของกลุม่ เป้าหมายพิเศษ
ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการนํ าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ระดับบัณฑิ ตศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริ การ
การเสนอความเป็ นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ทีต่ อบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ ผูว้ จิ ยั นําผลการวิเคราะห์ตอนที่ 1-3 จากทีไ่ ด้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาสังเคราะห์รวมเพือ่ หาทางเลือกต่างๆ ในประเด็นด้าน 1) การศึกษา 2) กฎหมายทางการ
ศึกษา 3) สังคม เศรษฐกิจ และ 4) ความต้องการของผูเ้ รียน ดังมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านการศึกษา เป็ นการนํ าเสนอแนวทางความเป็ นไปเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษาซึ่งประกอบด้วยประเด็น 1.1 ชื่อสาขาวิชาหรือชื่อหลักสูตร 1.2 จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 1.3 กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 1.4 รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตในหลักสูตร และ 1.5
เงือ่ นไขการทําวิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชื่อสาขาวิ ชาหรือชื่อหลักสูตร
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ ต่างให้ความเห็นทีต่ รงกันว่า ชื่อ
สาขาวิชาทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคม และเศรษฐกิจ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุม่ ตัวอย่างควรมีช่อื สาขาวิชาทีเ่ ป็ นการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
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1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มี ความชัดเจนในหลักคิ ด และแนวทางการดําเนิ นงานที่ เอื้อต่ อการพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รียนองค์รวม กล่าวคือ ต้องกําหนดทิศทางของจุดมุง่ หมายหลักสูตรโดยดําเนินการ
บนฐานคิด แนวปรัชญา พันธกิจ ในขณะเดียวกันต้องตอบรับต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคม และ
บริบททางการศึกษาทีเ่ ปลี่ยนไป ทัง้ นี้การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนต้องมุ่งสร้างสมรรถนะความรู้
และความสามารถทัง้ ทีเ่ ป็นงานในระดับการบริหาร ระดับปฏิบตั กิ าร นักวิชาการและนักวิจยั ทางด้าน
การศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอด
ชีวติ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาชุมชน การจัดการเรียนการสอนมี
ลักษณะให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรงทีช่ ่วยส่งเสริมให้ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะและความเชีย่ วชาญ
ในวิชาชีพทัง้ ด้านวิชาการและการวิจยั สามารถสร้างองค์ความรู้ และสามารถนําความรูไ้ ปปรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ านได้ ตลอดจนส่งเสริมเจตคติ หรือมุมมองเชิงบวกให้แก่ผเู้ รียนในการมุง่ พัฒนาศักยภาพ
ของมนุ ษย์ และทีส่ ําคัญต้องสามารถนํ ากระบวนการวิจยั มาเป็ นเครื่องมือเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ท่ี
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย นอกจากนี้หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมทักษะ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายในการแบ่งปนั การเรียนรู้ และบริหารจัดการส่งเสริม
เรียนการสอนทางด้านการศึกษาผูใ้ หญ่
1.3 กลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตร
หลักสูตรต้องเปิ ดกว้าง และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ มีความหลากหลายมากขึน้
กล่าวคือ การผลิตผูเ้ รียนเพือ่ ป้อนสูห่ น่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจพบข้อจํากัดทีม่ ากขึน้ ดังนัน้
กลุ่มเป้าหมายต้องเข้าสู่กลุ่มผู้เรียนที่มาจากองค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (non
governmental organization) องค์กรและหน่ วยงานในภาคเอกชนและชุมชน ทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านด้าน
การจัดการเรียนรู้ หรือการพัฒนาการทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาชุมชน หรือผู้ท่ตี ้องการพัฒนา
ตนเองเพื่อสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน หรือการเข้าสูต่ ําแหน่งงานด้านการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
1.4 รายวิ ชาและจํานวนหน่ วยกิ ตในหลักสูตร
รายวิ ชาต้ องปรับปรุงให้ มีความทันสมัย ไม่ซบั ซ้ อน และต้ องบรรจุรายวิ ชา
ทางการบริ หารและการจัดการ เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ แท้จริ งของทัง้
ผู้เรี ยน และหน่ วยงานที่ ใช้ บณ
ั ฑิ ต ตลอดจนทิ ศทางของความต้ องการในตลาดแรงงานที่
เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ รายวิชาต่างๆ ที่จะบรรจุลงในหลักสูตรต้อง
ส่งเสริม ให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒ นาให้ผู้เ รียนได้เ กิด ทัก ษะทางวิช าชีพ ขัน้ สูง เพื่อการ
ปฏิบตั งิ านตามสภาพจริงขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่ ตลอดจนสร้างเจตคติท่ดี ตี ่อการปฏิบตั งิ านเพื่อ
สร้างการเรียนรูใ้ ห้แก่กลุ่มเป้าหมายขององค์กรทีต่ นสังกัด นอกจากนี้รายวิชาต้องมีความหลากหลาย
เพื่อรองรับต่อความต้องการของผูเ้ รียน ทัง้ นี้เพื่อให้จํานวนหน่ วยกิตในการศึกษาไม่มากเกินไปจน
อาจกระทบต่อการจัดสรรเวลาในการศึกษาสําหรับผูเ้ รียนทีต่ ้องทํางานควบคู่ไปด้วย จึงอาจไม่ต้อง
เน้นจํานวนรายวิชามาก แต่ตอ้ งบูรณาการให้ครอบคลุมในภาพกว้างและเจาะลึกตามความสนใจ
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1.5 เงื่อนไขในการทําวิ ทยานิ พนธ์ / ปริ ญญานิ พนธ์
จากข้อ มูล พบว่ า นิ ส ติ มีค วามคิด เห็น ว่า อาจารย์ข องภาควิช าอุ ทิศ เวลาในการให้
คําปรึกษาเพื่อการดําเนินการวิจยั ของนิสติ อยู่ในระดับมาก ควรมีการสร้างแรงจูงใจและกําลังใจให้
ผูเ้ รียนในการทําวิทยานิพนธ์ ด้วยการจัดระบบให้นิสติ ทํางานวิจยั ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและแผนการเรีย นที่กําหนด โดยการจัด ทําแผนการทํา
วิทยานิพนธ์ของนิ สติ แต่ละคนและโดยรวมของสาขาวิชา จัดระบบการให้คําปรึกษา กํากับ ดูแล
ติดตาม อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เช่น การจัดทีป่ รึกษาทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญเหมาะสมกับ
หัว ข้อ วิจ ยั และสภาพผู้เ รีย น การกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพงานวิจ ยั และความยากง่า ยในการ
ดําเนินงานวิจยั ของนิสติ ในแต่ละระดับการศึกษาให้มคี วามเท่าเทียมกัน การจัดโครงการคลินิกการ
วิจยั การมีผูช้ ่วยทีป่ รึกษางานวิจยั ให้นิสติ ได้ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดประชุมสัมมนาให้ผเู้ รียน
นําเสนองานวิจยั เป็นระยะๆ เป็ นต้น
2) กฎหมายทางการศึกษา
แนวทางความเป็ น ไปเพื่อ ให้ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รใหม่ ร ะดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ภาควิช า
การศึกษาผูใ้ หญ่ คือ การกําหนดทิศทางของหลักสูตรโดยดําเนินการบนหลักการของบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายแม่บททางการศึกษา หรือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งนํ าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทัง้ ขององค์กรทางการศึกษา และระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับ “วิชาชีพควบคุม” จึงส่งผลให้ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็ นวิชาชีพชัน้ สูงที่ต้องมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยต้องได้รบั
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบกับการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการกําหนดให้วชิ าชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ศึกษานิเทศก์) เป็ นวิชาชีพควบคุม ดังนัน้ หลักสูตรทีจ่ ะทําการพัฒนาขึน้ ต้องเอือ้ ให้ผเู้ รียนสามารถรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยหลักสูตรต้องครอบคลุมใน 2 ส่วน กล่าวคือ 1) การบริหารจัดการ
ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสําคัญในการขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิ เทศก์) และ 2) การจัด
หลักสูต รการสอน หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีค วามจําเป็ นต่อผู้เ รียนที่ประกอบวิชาชีพ
ครูผสู้ อน
3) สังคม เศรษฐกิ จ
การกําหนดหลักสูตรต้องให้ความสําคัญในการศึกษานโยบายทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ
กระแสหลักตัง้ แต่ระดับมหภาคไม่ว่าจะเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ หรือนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวโน้มความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ตลอดจนงานวิจยั ทีไ่ ด้
สะท้อนให้ทราบถึงรายละเอียดของความเป็ นไปได้ในการจัดทําหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสีย (stakeholders) ตัง้ แต่ต้นกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการใช้บณ
ั ฑิต
เพื่อ ให้ห ลัก สูต รมีค วามเหมาะสมกับ ความสามารถ และความเชี่ย วชาญของสถาบัน ในการจัด
การศึกษา ตลอดจนสร้างความน่าสนใจโดยการเสนอปจั จัยทีส่ ร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อเพื่อให้
สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่สามารถผลิตบุคลากรให้มคี ุณภาพท่ามกลางบริบท และวิสยั ทัศน์ทางการ
ศึกษาที่เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อสร้างค่าดัชนีช้วี ดั คุณภาพประชากร
ของประเทศให้สงู ขึน้
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4) ความต้องการของผูเ้ รียน เป็ นปจั จัยสําคัญทีผ่ พู้ ฒ
ั นาหลักสูตรต้องลําดับความสําคัญซึง่
อาจพิจารณาได้จากประเด็นดังนี้ 1) ด้านค่าใช้จ่าย 2) เวลาทีจ่ ดั การเรียนการสอน และ 3) การนําจุด
แข็งของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาปรับประยุกต์ใช้ในการนําเสนอ
หลักสูตรใหม่
1) ด้านค่าใช้ จ่าย จากผลการวิจยั พบว่า ค่าใช้จ่ายเป็ นปจั จัยสําคัญที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อ ดังนัน้ ระบบการชําระค่าใช้จ่ายในการศึกษาอาจต้องสร้างทางเลือก และเอื้อต่อการ
แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผูเ้ รียน โดยต้องคํานึงถึงความจําเป็ น และการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาเพือ่ พัฒนาตนเองของผูเ้ รียน เพราะการลาศึกษาต่อย่อมสร้างผลกระทบต่อผูเ้ รียนทัง้
ทางตรง และทางอ้อมทัง้ นี้เนื่องจาก การลาศึกษาต่อในเวลาราชการ หรือการศึกษาในหลักสูตรนอก
เวลาราชการ ย่อ มส่งผลกระทบต่ อ ผู้เ รีย น ทัง้ ในลัก ษณะของการประเมิน ขัน้ เงิน เดือ น หรือการ
พิจารณาความดีความชอบเลื่อนขัน้ หรือตําแหน่ งซึ่งมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการเพิม่ รายได้ให้แก่
ผูเ้ รียนทีม่ าจากหน่ วยงานภาครัฐ เนื่องจากหลักสูตรทีจ่ ะนําเสนอความเป็ นไปได้มคี วามหลากหลาย
ของกลุ่มผูเ้ รียนซึง่ มีทม่ี าแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มทีม่ าจากภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่
ย่อมได้เปรียบในเรื่องของอัตราเงินเดือน หรือสวัสดิการตอบแทนต่างๆ ซึง่ ย่อมมีมากกว่าผูเ้ รียนทีม่ า
จากหน่ วยงานภาครัฐดังนัน้ ทัง้ นี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะผูกโยงกับเรื่องเวลาที่จดั การเรียนการสอน
อย่างไม่อาจพิจารณาอย่างแบ่งส่วนโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นผูท้ ท่ี าํ งานควบคูไ่ ปด้วย
2) เวลาที่ จดั การเรียนการสอน ถือเป็ นทัง้ โอกาส และอุปสรรคที่สําคัญในการ
ส่งเสริม หรือขัด ขวางโอกาสในการเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ดังนัน้ หลักสูตรทีน่ ําเสนอควรนําประเด็นดังกล่าวมาสร้างเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญในการสร้างความน่ าสนใจ
และดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายได้ตดั สินเพือ่ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยวางแนวทางในการสร้าง
ความยืดหยุน่ ในเรื่องเวลาการจัดการเรียนการสอนให้มากขึน้ โดยอาจจัดการเรียนการสอนนอกเวลา
ราชการซึง่ ถ้าเป็ นไปได้อาจกําหนดให้เข้าเรียนเพียงวันเดียว เพื่อให้ผเู้ รียนได้แบ่งเวลาในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งย่อมสร้างทางเลือกที่น่าสนที่จะเพิม่ นํ้ าหนักในการตัดสินใจศึกษาต่อให้แก่
ผูเ้ รียนทีต่ อ้ งทํางานควบคูไ่ ปด้วยได้มกี ารจัดสรรเวลาเพือ่ โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
3) การนํ าจุดแข็งของ ภาควิ ชาการศึกษาผู้ใหญ่ และมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นท
รวิ โรฒ มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่
และ การนํ าความเข้มแข็งของเครือข่ายทัง้ ศิษย์เก่า และศิษย์ปจั จุบนั มาสร้างระบบการกระจายข่าว
และสร้างการรับรู้แก่สงั คมภายนอก ตลอดจนต้องสร้างระบบ และช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายทีห่ ลากหลายให้มากขึน้ เช่น การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการเพื่อนํ าเสนอผลงานของคณาจารย์ และนิสติ โดยอาจเป็ นไปในรูปแบบการจัดประชุม
สัมมนาทีเ่ ปิ ดโอกาสให้แก่องค์กรทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนา
ทุนมนุ ษย์ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูถ้ งึ แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงในกระแสสังคม หรือบริบททางการศึกษา
เพื่อหาจุดสมดุลในการปรับทิศทางหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของทุกภาคส่วนให้มากขึ้น
หรือมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันที่จดั การเรียนการสอนทางศาสตร์การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอก
ระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์

บทที่ 5
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํ าเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ ผูว้ จิ ยั ขอสรุปผลการวิจยั ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 1) วัตถุประสงค์ของการวิจยั 2) วิธดี าํ เนินการวิจยั
ซึง่ ครอบคลุมในประเด็นเกี่ยวกับประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
เก็บ รวบรวมข้อ มู ล และการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล 3) สรุ ป ผลการวิเ คราะห์ข ้อ มู ล 4) อภิป รายผล และ 5)
ข้อเสนอแนะ โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
ในการวิจยั เรื่อง การศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํ าเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์หลักสูตร
ระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาด้า นที่เ กี่ย วข้อ งกับ สาขาการศึก ษาผู้ใ หญ่ ก ารศึก ษาต่ อ เนื่ อ ง การฝึ ก อบรม
การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนิสติ ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชา
การศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3) เพื่อศึกษาความต้องการการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาของผูป้ ฏิบตั งิ านในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การ
ฝึ กอบรม การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย และ 4) เพื่อเสนอ
ความเป็ นไปได้ในการนํ าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ บั บริการ
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
วิธดี าํ เนินการวิจยั ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี เป้าหมายการพัฒนาคนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สัง คมแห่ ง ชาติ มาตรฐานการจัด การเรีย นการสอน ผลงานวิจ ยั ทัง้ ในประเทศและต่ า งประเทศ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่องการฝึ กอบรม การศึกษาตลอด
ชีวติ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้านปรัชญา
เป้ าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อ หาสาระของหลัก สูต ร รู ป แบบการเรีย นการสอนการวัด ผลและ
ประเมินผล ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อ
ศึก ษาจุ ด แข็ง โอกาส และจุ ด อ่ อ น และอุ ป สรรค ของหลัก สูต ร ในประเด็น 1) จุ ดมุ่ง หมายของ
หลักสูตร 2) กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 3) ชื่อหลักสูตร 4) รายวิชาในหลักสูตร 5) จํานวนหน่ วยกิต
ในหลักสูตร 6) เงื่อนไขในการทําวิทยานิพนธ์ และ 7) ด้านที่ตงั ้ ของสถานศึกษา และเวลาที่จดั การ
เรียนการสอน เพือ่ นําไปเป็นกรอบการสร้างเครือ่ งมือเพือ่ ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการ
2. ประชากร ได้แก่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน องค์กร ชุมชน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ในเขต
คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง รวมทัง้ หมด 104
เฉพาะเจาะจงและสมัครใจ ประกอบด้วย 1) นิสติ ทีก่ ําลังศึกษาให้สมั ภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
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จํานวน 29 คน 2) กลุ่มเป้าหมายผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน องค์กร ชุมชนทัง้ ภาครัฐและเอกชน ที่
เกีย่ วข้องกับสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรม การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษา
นอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อศึกษาความ
ต้องการในการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 65 คน 3) นิสติ ทีจ่ บการศึกษาใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีในระดับปริญญาโทและเอก รวม 10 คนสําหรับการจัดทําสนทนากลุม่
3. เครื่องมือทีใ่ ช้สาํ หรับเก็บรวบรวมข้อมูลมี 4 ประเภท ได้แก่ 1. แบบสอบถามความ
คิด เห็น ของนิ ส ิต ระดับ ปริญ ญาโทที่ม ีต่ อ หลัก สูต รและการจัด การเรีย นการสอนของภาควิช าใน
ภาพรวมโดยทัวไป
่ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม ความคิดเห็น
ต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ –
ปญั หาและข้อเสนอแนะ 2. แบบสัมภาษณ์ เป็ นแบบสัมภาษณ์ก่งึ มีโครงสร้าง ใช้กบั นิสติ ระดับ
ปริญ ญาโท เรื่อ งหลัก สูต รและการจัด การเรีย นการสอนแบบเจาะลึก ในประเด็น เชิงคุ ณ ภาพ 3.
แบบสอบถามความต้ อ งการศึก ษาต่ อ หลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา เป็ น แบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ และปลายเปิ ด ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล และสถานภาพของผูส้ นใจในการศึกษาต่อ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และ 4. แบบสนทนากลุ่ม
เป็ นแบบกําหนดประเด็นสนทนากลุ่มและการบันทึกข้อมูลจากการสนทนากลุ่มของนิสติ ที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญ ญาโท สาขาการศึก ษาผู้ใ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่า งปี
การศึกษา 2547 ถึง 2549
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้ 1.
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของนิสติ ปจั จุบนั ระดับปริญญา
โท มีจาํ นวน 29 คน ผูว้ จิ ยั แจกให้นิสติ ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมกลับด้วยตนเอง 2. แบบ
สัมภาษณ์ เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผู้วจิ ยั ได้ทําการสัมภาษณ์ นิสติ ปจั จุบนั ด้วย
ตนเองและให้นิสติ เขียนตอบอย่างอิสระ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ 3. แบบสอบถามความต้องการ
ศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้แจกให้กบั กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กร
และหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทีท่ ํางานเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาผูใ้ หญ่และการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษาชุมชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ได้ร บั เชิญ จากภาควิชาการศึก ษาผู้ใ หญ่ ให้เ ข้าร่ว มประชุ มสัมมนาประเด็นและแนวโน้ มทางด้าน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีจํานวนประมาณ 80 คน ให้ตอบแบบสอบถาม
และได้รบั แบบสอบถามคืนจํานวน 65 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 81.25 ของกลุ่มเป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สาขาวิชาที่เชิญมาเข้าร่วมสัมมนา และ 4.แบบสนทนากลุ่ม ผู้วิจยั ได้จดั ทําสนทนากลุ่มผู้สําเร็จ
การศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2547-2549 จํานวน 10 คน
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คํานวณหาค่าสถิติ
ดังนี้ 1. ข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล และสถานภาพของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามทําการ
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 2. ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้วเิ คราะห์การคํานวณหาค่าเฉลีย่ ( X ) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
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เป็ นรายข้อ และรายด้าน 3. ข้อมูลปลายเปิ ดเชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และการสังเคราะห์หาข้อสรุป
สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจยั เรื่อง การศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํ าเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ สรุปได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาด้ านที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาการศึกษา
ผูใ้ หญ่การศึกษาต่อเนื่ อง การฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาตลอดชีวิต การ
ศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาโท จํานวน 4 หลักสูตร และ ระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 4 หลักสูตร พบว่า
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร พบว่า มี จุดแข็งและโอกาส ดังนี้ แต่ละหลักสูตรต่างมี
ความชัดเจนในฐานคิดว่า จัดทําหลักสูตรขึน้ เพือ่ ผลิต พัฒนาบุคคล ตอบสนองต่อความต้องการทัง้ ใน
ระดับกลุ่ มผู้เ รียนและระดับ องค์ก ร เพื่อ พัฒ นาให้เ กิด ความก้า วหน้ า ทางองค์ค วามรู้ใ นศาสตร์
การศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตลอดชีวติ เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ทางการศึกษา
แนวคิ ดที่ ควรนํ าไปใช้ ได้แก่ การกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องมีความชัดเจน
และสร้างความหลากหลายเพื่อการผลิตบุคลากรในการเข้าสู่งานด้านการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษา
ต่อเนื่อง การฝึ กอบรม การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย มุ่ง
ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
2. กลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตร พบว่า มีจดุ แข็งและโอกาส ในการกําหนดคุณสมบัตขิ อง
ผูเ้ ข้าศึกษาต่อทีไ่ ม่จํากัดสาขา ไม่มกี ารกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็ นการเปิ ด
กว้างต่อผูเ้ รียนทีส่ นใจในศาสตร์ หลักสูตรกําหนดประโยชน์หรือคุณลักษณะผูเ้ รียนทีก่ ลุ่มเป้าหมาย
จะได้รบั ไว้อย่างชัดเจน ในการนํ าไปใช้ในงานด้านการศึกษาผูใ้ หญ่การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตาม
อัธยาศัย บางหลักสูตรสามารถสร้างโอกาสในการต่อยอดองค์ความรูใ้ นระดับปริญญาตรีสกู่ ารศึกษา
ต่ อ ในระดับบัณ ฑิต ศึก ษา การระบุ ค วามชัด เจนของกลุ่ ม เป้ าหมายที่มีค วามจํา เป็ น ต้อ งพัฒ นา
บุคลากรเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะสังคมปจั จุบนั เช่น การกระจายอํานาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรมาจากองค์กรที่มคี วาม
หลากหลายทัง้ ด้านการศึก ษา การพัฒนาชุมชนหรือการพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย์ทงั ้ ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ข้อจํากัด และอุปสรรค พบว่า แต่ละหลักสูตรต่างมีจุดสําคัญทีด่ งึ ดูดกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
หลักสูตรแตกต่างกันไม่มากนัก บางหลักสูตรให้ความสําคัญทางด้านวิชาการมาก อาจไม่ได้สร้าง
ความแข็งแกร่ง หรือการพัฒนาศาสตร์ดา้ นวิชาชีพทางศาสตร์ดา้ นการศึกษาผูใ้ หญ่การศึกษาต่อเนื่อง
การฝึ ก อบรมและการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ การศึก ษาตลอดชีวิต การศึก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย บางหลักสูตรค่อนข้างมุ่งเน้นไปทีก่ ลุ่มเป้าหมายทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่ วยงาน
ภาครัฐ เช่น ครู ผู้บริหารหรือบุคลากรทางด้านการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผูใ้ หญ่โดยตรง เห็นได้จากชื่อรายวิชา หรือเนื้อหาทีต่ อ้ งศึกษาซึง่ เป็ นไปเพื่อการจัดการเรียนการสอน
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ในภาครัฐมากกว่า ซึ่งประเด็นนี้จงึ ไม่อาจสร้างความดึงดูดความน่ าสนใจให้แก่บุคคลที่มาจากภาค
ส่วนขององค์กรเอกชน
แนวทางการนํ าไปใช้ ได้แก่ หลักสูตรควรเปิ ดโอกาสให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวาง
มากขึน้ เนื่องด้วยในปจั จุบนั การให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ได้มบี ทบาทสําคัญมาก
ขึน้ ในสังคมไทย อีกทัง้ ต้องมุ่งพัฒนาบุคคลทีท่ ํางานแล้ว โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้
ส่วนงานภาครัฐ และเอกชนได้เข้ามามีโอกาสพัฒนาตนเอง การหนดสมรรถนะทีผ่ เู้ ข้าเรียนจะได้รบั
การพัฒนาจากหลักสูตรอย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน
3. ชื่อหลักสูตร พบว่า จุดแข็งและโอกาส ดังนี้ สือ่ สารให้เกิดความเข้าใจต่อความมุ่ง
หมายของหลักสูตรได้เหมาะสม สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องหลักสูตร สร้าง
โอกาส และจูงใจในการตัดสินใจให้แก่ผเู้ รียนทีม่ าจากองค์กรทีห่ ลากหลายเช่น องค์กรภาคเอกชน
ข้อจํากัดและอุปสรรค ได้แก่ ชือ่ หลักสูตรส่งผลกระทบต่อการเข้าสูต่ ําแหน่ งงานสําหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์หรือการพัฒนาบุคลากร และส่งผลจํานวนผูส้ มัคร
เข้าเรียน ตลอดจนการได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายกําหนด
แนวทางการนําไปใช้ ได้แก่ ชือ่ หลักสูตรต้องให้ความสําคัญต่อการสือ่ ถึงความทันสมัย
และสามารถสร้างความสนใจให้แก่ผู้ท่สี นใจเข้าศึกษาต่ อได้บนฐานของความต้องการของสังคม
ปจั จุบนั และเงื่อนไขทางสัง คม กฎหมาย และโอกาสในการเข้าสู่ตําแหน่ งงานด้านการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
4. รายวิ ชาในหลักสูตร พบว่า จุดแข็งและโอกาส ดังนี้ การกําหนดให้เรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งสอบภาษาต่างประเทศ กําหนดให้มกี ารค้นคว้าหาความรู้
เพิม่ เติมได้ดว้ ยตนเอง การกําหนดรายวิชาใหม่ๆ เพื่อสร้างความน่ าสนใจให้กลุ่มเป้าหมายทีต่ อ้ ง
ชื่อรายวิชามีความทันสมัยกระชับ แต่
ปฏิบตั งิ านในฝ่ายทรัพยากรมนุ ษย์หรือฝึ กอบรมได้มากขึน้
สามารถสือ่ ความหมายได้ชดั เจน การกําหนดให้ผเู้ รียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน การเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การเสนอผลงานวิชาการไว้อย่างชัดเจน มีความหลากหลายและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียน
ข้อ จํากัด และอุปสรรค ได้แก่ การกําหนดให้เ รียนในรายวิชาที่มมี ากขึ้นย่อ มส่งผลต่ อ
ผูเ้ รียนทีม่ ขี อ้ จํากัดทางด้านเวลา บางหลักสูตรมีความมุ่งเน้นในรายวิชาในเชิงลึกและเฉพาะเจาะจง
มาก จึงอาจเป็ นข้อจํากัดของการสร้างความหลากหลายในการเรียนรู้
แนวทางการนํ าไปใช้ ได้แก่ รายวิชาต้องทันสมัยและสร้างทางเลือก โดยต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของผูเ้ รียนได้
ไม่ควรกําหนดให้เรียนรายวิชามากเกินไป
กล่าวคือบางรายวิชาทีม่ เี นื้อหาซํ้าซ้อนกันควรมีการพิจารณารวมรายวิชาและบูรณาการเนื้อหาเพื่อให้
เกิดความครอบคลุมและสะดวกต่อเวลาในการเรียนให้แก่ผูเ้ รียน ควรกําหนดให้ผูเ้ รียนเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านความรู้ ทักษะทางวิชาการ และลงมือปฏิบตั งิ านทางวิชาชีพของตนเพือ่ ให้
เกิดความเชีย่ วชาญ
5. จํานวนหน่ วยกิ ต พบว่า จุดแข็งและโอกาส มีดงั นี้ บางหลักสูตรได้ลดจํานวนหน่วย
กิตลงเนื่องจากความซํ้าซ้อนของเนื้อหาวิชาจึงทําให้ใช้เวลาเรียนน้อยลง จํานวนหน่ วยกิตทีแ่ ตกต่าง
กันเพราะเน้นการสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรว่ามีจุดเน้นอยูท่ ว่ี ชิ าการ หรือวิจยั หรือวิชาชีพ
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จุดอ่อนและอุปสรรค พบว่า การกําหนดหน่วยกิต ของแต่ละแห่งไม่เท่ากัน จํานวนหน่วย
กิตในรายวิชาทีไ่ ม่เท่ากัน ทําให้จาํ นวนหน่วยกิตในการวิทยานิพนธ์แตกต่างกัน
แนวทางการนํ าไปใช้ ได้แก่ มาตรฐานหลักสูตรและความจําเป็ นในการพัฒนาผูเ้ รียนให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร แต่ไม่ควรให้เรียนมากกว่ามาตรฐานทีก่ ําหนดมากเกิน
6. การทําวิ ทยานิ พนธ์/ปริ ญญานิ พนธ์ พบว่า จุดแข็งและโอกาส ดังนี้ หลักสูตรส่วน
ใหญ่เป็ นประเภท แผน ก (ก 2) ซึ่งกําหนดให้ทําวิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ เพื่อส่งเสริมความรู้
และทักษะในการทํางานวิจยั ให้แก่ผเู้ รียน หลักสูตรในระดับปริญญาเอกเป็ นการผลิต และส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการวิจยั ซึ่งเป็ นการตอบสนองต่อ
ความต้องการของวัตถุประสงค์หลักสูตร ซึง่ ทักษะทางการวิจยั ถือเป็ นเรือ่ งทีม่ คี วามจําเป็ น และต้อง
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ าน บางหลักสูตรให้ทางเลือกแก่ผเู้ รียนในการเลือกทีจ่ ะศึกษา แบบ
2.1 ซึ่งมีหน่ วยกิตของวิทยานิพนธ์ท่ี 36 หน่ วยกิต หรือ แบบ 2.2 ที่มหี น่ วยกิตของวิทยานิ พนธ์
เท่ากับ 48 หน่วยกิต
ข้อจํากัดและอุปสรรค ได้แก่ บางหลักสูตรไม่ได้สร้างทางเลือกให้แก่ผเู้ รียนทีต่ อ้ งทํางาน
เลือกศึกษาในแผนการศึกษาอื่น เช่น แผน ข ซึ่งทําสารนิ พนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบเท่ากับ 6 หน่ ว ยกิต
ความไม่หลากหลายของทางเลือก ซึ่งไม่ได้ให้โอกาสเลือกศึกษาในแผนการศึกษา บางหลักสูตร
กําหนดจํานวนหน่วยกิตของการทําวิทยานิพนธ์ไว้มากกว่าสถาบันอื่นๆ ส่งผลให้ผเู้ รียนเรียนมากขึน้
แนวทางการนําไปใช้ ได้แก่ การสร้างทางเลือกเพือ่ ช่วยเหลือให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูแ้ ละ
ทํา งานวิจยั ได้เ ร็ว ขึ้นเป็ นสิง่ จํา เป็ น เช่นการวางแผนการทําวิทยานิ พ นธ์การปรึกษางานวิจยั กับ
อาจารย์ทป่ี รึกษา การประชุมสัมมนาให้ผเู้ รียนนําเสนองานวิจยั เป็ นระยะ และมีระบบการกํากับ ดูแล
ติดตาม เป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ทาํ งานวิจยั ได้อย่างมีคุณภาพ ภายในเวลาและแผนที่
กําหนด
7. ด้านที่ ตงั ้ ของสถานศึกษา และเวลาที่ จดั การเรียนการสอน พบว่า จุดแข็งและ
โอกาส ดังนี้ บางสถาบันได้เปรียบในด้านทีต่ งั ้ ซึง่ อยูใ่ นเขตธุรกิจทีม่ คี วามสะดวกในเส้นทางการ
คมนาคม บางหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนทัง้ ในภาคปกติ และภาคพิเศษเพือ่ ตอบสนองต่อ
ความต้องการทีห่ ลากหลายของผูเ้ รียน
ข้อจํากัดและอุปสรรค พบว่า บางสถาบันมีขอ้ จํากัดด้านสถานทีต่ งั ้ ในการจัดการเรียนการ
สอนที่ไม่สะดวกในการเดินทางประกอบกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่อาจตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียน บางหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการซึ่งเป็ นอุ ปสรรคต่อ
ผู้เ รีย นที่ต้อ งการศึก ษาต่ อ เนื่ อ งจากการลาศึก ษาต่ อ เป็ น การกระทบต่ อ การพิจ ารณาความดี
ความชอบในการขึน้ เงิน และเลือ่ นขัน้
แนวทางการนําไปใช้ ได้แก่ ด้านทีต่ งั ้ เป็ นเรื่องทีค่ อ่ นข้างจํากัดในการสร้างทางเลือกเพื่อ
แก้ไขปญั หา แต่เนื่องด้วยความเจริญและการให้ความสําคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ สามารถ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ รียนได้ ด้านเวลา ควรกําหนดให้การจัดการเรียนการสอนกระชับ และมี
ความยืดหยุน่ แต่มคี ุณภาพให้แก่ผเู้ รียนทีต่ อ้ งทํางานควบคูก่ บั การเรียนด้วย เช่นอาจกําหนดให้เรียน
ในเวลานอกราชการ หรือวันหยุด
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ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นต่ อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิ ชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
2.1 ข้อมูลทัวไปของนิ
่
สิตที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
นิสติ ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเป็ นเพศชายจํานวน 15 คน (ร้อยละ 51.72)
เพศหญิง 14 คน (ร้อยละ 48.28) มีอายุ 30 ปีลงไป 7 คน (ร้อยละ 24.14) อายุระหว่าง 31 - 39 ปี 4
คน (ร้อยละ 13.79) อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 10 คน (ร้อยละ 34.48) และอายุระหว่าง 50 - 59 ปี 8
คน(ร้อยละ 27.59) นิสติ ส่วนใหญ่ประกอบรับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 19 คน (ร้อยละ 65.52) อาชีพ
อิสระ 2 คน (ร้อยละ 6.90) เป็ นพนักงาน / ลูกจ้างบริษทั เอกชน 7 คน (ร้อยละ 24.14) ทัง้ นี้เป็ นนิสติ
ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท 12 คน (ร้อยละ 41.38) ระดับปริญญาเอก 15 คน (ร้อยละ 51.72)
โดยเป็ นผูท้ ก่ี ําลังศึกษาอยูใ่ นปจั จุบนั 24 คน (ร้อยละ 82.76) และสําเร็จการศึกษาแล้ว 4 คน (ร้อยละ
13.79)
นิสติ ที่ตอบแบบสัมภาษณ์เป็ นผูท้ ่สี ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ 13 คน (ร้อยละ 44.83) คณะมนุ ษยศาสตร์ / สังคมศาสตร์ 6 คน (ร้อยละ 20.69) คณะ
บริหารธุรกิจ 3 คน (ร้อยละ 10.34) คณะวิทยาการจัดการ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) 1 คน (ร้อยละ
3.45) คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แห่งละ 1 คน (ร้อยละ
3.45) ทัง้ นี้เมื่อจําแนกตามประเภทของสถาบันพบว่า เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ 15 คน (ร้อยละ
51.72) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 คน (ร้อยละ 31.03) มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยเอกชน โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา แห่ง
ละ 1 คน(ร้อยละ 3.45)
2.2 การวิ เคราะห์ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิ ชาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
สรุปได้ ทัง้ โดยรวม และรายด้าน 5 ด้าน พบว่า นิสติ ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.05, S.D. =0.23) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นทัง้ 5 ด้านอยูใ่ น
ระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านอาจารย์ ( X = 4.17, S.D.=0.31) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ( X = 4.15, S.D.=0.33) ด้านเนื้อหา/รายวิชา ( X = 4.00, S.D.=0.23)ด้าน
การวัด และประเมินผล ( X = 3.98, S.D.=0.34) และด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( X = 3.94,
S.D.=0.25)
2.2.1 ด้านอาจารย์ผ้สู อน นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.17, S.D.=0.31) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากทีส่ ุด ได้แก่ คณาจารย์ของภาควิชามีคุณวุฒ ิ และ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการศึกษาผูใ้ หญ่ ( X = 4.59, S.D.=0.50) นอกนัน้ อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากมากไปน้ อย 4 อันดับแรกดังนี้ อาจารย์เข้มงวดในการปลูกฝงั ความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมตามจิตสํานึกแห่งวิชาชีพให้แก่ผูเ้ รียน ( X = 4.50 ,S.D.=0.58) การสอนของ
อาจารย์ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าเพิม่ เติมตามความสนใจที่ตนมีเพื่อต่อยอดความรู้ ( X = 4.28
,S.D.=0.65) อาจารย์อุทศิ เวลาในการให้คาํ ปรึกษาเพื่อการดําเนินการวิจยั ( X = 4.21 ,S.D.=0.56)
และอาจารย์ให้โอกาสในการร่วมกันกําหนดแผนการเรียน ( X = 4.07 , .D.=0.65)
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2.2.2 ด้านการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.15
,S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไป
น้อย5 อันดับแรก ดังนี้ มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชา และกระบวนการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ( X = 4.45, S.D.=0.63) ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตาม
แนวปรัชญาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ( X = 4.34, S.D.=0.68) กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริม
ความเข้าใจทีด่ ตี ่อกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน ( X = 4.31, S.D.=0.60) กิจกรรมการเรียนการสอน
ดําเนินการตามแผนการสอนทีแ่ จ้งไว้ ( X = 4.21, S.D.=0.56) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ และ กระบวนการเรียนรูส้ ่งเสริมให้ผเู้ รียนตระหนัก และดําเนินบทบาท
ของตนทีม่ ตี ่อสังคมได้อย่างเหมาะสม ( X = 4.21, S.D.=0.41) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ และ
ความเข้าใจในการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ ( X = 4.17, S.D.=0.54) ความคิ ดเห็นของ
นิ สิตที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียน พบว่า นิสติ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58.62) มีความคิดเห็นว่า
สภาพแวดล้อมทางการเรียนมีความเหมาะสม ส่วนนิสติ อีกส่วน (ร้อยละ 34.48) เห็นว่า ควรต้องมี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียน
2.2.3 ด้านเนื้ อหา/รายวิ ชา พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.00, S.D.=0.23)เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 5 อันดับ
แรกดังนี้ รายวิชาในหลักสูตรช่วยฝึ กให้ตระหนักต่อความเข้าใจถึงความแตกต่าง และข้อจํากัด
ภายในบุคคล ( X = 4.24, S.D.=0.58) เนื้อหาวิชาตอบสนองการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติทด่ี ี
ในการปฏิบตั งิ านด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ( X = 4.21,S.D.=0.49) เนื้อหา
ในรายวิชาส่งเสริมให้ใช้เสรีภาพเชิงสร้างสรรค์ในความคิดบนหลักการของการศึกษาผูใ้ หญ่ ( X =
4.07, S.D.=0.59) รายวิชามีความหลากหลายและสามารถสนองตอบต่อความสนใจ และศักยภาพ
ของผู้เรียน ( X = 4.03, S.D.=0.50)และ ประสบการณ์ ท่ไี ด้รบั นํ าไปพัฒนาการปฏิบตั งิ านในสภาพ
S.D.=0.54) และ
จริงของหน่ วยงาน หรือนํ าไปพัฒนาการดําเนิน ชีวติ ประจําวัน ( X = 4.00,
การศึกษาดูงานในประเทศทําให้เข้าใจถึงวิถปี ฏิบตั ขิ องสังคมไทยเพื่อนํ าไปปรับใช้ให้สอดคล้องต่อ
การปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง ( X = 4.00, S.D.=0.93)
นิสติ ได้ให้ขอ้ มูลถึงประเด็นเกี่ยวกับรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
พบว่า รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรสามารถตอบสนอง และตรงต่อความต้องการของนิสติ (ร้อยละ
44.83) ส่วนรายวิชาทีไ่ ม่ตรงกับความต้องการคือรายวิชาการบริหาร และการนิเทศการศึกษาผูใ้ หญ่
(ร้อยละ 6.90)
ในส่วนของความคิดเห็นของนิ สติ ที่มีต่ อการศึกษาดูงานทัง้ ที่เป็ นการดูงานใน
ประเทศ และการดูงานในต่างประเทศ พบว่า นิสติ เห็นว่าการศึกษาดูงานในประเทศมีความเหมาะสม
(ร้อยละ 51.72) และ ไม่มคี วามเหมาะสม (ร้อยละ 3.45) และการศึกษาดูงานในต่างประเทศ นิสติ เห็น
ว่า มีความเหมาะสม (ร้อยละ 65.52) และไม่มคี วามเหมาะสม (ร้อยละ 34.48)
2.2.4 ด้านการวัดและประเมิ นผล พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการ
3.98,
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาการศึกษาผู้ใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
S.D.=0.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไป
น้อย 5 อันดับแรก ดังนี้ การวัดและประเมินผลดําเนินการโดยเทียบเคียงเพื่อประเมินความก้าวหน้า
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ของผู้เรียน ( X = 4.31, S.D.=0.60) ผูเ้ รียนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ( X = 4.25, S.D.=0.75) การวัด และประเมินผลมีความหลากหลายเหมาะสมกับ
สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( X = 4.14, S.D.=0.70) การวัด และประเมินผลครอบคลุม
จุดมุ่งหมายในกระบวนการเรียนรู้ ( X = 4.10, S.D.=0.77) และ นําเทคนิควิธกี ารทีเ่ หมาะสมมาวัด
และประเมินผลเพือ่ ตรวจสอบพัฒนาการในการเรียนรู้ ( X = 4.00, S.D.=0.71)
2.2.5 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94,
S.D.=0.25) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลีย่ ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลําดับจากมากไป
หาน้อย 5 อันดับแรก ดังนี้ สร้างความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานที่
ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ( X = 4.43, S.D.=0.50) ส่งเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงานด้าน
การศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ( X = 4.21, S.D.=0.62) สามารถนําความก้าวหน้าใน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปปรับใช้เพือ่ ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายของการจัดการศึกษา ( X = 4.10,
S.D.=0.67) ให้มปี ระสบการณ์ ตรงในการนํ าความรู้ และทักษะที่ได้รบั ไปปฏิบตั ิในสภาพจริงทาง
การศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกโรงเรียน( X = 4.07, S.D.=0.88) และหลักสูตรมีความชัดเจนใน
หลักคิดและแนวทางการดําเนินงานของการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบ ( X = 4.00,
S.D.=0.80)
นิสติ มีความคิดเห็นด้วยในระดับน้อยทีส่ ุด 3 ลําดับสุดท้าย คือ หลักสูตรส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนสามารถประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูท้ างการศึกษาผูใ้ หญ่ได้เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รียน
( X = 3.52, S.D.=0.51) หลักสูตรมุง่ เสริมสร้างความสามารถ และทักษะในการวิพากษ์บนหลักการ
ทางวิชาการ ( X =3 69, S.D.=1.04) และ สามารถนําความรูจ้ ากหลักการพัฒนาชุมชนไปปรับใช้
ในบริบทสังคมได้ ( X = 3.79, S.D.=1.01)
2.3 ความต้ องการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษาของนิ สิ ตผู้ปฏิ บตั ิ งานในสายงานที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชี วิต การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
ผู้ใหญ่ การศึกษาต่อเนื่ อง การฝึ กอบรมผู้ใหญ่ จากกลุ่มตัวอย่างนิสติ ปจั จุบนั สรุป ความต้องการ
ได้ดงั นี้
กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนิสติ ที่ศกึ ษาในสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1)
เหตุ จู ง ใจในการเข้า ศึก ษาต่ อ 2) ความเหมาะสมเกี่ยวกับ ค่ า ใช้จ่ า ยในทางการศึก ษา 3) ความ
ประทับ ใจ และสิ่ง ที่ทํ า ให้ นิ ส ิต ลํ า บากใจเมื่อ เข้ า มาเป็ น นิ ส ิต ของสาขาวิ ช าการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4) สิง่ ที่นิสติ คิดว่า ควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด และ 5)
ความคิดเห็นต่อในกรณีหากมีการปรับเปลีย่ นชือ่ สาขาวิชา ซึง่ แต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 ช่ องทางในการรับรู้ข่าวสารการรับสมัครบุคคลเพื่ อเข้ าศึ กษาต่ อ พบว่า
นิ ส ิต ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 65.52) ได้ ร ับ รู้ ข่ า วสารการรับ สมัค รเข้ า ศึก ษาต่ อ ในหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ผ่านการบอกกล่าวจากบุคคลใกล้ชดิ นอกจากนี้นิสติ ส่วน
หนึ่ง (ร้อยละ 37.5) รับทราบข่าวสารจากคณาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
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2.3.2 เหตุจงู ใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาสาขาวิ ชา
การศึกษาผูใ้ หญ่ เรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ต้องการความรูใ้ นศาสตร์ทางการศึกษาตลอด
ชีวติ การศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ร้อยละ 27.59) 2) ต้องการนําความรู้ และ
่
่ อเสียงของ
ทัก ษะที่ไ ด้ร บั ไปใช้เ พื่อ พัฒ นาการปฏิบตั ิง าน (ร้อ ยละ 31.03) 3) มีค วามเชื่อ มันในชื
มหาวิทยาลัย และต้องการปรับวุฒกิ ารศึกษาให้สงู ขึน้ (ร้อยละ 6.90) 4) ต้องการได้รบั ค่าตอบแทนที่
สูงขึน้ จากเดิม (ร้อยละ 6.90) และ 5) ต้องการมีเครือข่ายเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันและต้องการทีจ่ ะ
สร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ครอบครัว (ร้อยละ 3.45)
นอกจากนี้ นิสติ ต้องการนํ าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตั ิ หรือพัฒนาทักษะโดยเฉพาะใน
ด้านการฝึ กอบรมและการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการวิจยั ชุมชน และวัฒนธรรม ตลอดจนแนวโน้ มใน
อนาคตสังคมไทยกําลังเคลื่อนตัวเข้าสูก่ ารเป็นสังคมผูส้ งู อายุ ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จึงย่อมมีความสําคัญและ
เป็ นเงื่อนไขทีส่ ่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านสามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักทางวิชาการ
นิสติ ทีใ่ ห้ขอ้ มูลได้ระบุว่า ถ้าตนสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทย่อมสร้างโอกาสในการมีรายได้ท่ี
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ในรูปแบบของเงินเดือน หรือการใช้ความรูใ้ นการหารายได้จากงานอืน่ ๆ การมีเครือข่ายจะ
ช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ งั ้ ทีเ่ ป็ นองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อประมวล
ข้อมูลต่างๆ มีปรับใช้เพือ่ สนับสนุ นต่อการปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2.3.2 ความเหมาะสมเกี่ ยวกับค่าใช้ จ่ายในทางการศึ กษา นิสติ ส่วนใหญ่เห็นว่า
ค่าใช้จ่ายอยูใ่ นอัตราทีม่ คี วามเหมาะ (ร้อยละ 89.66) แต่อย่างไรก็ตามมีนิสติ (ร้อยละ 10.34) เห็นว่า
ค่าใช้จ่ายอยูใ่ นอัตราทีส่ งู กว่าสถาบันอื่น โดยนิสติ ได้ให้รายละเอียดเพิม่ เติมไว้ว่า ในส่วนของค่าเทอม
มีความเหมาะสมมาก และค่อนข้างเอือ้ ต่อผูเ้ รียน หรือผูส้ นใจอยากศึกษาต่อแต่มที ุนการศึกษาไม่มาก
นักได้มโี อกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการศึกษาดูงาน
ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะการไปศึกษาดูงานในแต่ละรายวิชา หรือการไปศึกษาดูงานใน
ต่ า งประเทศ ดัง นัน้ การควบคุม ค่า ใช้จ่ า ยจึง ค่อ นข้า งยาก และบางครัง้ ไม่อ าจคาดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายได้ ส่วนนิสติ ทีเ่ ห็นว่า ค่าใช้จ่ายไม่อยู่ในอัตราที่เหมาะสมเพราะเมื่อเทียงเคียงกับสถาบัน
อื่นๆ แล้วเห็นว่า มีอตั ราค่าเล่าเรียนทีส่ ูงกว่า อีกทัง้ คิดว่า วิธกี ารเหมาจ่ายเป็ นวิธกี ารที่ค่อนข้างไม่
เหมาะสม ควรใช้ระบบการเก็บตามหน่ วยกิตทีไ่ ด้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา เพราะในบาง
ภาคการเรียนมีรายวิชาน้อยแต่ตอ้ งจ่ายค่าเล่าเรียนในอัตราเหมาจ่าย
2.3.3
ความประทับใจเมื่ อเข้ ามาเป็ นนิ สิ ต ของสาขาวิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเรียงลําดับ 5 ความประทับใจ พบว่า 1) อาจารย์ (ร้อยละ 41.38)
2) การจัดการเรียนการสอน (ร้อยละ 10.34) 3) การศึกษาดูงาน (ร้อยละ 6.90) 4) ความสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ ทัง้ ในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น และความเป็ นรุ่นพี่ รุ่นน้อง (ร้อยละ 6.90) 5) กิจกรรมต่างๆ ที่
ภาควิชาจัดขึน้ เพือ่ นิสติ (ร้อยละ 3.45)
1.
นิสติ ที่ให้สมั ภาษณ์ ได้เพิม่ เติมเหตุผลที่สําคัญๆ ในภาพรวมไว้ดงั นี้
คณาจารย์ของภาควิชาเป็ นผู้มคี ุณวุฒิ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการศึกษาผู้ใหญ่ และมีความ
เข้มงวดกวดขันในด้านวิชาการ และให้การอบรมทางคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสติ ในขณะเดียวกันก็
ให้ความเมตตา และใส่ใจดูแลให้ความช่วยเหลือนิสติ อย่างใกล้ชดิ 2. การจัดการเรียนการสอนของ
ภาควิชา นิสติ เห็นว่า มีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมให้นิสติ มีการ
เรียนรูท้ งั ้ ทางด้านวิชาการ และการฝึ กให้นิสติ มีทกั ษะในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็ นผูถ้ งึ พร้อม
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ทัง้ ความรูใ้ นทฤษฎี และการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมสอดคล้องกับบริบทการปฏิบตั งิ านในสภาพจริง 3.
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ ทัง้ ในบรรยากาศแห่งความเป็ นกัลยาณมิตรทีร่ ่วมกันศึกษาเล่าเรียน และ
การเป็ นรุน่ พีร่ ุน่ น้องระหว่างกัน 4. การจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาช่วยให้นิสติ ได้ทาํ ความรูจ้ กั กัน
มากขึน้ สร้างความเข้าใจระหว่างกัน และทีป่ ระทับใจคือ การจัดงานคืนสูเ่ หย้าซึง่ ทําให้ผทู้ ก่ี ําลังศึกษา
อยูไ่ ด้รจู้ กั กับศิษย์เก่าทีส่ าํ เร็จการศึกษาไปแล้ว
2.3.4 สิ่ งที่ทาํ ให้นิสิตเกิ ดความลําบากใจมากในการเรียน โดยให้นิสติ เรียงลําดับมา
5 ประการพบว่า 1) การจัดสรรเวลาในการเรียน และการทํางาน (ร้อยละ 20.69) 2) การ ศึกษาดูงาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในต่างประเทศ (ร้อยละ 6.90) 3) ความเคร่งเครียดในการแข่งขันทางการเรียน
และความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ของภาควิชา และสวัสดิการทีด่ แู ลนิสติ (ร้อยละ 3.45) 4) การส่ง
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายไม่ตรงตามกําหนดเวลา (ร้อยละ 3.45) และ 5) สุขภาพและค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งใช้
ในการเรียน (ร้อยละ 3.45)
นิสติ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ได้เพิม่ เติมเหตุผลทีส่ ําคัญๆ ในภาพรวมไว้ดงั นี้
1. การ
จัดสรรเวลาในการเรียน และการทํางานซึง่ นิสติ เห็นว่า เป็ นปญั หาส่วนตัวทีค่ อ่ นข้างสร้างความยุง่ ยาก
ให้มากเพราะต้องทํางาน ดูแลครอบครัว และต้องทํางานส่งอาจารย์จงึ ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน แต่จะ
ปรับปรุงและจัดสรรเวลาให้ลงตัวมากยิง่ ขึน้ และ 2. การศึกษาดูงานโดยเฉพาะในต่างประเทศ นิสติ
เห็นว่า เหมือนตนเองถูกบังคับ และการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศมีหลายครัง้ ซึ่งส่งผลต่อ
การขาดความต่อเนื่องในการค้นคว้ารายวิชา
2.3.5 สิ่ งที่นิสิตคิ ดว่า ควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขมากที่สดุ เรียงตามลําดับได้แก่
1) การสอนควรให้เนื้อหามีความสัมพันธ์กบั หลักสูตร และควรเน้นการปฏิบตั จิ ริง (ร้อยละ 13.79) 2)
อาจารย์ควรเพิม่ ความเข้าใจในตัวนิสติ ให้มากขึ้น (ร้อยละ 10.34) 3) ควรจัดให้มสี ถานที่พกั ผ่อน
สําหรับนิสติ (ร้อยละ 6.90) 4) ควรมุ่งเน้นความสําคัญของการศึกษาเพิม่ เติมในภาษาต่างประเทศให้
มากขึน้ และควรเพิม่ ประสบการณ์ในการเรียนรูจ้ ากสถานที่จริง ตลอดจนควรพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างนิสติ ร่วมชัน้ เรียนให้มากขึน้ (ร้อยละ 3.45)
นิสติ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ได้เพิม่ เติมเหตุผลทีส่ าํ คัญๆ ในภาพรวมไว้ดงั นี้
1. การสอนควรให้
เนื้อหาสัมพันธ์กบั หลักสูตรและเน้นการปฏิบตั จิ ริง ซึง่ ตามความรูส้ กึ ของนิสติ เห็นว่า ในบางรายวิชา
ค่อนข้างเน้นไปในการบริหารทางภาคเอกชนมากกว่าที่จะเป็ นการศึกษาเพื่อสังคม และอยากให้ม ี
ความเข้มงวดในการระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 2. อาจารย์ควรเพิม่ ความเข้าใจในตัว
นิสติ ให้มากขึน้ เนื่องจากด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนในบางรายวิชาค่อนข้างเคร่งเครียด จึง
อยากให้อาจารย์ให้ความเข้าใจ และยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง และพัฒนาบรรยากาศให้มคี วามอบอุ่น
ระหว่างครู และนิสติ ให้มากขึน้
3. ควรมีการจัดสถานทีพ่ กั สําหรับนิสติ ซึง่ อาจทําในลักษณะของ
สโมสรนิสติ เล็กๆ เพือ่ ให้ได้พกั ผ่อน หรือนังทํ
่ างาน และทําให้นิสติ ทีจ่ บ course work แล้วได้กลับมา
ค้นคว้าเพิม่ เติมก่อนเข้าพบอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์
และ 4. ควรเสริมสร้างทักษะทาง
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะในการพูดสนทนาให้มากขึ้น และอยากให้มกี ารสร้างวัฒนธรรมใน
องค์กรขึน้ มาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นิสติ ได้มโี อกาสในการเรียนรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้การ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันให้มากขึน้
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2.3.5 ความคิ ด เห็น ต่ อ กรณี ห ากมี ก ารปรับ เปลี่ ย นชื่ อ สาขาวิ ช า โดยให้นิ ส ิต
เรียงลําดับ 3 รายชื่อ ซึง่ นิสติ เห็นว่า มีความเหมาะสมมากทีส่ ุดอันดับหนึ่งคือ มี 2 ชื่อ ซึง่ ได้รบั การ
เสนอโดยมีคะแนนเท่ากันคือ การพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และการศึกษาตลอดชีวติ (ร้อยละ
17.24) อันดับที่ 2 นิสติ เห็นว่า ชื่อสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ (แบบเดิม) (ร้อยละ 10.34) และอันดับที่
3 ควรใช้ช่อื ว่า การศึกษานอกระบบ (ร้อยละ 6.90)
1. การ
นิสติ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ได้เพิม่ เติมเหตุผลทีส่ ําคัญๆ ในภาพรวมไว้ดงั นี้
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ / การศึกษาตลอดชีวติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เนื่องด้วย ชื่อเดิมคือ
“การศึกษาผูใ้ หญ่” ให้ความรูส้ กึ ว่า เป็ นสาขาวิชาทีจ่ าํ กัดเฉพาะบุคลากรทีม่ าจากหน่วยงานการศึกษา
นอกโรงเรียน และควรต้องเปิ ดกว้างในโอกาสเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทีม่ าจากหลายๆ สาขาวิชา
โดยเฉพาะผู้ท่ปี ฏิบตั ิงานในภาคเอกชนในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ได้มโี อกาสเข้ามา
ศึกษาในสาขาวิชาเพื่อเพิม่ พูนความรูด้ ว้ ย การศึกษาตลอดชีวติ แม้ว่า ชื่อสาขาวิชา “การศึกษา
ผูใ้ หญ่” จะตรงกับความต้องการของนิสติ อยู่บ้าง แต่ถ้าสามารถเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็ นการศึกษา
ตลอดชีวิต ย่อมสอดคล้อ งกับแนวนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาสู่สงั คมการเรียนรู้ และสร้าง
โอกาสในเข้าถึง ส่งเสริมให้เ กิดความน่ าสนใจให้ผู้เ รียนมากกว่ า ชื่อสาขาเดิม และมีเ ป้ าหมายที่
ครอบคลุมทุกช่วงวัยของมนุ ษย์ 2. การศึกษาผูใ้ หญ่ นิสติ เห็นว่า เป็ นชื่อสาขาทีต่ รง และครอบคลุม
กับ รายวิช าได้เ ป็ น อย่ า งดี และสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการปฏิบ ัติง านของนิ ส ิต และนํ า
ประโยชน์ไปใช้ต่อการบริหารจัดการการศึกษานอกโรงเรียนได้เป็ นอย่างดี 3. การศึกษานอกระบบ
นิสติ ให้เห็นผลว่า รูส้ กึ ว่าเป็ นชื่อสาขาทีก่ ว้างกว่าการศึกษาผูใ้ หญ่ทด่ี ูแล้วค่อนข้างเป็ นราชการ และ
เกีย่ วกับ กศน. โดยตรงทัง้ ทีเ่ มื่อพิจารณาจากเนื้อหาแล้วเห็นว่า เหมาะสมกับทุกคนในทุกอาชีพ และ
่ ไปได้ดกี ว่าการเป็ นสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
คิดว่า น่าจะดึงดูดความสนใจของผูพ้ บเห็นทัวๆ
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ความต้องการศึกษาต่ อในหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและเอก
ของกลุ่มเป้ าหมายสนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิ ตศึกษา
่มตัวอย่าง สรุปได้ ดังนี้ ผูส้ นใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็ น
3.1 ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
เพศชาย 16 คน (ร้อยละ 24.62) เพศหญิง 48 คน (ร้อยละ 73.85) มีอายุ 30 ปี ลงไป 3 คน (ร้อยละ
4.62) อายุ 31 - 39 ปี 9 คน (ร้อยละ 13.85) อายุ 40 - 49 ปี 26 คน (ร้อยละ 40.00) อายุ 50 - 59 ปี
22 คน (ร้อยละ33.85) และอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป 4 คน (ร้อยละ 6.15) อยูใ่ นสถานภาพสมรส 38 คน (ร้อย
ละ 58.46) โสด23 คน (ร้อยละ 35.38) หม้าย 1 คน (ร้อยละ 1.54) และหย่า 3 คน (ร้อยละ 4.62)
ผูส้ นใจศึกษาต่อมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 21 คน (ร้อยละ 32.31) ปริญญาโท 40 คน
(ร้อยละ 61.54) และปริญญาเอก 1 คน (ร้อยละ 1.54) เป็ นผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา 57
คน (ร้อยละ 87.69) และไม่ใช่ด้านการศึกษา 5 คน (ร้อยละ 4.62) โดยมีวุฒกิ ารศึกษาการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ.) 4 คน (ร้อยละ 6.15) การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 27 คน (ร้อยละ 41.54)
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต 1 คน (ร้อยละ 1.54) ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 คน (ร้อยละ 7.69) ครุศาสต
รมหาบัณฑิต (ค.ม.) 4 คน (ร้อยละ 6.15) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 5 คน (ร้อยละ 7.69) ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 4 คน (ร้อยละ 6.15) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 4 คน (ร้อยละ 6.15)
บัญชีบณ
ั ฑิต (บช.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วท.บ.) อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) และคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วุฒกิ ารศึกษาละ 1 คน (ร้อยละ
1.54)
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ผู้ส นใจศึก ษาต่ อสําเร็จ การศึกษาจากสาขาวิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่ / การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน / การศึกษาต่อเนื่อง 27 คน (ร้อยละ 41.54) สาขาบริหารการศึกษา 7 คน (ร้อยละ 10.77)
สาขาภาษาไทย 4 คน(ร้อยละ 6.15) สาขาสังคมศึกษา 2 คน (ร้อยละ 3.08) และสาขาการจัดการ
ทัวไป
่ การบริหารรัฐกิจ การมัธยมศึกษา การศึกษาปฐมวัย เกษตรศึกษา เคมี ธุรกิจการเงิน ธุรกิจ
ศึกษา บริหารงานอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี พลศึกษา พัฒนาการครอบครัวและเด็ก พัฒนา
สังคม พืน้ ฐานการศึกษา รัฐศาสตร์ วัดผลการศึกษา และสื่อสารมวลชน สาขาวิชาละ 1 คน (ร้อยละ
1.54) โดยสําเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ 32 คน (ร้อยละ 49.23) คณะครุศาสตร์ 7 คน (ร้อย
ละ 10.77)คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุ ษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ คณะวิชาละ 2
คน (ร้อยละ 3.08) บัณฑิตวิทยาลัย คณะพลศึกษา คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีและคณะอักษรศาสตร์ คณะวิชาละ 1 คน (ร้อยละ 1.54)
สําหรับสถาบันการศึกษาทีผ่ สู้ นใจส่วนใหญ่สาํ เร็จการศึกษาเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐ 45
คน (ร้อ ยละ 69.23) รองลงมาเป็ นมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ 9 คน (ร้อ ยละ 13.85) นอกจากนัน้ เป็ น
มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก สถาบันละ 1 คน (ร้อย
ละ 1.54) ทัง้ นี้ ผู้ส นใจประกอบอาชีพ รับราชการ 25 คน (ร้อยละ 38.46) เป็ น พนัก งาน / ลูกจ้า ง
บริษทั เอกชน 8 คน (ร้อยละ 12.31) และอาชีพอิสระ 1 คน (ร้อยละ 1.54) ซึ่งมีลกั ษณะของงานที่
ปฏิบตั สิ ว่ นใหญ่เป็ นผูส้ อน 15 คน (ร้อยละ 23.08) งานด้านวิชาการ 7 คน (ร้อยละ 10.77) งานด้าน
บริหาร 6 คน (ร้อยละ 9.23) งานด้านการฝึ กอบรม 4 คน (ร้อยละ 6.15) งานด้านการทหาร และงาน
ด้านธุรการด้านละ 1 คน (ร้อยละ 1.54)
3.2 การวิ เคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและเอก สรุปได้
ดังต่อไปนี้
3.2.1 องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิ ตศึกษา
(ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก) โดยเรียงตามลําดับเหตุผล 6 ประการได้แก่ 1) ด้านค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ (ร้อยละ 43.33) 2) ด้านหลักสูตร เช่น สาขาวิชา
และด้านเงื่อนไขในการสอบคัดเลือก ได้แก่ การทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษ การกําหนดเกรดเฉลีย่
(ร้อยละ 21.67) 3) ด้านวิธกี ารจัดการศึกษา (ร้อยละ 20.00) 4) ด้านสถาบัน และอาจารย์ ความมี
ชื่อเสียงของสถาบัน และอาจารย์ (ร้อยละ 28.33) 5) ด้านกายภาพ ความสะอาดสวยงาม แสงสว่าง
พอเพียง (ร้อยละ 28.33) และ 6) ด้านทีต่ งั ้ ของสถานศึกษา การเดินทาง (ร้อยละ 40.00)
3.2.2 ชื่อสาขาวิ ชาที่ มีความน่ าสนใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิ ตศึกษา
เรียงตามลําดับไว้ดงั นี้ 1) การบริหารจัดการการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพื่อพัฒนามนุ ษย์และสังคม (ร้อยละ
46.15) 2) การเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพื่อการพัฒนามนุ ษย์และสังคม (ร้อยละ 23.08) 3) การเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (ร้อยละ 21.15) 4) การศึกษาผูใ้ หญ่และการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ และการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนามนุ ษย์ (ร้อยละ 15.38) 5) การศึกษานอกระบบเพื่อ
การพัฒนามนุ ษย์ (ร้อยละ 25.00) 6) การบริหารจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย(ร้อยละ
17.31) 7) การบริหารจัดการเรียนรู้ในชุมชน (ร้อยละ 19.23) 8) การศึกษาเพื่อพัฒนามนุ ษย์และ
สังคม (ร้อยละ 25.00) และอื่นๆ เช่น การบริหารและการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวติ การบริหาร
หลักสูตรต่อเนื่องระยะสัน้ การบริหารจัดการการศึกษาตํ่ากว่าอุดมศึกษาและการศึกษาผูใ้ หญ่ (ร้อยละ
1.92)
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3.3 การวิ เคราะห์ข้อคิ ดเห็นจากการสนทนากลุ่มนิ สิ ตที่ สาํ เร็จการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาโท สาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ระหว่างปี การศึกษา 2547 2549 สรุปข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ดังนี้
3.3.1 การนําความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รบั จากการศึกษาไปใช้ ในการทํางาน
มากทีส่ ุดเรียงตามลําดับ ดังนี้ 1) การวางแผนในการปฏิบตั งิ าน และการมีประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกันกับผูอ้ ่นื ตลอดจนมันใจเมื
่
่อต้องปฏิบตั งิ านจริง 2) การคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ 3) การ
เรียนรูใ้ นเชิงลึกซึง่ ทําให้สามารถเรียนรูร้ ายละเอียดต่างๆ ได้มากขึน้ 4) การมีโลกทัศน์ และวิสยั ทัศน์
่
ดแสดงความคิดเห็น และ 6) การนํ าความรู้
ต่อสิง่ ต่างๆ ทีก่ ว้างไกลมากขึน้ 5) ความมันใจในการพู
เรือ่ งการเขียนโครงการไปใช้ ส่วนทีน่ ําไปใช้ในการทํางานน้อยทีส่ ดุ คือ การพัฒนาหลักสูตร
3.3.2 ความเปลี่ยนแปลงภายหลังสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในตําแหน่ ง
หน้ าที่ และภาพลักษณ์ท่มี จี ากมุมมองสังคมภายนอกตามการรับรูข้ องมหาบัณฑิต พบว่า ผูต้ อบมี
พัฒนาการในตําแหน่ งหน้าทีไ่ ด้เป็ นอย่างดี และเป็ นทีย่ อมรับจากหน่ วยงานทัง้ ภายใน และภายนอก
และสามารถพัฒนาความรู้ และความสามารถของตนให้เพิม่ มากขึ้นทัง้ ในการปฏิบตั งิ าน และการ
นําไปศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
ส่วนภาพลักษณ์ทม่ี จี ากมุมมองของสังคมภายนอกตามการรับรูข้ องมหาบัณฑิต
พบว่ า คาดหวัง จากสัง คมภายนอกที่ต้ อ งการให้ ผู้สํ า เร็จ การศึก ษาสามารถช่ ว ยเหลือ และให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญั หาต่างๆ เต็มตามความสามารถ และสอดคล้องต่อบริบททีเ่ ป็ นจริงของ
สังคม และชุมชน แต่อย่างไรก็ตามผูต้ อบบางคนเห็นว่า เมื่อสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้แล้วรับ
การยอมรับน้ อยกว่าสาขาวิชาอื่นๆ ทัง้ ที่ความสามารถในการปฏิบตั ิงานไม่ได้ด้อยกว่าผู้ท่สี ําเร็จ
การศึกษาจากสาขาอื่นๆ
3.3.3 ข้อคิ ดเห็นที่มีต่อการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริ ญญาโท และความสนใจ
ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก พบว่า กลุ่มผูส้ าํ เร็จการศึกษามีความต้องการให้ปรับปรุงและขยาย
เนื้ อหาของหลักสูตรให้ก ว้างขวางครอบคลุมไปยังกลุ่ม เป้ าหมายในการจัด การศึกษาที่เ ป็ น กลุ่ ม
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ งู อายุ
ส่วนในประเด็นของความต้องการศึกษาต่ อในระดับปริญญาเอกพบว่า กลุ่ม
ผู้สําเร็จการศึก ษาส่ว นใหญ่ ให้ความสนใจในสาขาวิชาการศึก ษาผู้ใ หญ่ การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาเพือ่ พัฒนามนุ ษย์และสังคม
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ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิ ตศึกษา ที่คอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริ การ
ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 1-3 จากทีไ่ ด้จากกลุ่มตัวอย่างมาสังเคราะห์รวมเพื่อหาทางเลือก
ต่างๆ ในประเด็นด้าน 1) การศึกษา 2) กฎหมายทางการศึกษา 3) สังคม เศรษฐกิจ และ 4) ความ
ต้องการของผูเ้ รียน ดังมีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านการศึกษา เป็ นการนํ าเสนอแนวทางความเป็ นไปเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษาซึ่งประกอบด้วยประเด็น 1.1 ชื่อสาขาวิชาหรือชื่อหลักสูตร 1.2 จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 1.3 กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 1.4 รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตในหลักสูตร และ 1.5
เงือ่ นไขการทําวิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชื่อสาขาวิ ชาหรือชื่อหลักสูตร
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ ต่างให้ความเห็นทีต่ รงกันว่า ชื่อ
สาขาวิชาทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคม และเศรษฐกิจ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุม่ ตัวอย่างควรมีช่อื สาขาวิชาทีเ่ ป็ นการผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรูต้ ลอด
ชีวติ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
1.2 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มี ความชัดเจนในหลักคิ ด และแนวทางการดําเนิ นงานที่ เอื้อต่ อการพัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รียนองค์รวม กล่าวคือ ต้องกําหนดทิศทางของจุดมุง่ หมายหลักสูตรโดยดําเนินการ
บนฐานคิด แนวปรัชญา พันธกิจ ในขณะเดียวกันต้องตอบรับต่อความเปลีย่ นแปลงของสังคม และ
บริบททางการศึกษาทีเ่ ปลี่ยนไป ทัง้ นี้การพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนต้องมุ่งสร้างสมรรถนะความรู้
และความสามารถทัง้ ทีเ่ ป็นงานในระดับการบริหาร ระดับปฏิบตั กิ าร นักวิชาการและนักวิจยั ทางด้าน
การศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอด
ชีวติ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาชุมชน การจัดการเรียนการสอนมี
ั นาทักษะและความเชีย่ วชาญ
ลักษณะให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรงทีช่ ่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ในวิชาชีพทัง้ ด้านวิชาการและการวิจยั สามารถสร้างองค์ความรู้ และสามารถนําความรูไ้ ปปรับใช้ใน
การปฏิบตั งิ านได้ ตลอดจนส่งเสริมเจตคติ หรือมุมมองเชิงบวกให้แก่ผเู้ รียนในการมุง่ พัฒนาศักยภาพ
ของมนุ ษย์ และทีส่ ําคัญต้องสามารถนํ ากระบวนการวิจยั มาเป็ นเครื่องมือเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ท่ี
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย นอกจากนี้หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายส่งเสริมทักษะ และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างเครือข่ายในการแบ่งปนั การเรียนรู้ และบริหารจัดการส่งเสริม
เรียนการสอนทางด้านการศึกษาผูใ้ หญ่
1.3 กลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตร
หลักสูตรต้องเปิ ดกว้าง และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่ มีความหลากหลายมากขึน้
กล่าวคือ การผลิตผูเ้ รียนเพือ่ ป้อนสูห่ น่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจพบข้อจํากัดทีม่ ากขึน้ ดังนัน้
กลุ่มเป้าหมายต้องเข้าสู่กลุ่มผู้เรียนที่มาจากองค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (non
governmental organization) องค์กรและหน่ วยงานในภาคเอกชนและชุมชน ทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านด้าน
การจัดการเรียนรู้ หรือการพัฒนาการทรัพยากรมนุ ษย์ การพัฒนาชุมชน หรือผู้ท่ตี ้องการพัฒนา
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ตนเองเพื่อสร้างสมรรถนะในการปฏิบตั งิ าน หรือการเข้าสูต่ ําแหน่งงานด้านการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
1.4 รายวิ ชาและจํานวนหน่ วยกิ ตในหลักสูตร
รายวิ ชาต้ องปรับปรุงให้ มีความทันสมัย ไม่ซบั ซ้ อน และต้ องบรรจุรายวิ ชา
ทางการบริ หารและการจัดการ เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่ แท้จริ งของทัง้
ผู้เรี ยน และหน่ วยงานที่ ใช้ บณ
ั ฑิ ต ตลอดจนทิ ศทางของความต้ องการในตลาดแรงงานที่
เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ รายวิชาต่างๆ ที่จะบรรจุลงในหลักสูตรต้อง
ส่งเสริม ให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒ นาให้ผู้เ รียนได้เ กิด ทัก ษะทางวิช าชีพ ขัน้ สูง เพื่อการ
ปฏิบตั งิ านตามสภาพจริงขององค์กรที่ตนสังกัดอยู่ ตลอดจนสร้างเจตคติท่ดี ตี ่อการปฏิบตั งิ านเพื่อ
สร้างการเรียนรูใ้ ห้แก่กลุ่มเป้าหมายขององค์กรทีต่ นสังกัด นอกจากนี้รายวิชาต้องมีความหลากหลาย
เพื่อรองรับต่อความต้องการของผูเ้ รียน ทัง้ นี้เพื่อให้จํานวนหน่ วยกิตในการศึกษาไม่มากเกินไปจน
อาจกระทบต่อการจัดสรรเวลาในการศึกษาสําหรับผูเ้ รียนทีต่ ้องทํางานควบคู่ไปด้วย จึงอาจไม่ต้อง
เน้นจํานวนรายวิชามาก แต่ตอ้ งบูรณาการให้ครอบคลุมในภาพกว้างและเจาะลึกตามความสนใจ
1.5 เงื่อนไขในการทําวิ ทยานิ พนธ์ / ปริ ญญานิ พนธ์
จากข้อ มูล พบว่ า นิ ส ติ มีค วามคิด เห็น ว่า อาจารย์ข องภาควิช าอุ ทิศ เวลาในการให้
คําปรึกษาเพื่อการดําเนินการวิจยั ของนิสติ อยู่ในระดับมาก ควรมีการสร้างแรงจูงใจและกําลังใจให้
ผูเ้ รียนในการทําวิทยานิพนธ์ ด้วยการจัดระบบให้นิสติ ทํางานวิจยั ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาและแผนการเรีย นที่กําหนด โดยการจัด ทําแผนการทํา
วิทยานิพนธ์ของนิ สติ แต่ละคนและโดยรวมของสาขาวิชา จัดระบบการให้คําปรึกษา กํากับ ดูแล
ติดตาม อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เช่น การจัดทีป่ รึกษาทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญเหมาะสมกับ
หัว ข้อ วิจ ยั และสภาพผู้เ รีย น การกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพงานวิจ ยั และความยากง่า ยในการ
ดําเนินงานวิจยั ของนิสติ ในแต่ละระดับการศึกษาให้มคี วามเท่าเทียมกัน การจัดโครงการคลินิกการ
วิจยั การมีผูช้ ่วยทีป่ รึกษางานวิจยั ให้นิสติ ได้ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดประชุมสัมมนาให้ผเู้ รียน
นําเสนองานวิจยั เป็นระยะๆ เป็ นต้น
2) กฎหมายทางการศึกษา
แนวทางความเป็ น ไปเพื่อ ให้ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รใหม่ ร ะดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ภาควิช า
การศึกษาผูใ้ หญ่ คือ การกําหนดทิศทางของหลักสูตรโดยดําเนินการบนหลักการของบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายแม่บททางการศึกษา หรือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งนํ าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทัง้ ขององค์กรทางการศึกษา และระบบการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับ “วิชาชีพควบคุม” จึงส่งผลให้ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็ นวิชาชีพชัน้ สูงที่ต้องมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพโดยต้องได้รบั
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบกับการมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการกําหนดให้วชิ าชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ศึกษานิเทศก์) เป็ นวิชาชีพควบคุม ดังนัน้ หลักสูตรทีจ่ ะทําการพัฒนาขึน้ ต้องเอือ้ ให้ผเู้ รียนสามารถรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยหลักสูตรต้องครอบคลุมใน 2 ส่วน กล่าวคือ 1) การบริหารจัดการ
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ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสําคัญในการขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิ เทศก์) และ 2) การจัด
หลักสูต รการสอน หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีค วามจําเป็ นต่อผู้เ รียนที่ประกอบวิชาชีพ
ครูผสู้ อน
3) สังคม เศรษฐกิ จ
การกําหนดหลักสูตรต้องให้ความสําคัญในการศึกษานโยบายทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ
กระแสหลักตัง้ แต่ระดับมหภาคไม่ว่าจะเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ หรือนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวโน้มความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ตลอดจนงานวิจยั ทีไ่ ด้
สะท้อนให้ทราบถึงรายละเอียดของความเป็ นไปได้ในการจัดทําหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อ ความ
ต้องการของผูม้ สี ่วนได้เสีย (stakeholders) ตัง้ แต่ต้นกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการใช้บณ
ั ฑิต
เพื่อ ให้ห ลัก สูต รมีค วามเหมาะสมกับ ความสามารถ และความเชี่ย วชาญของสถาบัน ในการจัด
การศึกษา ตลอดจนสร้างความน่าสนใจโดยการเสนอปจั จัยทีส่ ร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อเพื่อให้
สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่สามารถผลิตบุคลากรให้มคี ุณภาพท่ามกลางบริบท และวิสยั ทัศน์ทางการ
ศึกษาที่เปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเพื่อสร้างค่าดัชนีช้วี ดั คุณภาพประชากร
ของประเทศให้สงู ขึน้
4) ความต้องการของผูเ้ รียน เป็ นปจั จัยสําคัญทีผ่ พู้ ฒ
ั นาหลักสูตรต้องลําดับความสําคัญซึง่
อาจพิจารณาได้จากประเด็นดังนี้ 1) ด้านค่าใช้จ่าย 2) เวลาทีจ่ ดั การเรียนการสอน และ 3) การนําจุด
แข็งของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาปรับประยุกต์ใช้ในการนําเสนอ
หลักสูตรใหม่
1) ด้านค่าใช้ จ่าย จากผลการวิจยั พบว่า ค่าใช้จ่ายเป็ นปจั จัยสําคัญที่มผี ลต่อการ
ตัดสินใจศึกษาต่อ ดังนัน้ ระบบการชําระค่าใช้จ่ายในการศึกษาอาจต้องสร้างทางเลือก และเอื้อต่อการ
แบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผูเ้ รียน โดยต้องคํานึงถึงความจําเป็ น และการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษาเพือ่ พัฒนาตนเองของผูเ้ รียน เพราะการลาศึกษาต่อย่อมสร้างผลกระทบต่อผูเ้ รียนทัง้
ทางตรง และทางอ้อมทัง้ นี้เนื่องจาก การลาศึกษาต่อในเวลาราชการ หรือการศึกษาในหลักสูตรนอก
เวลาราชการ ย่อ มส่งผลกระทบต่ อ ผู้เ รีย น ทัง้ ในลัก ษณะของการประเมิน ขัน้ เงิน เดือ น หรือการ
พิจารณาความดีความชอบเลื่อนขัน้ หรือตําแหน่ งซึ่งมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการเพิม่ รายได้ให้แก่
ผูเ้ รียนทีม่ าจากหน่ วยงานภาครัฐ เนื่องจากหลักสูตรทีจ่ ะนําเสนอความเป็ นไปได้มคี วามหลากหลาย
ของกลุ่มผูเ้ รียนซึง่ มีทม่ี าแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มที่มาจากภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจที่
ย่อมได้เปรียบในเรื่องของอัตราเงินเดือน หรือสวัสดิการตอบแทนต่างๆ ซึง่ ย่อมมีมากกว่าผูเ้ รียนทีม่ า
จากหน่ วยงานภาครัฐดังนัน้ ทัง้ นี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะผูกโยงกับเรื่องเวลาที่จดั การเรียนการสอน
อย่างไม่อาจพิจารณาอย่างแบ่งส่วนโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ ผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นผูท้ ท่ี าํ งานควบคูไ่ ปด้วย
2) เวลาที่ จดั การเรียนการสอน ถือเป็ นทัง้ โอกาส และอุปสรรคที่สําคัญในการ
ส่งเสริม หรือขัด ขวางโอกาสในการเข้าสู่การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
ดังนัน้ หลักสูตรทีน่ ําเสนอควรนําประเด็นดังกล่าวมาสร้างเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญในการสร้างความน่ าสนใจ
และดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายได้ตดั สินเพือ่ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยวางแนวทางในการสร้าง
ความยืดหยุน่ ในเรื่องเวลาการจัดการเรียนการสอนให้มากขึน้ โดยอาจจัดการเรียนการสอนนอกเวลา
ราชการซึง่ ถ้าเป็ นไปได้อาจกําหนดให้เข้าเรียนเพียงวันเดียว เพื่อให้ผเู้ รียนได้แบ่งเวลาในการศึกษา
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ค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งย่อมสร้างทางเลือกที่น่าสนที่จะเพิม่ นํ้ าหนักในการตัดสินใจศึกษาต่อให้แก่
ผูเ้ รียนทีต่ อ้ งทํางานควบคูไ่ ปด้วยได้มกี ารจัดสรรเวลาเพือ่ โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
3) การนํ าจุดแข็งของ ภาควิ ชาการศึกษาผู้ใหญ่ และมหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นท
รวิ โรฒ มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่
และ การนํ าความเข้มแข็งของเครือข่ายทัง้ ศิษย์เก่า และศิษย์ปจั จุบนั มาสร้างระบบการกระจายข่าว
และสร้างการรับรู้แก่สงั คมภายนอก ตลอดจนต้องสร้างระบบ และช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายทีห่ ลากหลายให้มากขึน้ เช่น การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการเพื่อนํ าเสนอผลงานของคณาจารย์ และนิสติ โดยอาจเป็ นไปในรูปแบบการจัดประชุม
สัมมนาทีเ่ ปิ ดโอกาสให้แก่องค์กรทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนา
ทุนมนุ ษย์ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูถ้ งึ แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงในกระแสสังคม หรือบริบททางการศึกษา
เพื่อหาจุดสมดุลในการปรับทิศทางหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของทุกภาคส่วนให้มากขึ้น
หรือมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันที่จดั การเรียนการสอนทางศาสตร์การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอก
ระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย เพือ่ ส่งเสริมการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์
การอภิ ปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความเป็ นไปได้ในการนํ าเสนอหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีประเด็นที่สามารถนํ ามาอภิปราย
ผลได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษาด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาการศึกษา
ผู้ใหญ่ การศึ กษาต่ อเนื่ อง การฝึ กอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การศึ กษาตลอดชี วิต
การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า ภาพรวมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
แต่ละสถาบัน ต่างดําเนินการบนแนวคิดพื้นฐานร่วมกันตามปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์
และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร อย่างสอดคล้องต่อนโยบายระดับชาติ หรือเจตนารมณ์ ในระดับสถาบัน
ตบุคลากรให้เป็ นผูน้ ํ าทางวิชาการ และวิชาชีพ หรือการเป็ น
โดยแต่ละหลักสูตรต่างมุ่งมันในการผลิ
่
นักพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์หรือนักฝึกอบรมทีม่ คี วามรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ตลอดจนมีแนวคิดเชิง
สร้างสรรค์ต่องานทางศาสตร์การศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรม การศึกษาตลอดชีวติ
การศึก ษานอกระบบ และ การศึก ษาตามอัธ ยาศัย ควบคู่ไ ปกับ การให้ค วามสํา คัญ ต่ อ หลัก แห่ง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรต่างๆ สามารถสร้าง
ความเป็ นอัตลักษณ์ และความน่ าสนใจให้แก่หลักสูตร โดยเมื่อพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของแต่ละ
หลักสูตรต่างมุ่งมันพั
่ ฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรูใ้ นมิติ
ต่างๆ อย่างเป็ นองค์รวม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญต่อการตอบสนองความต้องการทัง้ ต่อ
ผู้เ รีย น องค์ ก ร หรือ หน่ ว ยงานต้น สัง กัด ของผู้เ รีย น ตลอดจนกระแสสัง คม หรือ แนวโน้ ม ของ
ตลาดแรงงาน ผ่านการกําหนดโครงสร้างของหลักสูตรอย่างเหมาะสม และมีการลําดับเนื้อหารายวิชา
ในหลักสูตรอย่างต่อเนื่องไม่ซ้ําซ้อนและดําเนินการอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอนเพื่อความต่อเนื่องในการ
เรียนรู้ ซึ่งจากการศึกษาทําให้เข้าใจได้ว่า หลักสูตรมีแนวโน้ มตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุม่ เป้าหมายของหลักสูตรได้เป็ นอย่างดีดงั จะเห็นจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้กําหนดชัดเจนว่า
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หลักสูตรได้สะท้อนถึงเจตนารมณ์ หรือฐานคิดในการผลิตบุคลากรให้มคี ณ
ุ ลักษณะสอดคล้องต่อความ
้
ต้องการ หรือความคาดหวังของกลุ่มเปาหมายได้ ดังที่ ธํารง บัวศรี. (2542 : 8 - 9) ได้ระบุว่า
วัตถุ ประสงค์ของหลักสูตรเป็ นการกําหนดความมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มคี ุณลักษณะ หรือศักยภาพ
อย่างไรบ้าง เมือ่ สําเร็จหลักสูตรแล้ว ทัง้ นี้คอ่ นข้างชัดเจนว่า แต่ละหลักสูตรต่างกําหนดจุดมุ่งหมายที่
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรเป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก
แม้ว่าโดยภาพรวมหลักสูตรต่างๆ จะไม่ได้ระบุ หรือเจาะจงเกี่ยวกับคุณสมบัตเิ ฉพาะของผูเ้ รียนไว้
อย่างชัดเจน และค่อนข้างเปิ ดกว้าง เช่น การไม่กําหนดคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อเกี่ยวกับ
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาของผูท้ ่สี นใจ แต่ก็พบว่า แต่ละหลักสูตรได้สะท้อนความเข้าใจได้อย่าง
ตรงกันว่า หลักสูตรมีจุดยืนในการผลิตบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่องค์กรประเภทใด ดังทีพ่ บจากข้อมูล
หลักสูตรส่วนใหญ่ค่อนข้างดึงดูดความสนใจเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่มาจากองค์กรภาครัฐที่
ปฏิบตั งิ านทางด้านการจัดการศึกษา หรือโครงการทีเ่ ป็ นการพัฒนาการเรียนรูส้ าํ หรับผูเ้ รียนวัยผูใ้ หญ่
มีเพียงบางหลักสูตรเท่านัน้ ทีส่ ามารถสร้างความน่ าสนใจ และให้ความรูส้ กึ ทีท่ นั สมัย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการต่อกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทีม่ าจากองค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรเอกชน จึงกล่าวได้ว่า
บางครัง้ การแสดงนัยถึงกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรอาจเป็ นการสร้างข้อจํากัดภายในตนเองของ
หลักสูตรขึน้ มาได้ เนื่องจากในสภาวะทีเ่ กิดการแข็งขันทางการศึกษา แนวทางทีแ่ ต่ละหลักสูตรต้อง
ดําเนินการคือ ต้องเปิ ดกว้างต่อโอกาสในการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ให้แก่บุคลากรทีม่ าจากองค์กร
ในภาคส่ว นต่ างๆ ทัง้ ที่เ ป็ นองค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์ก รพัฒนาเอกชน ซึ่งจะเป็ น
หนทางหนึ่ งในการสร้างที่จุดยืน อย่า งมันคงท่
่
ามกลางกระแสแห่งการแข่งขัน ของแต่ละสถาบันที่
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทีค่ ล้ายคลึงกันได้เป็ นอย่างดี โดยเงือ่ นไขสําคัญประการหนึ่งคือ แต่
ละหลักสูตรต้องมีการกําหนดชือ่ หลักสูตรให้ดงึ ดูดความสนใจให้เกิดขึน้ แก่บุคคลทีส่ นใจศึกษาต่อผ่าน
ทางการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า หลักสูตรดังกล่าวมีความเหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ท่สี นใจได้หรือไม่ โดยหลักสูตรที่จะได้เปรียบในประเด็นของชื่อ
หลักสูตรต้องให้ความรูส้ กึ ถึงความทันสมัยสอดคล้องต่อพลวัตของสังคม และเศรษฐกิจโดยเฉพาะต่อ
แนวโน้มของตลาดแรงงาน
นอกจากนี้ในส่วนของรายวิชาที่ในหลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่มจี ุดแข็งได้บรรจุรายวิชาที่
เหมาะสม มีความหลากหลายเพื่อให้ผเู้ รียนได้เลือกเรียนในสิง่ ทีต่ รงกับความต้องการ หรือความถนัด
ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนําความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ในการต่อยอด หรือตอบสนองต่อความต้องการ
อย่างเป็ นรูปธรรมในการนํ าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังที่ ธํารง บัวศรี.
(2542 : 231 - 233) ได้ระบุถงึ เกณฑ์ทค่ี วรนํามาพิจารณาในการบรรจุรายวิชาในหลักสูตรไว้ว่า
รายวิชาต้องมีประโยชน์ ต่อผู้เรียนทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต และมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เ รียนในระดับการศึกษานัน้ ๆ และต้องครอบคลุ มความรู้หลายๆด้าน นอกจากนี้ ส ิ่งที่สําคัญอีก
ประการในประเด็นเกี่ยวกับรายวิชา ทีม่ ผี ลต่อการกําหนดจํานวนหน่ วยกิตให้เหมาะสมในหลักสูตร
พบว่า การควบรวมบางรายวิชาทีม่ เี นื้อหาทับซ้อนกัน และพัฒนาเนื้อหาขึน้ มาใหม่ให้มคี วามทันสมัย
สามารถสือ่ ความหมาย และวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้อย่างชัดเจน นับเป็ นการกําหนดจุดแข็งของ
หลักสูตรให้มคี วามกระชับ แต่ไม่ละเลยสาระสําคัญทีจ่ าํ เป็นในศาสตร์ดา้ นการเรียนรูส้ าํ หรับผูเ้ รียนวัย
ผู้ใ หญ่ อีก ทัง้ เพื่อ แก้ไ ขข้อ จํ า กัด ต่ า งๆ การรวมรายวิช าที่ค ล้า ยคลึง กัน ย่อ มส่ ง ผลเชิง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพการศึกษาให้แก่ผูเ้ รียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการจัดสรรเวลาสําหรับผูเ้ รียนที่มคี วาม
จํากัดด้านเวลา กล่าวคือ เป็นผูท้ ต่ี อ้ งศึกษาควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั งิ าน
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สํา หรับ ในประเด็น เกี่ย วกับ เงื่อ นไขในการทํา วิท ยานิ พ นธ์ / ปริญ ญานิ พ นธ์ พบว่ า บาง
หลักสูตรมีจุดแข็งในการสร้างทางเลือกสําหรับการทําวิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ ซึง่ มีค่าเทียบเท่า
กับ 12 หน่วยกิต อันเป็ นการเอือ้ ประโยชน์ต่อผูเ้ รียนทีไ่ ม่มคี วามถนัดในการทําวิจยั และมีขอ้ จํากัดใน
ด้านเวลาทัง้ ในรูปของการลดจํานวนหน่ วยกิตของวิทยานิพนธ์ ให้เหลือจํานวน 9 หน่ วยกิต หรือการ
สร้างทางเลือกให้ผเู้ รียนต้องทําสารนิพนธ์ซง่ึ มีคา่ เทียบเท่ากับ 6 หน่วยกิต แต่อย่างไรก็ตามเหนือไป
กว่าการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ หรือแม้กระทังการสร้
่
างความแข็งแกร่งในพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะทีจ่ าํ เป็ นเกี่ยวกับระเบียบวิธวี จิ ยั หรือเทคนิคต่างๆ แล้ว แนวทางทีน่ บั ว่า จําเป็ นอย่างยิง่ ที่
แต่ละหลักสูตรต้องให้ความสําคัญในระบบการให้คาํ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง การพบอาจารย์ท่ีป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ / ปริญ ญานิ พ นธ์ ซ่ึง มีค วามสํา คัญ มาก โดยอาจ
กําหนดให้เป็ นไปในลักษณะทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ ป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง โดยการระบุกําหนดการพบปะให้
คําปรึกษาต้องชัดเจน และรักษาความสําคัญของการนัดหมายเป็ นหลักโดยอาจจัดทําเป็ นระบบลาย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อป้องกันการขาดช่วงซึ่งย่อมสร้างปญั หา และอุปสรรคต่อนิสติ ที่จะรูส้ กึ ไม่มนใจว่
ั่ า
ขาดการให้คาํ ปรึกษาจากอาจารย์นอกจากนี้ระบบการสรรหาอาจารย์ของทัง้ สองฝา่ ยกล่าวคือ ทัง้ ฝา่ ย
ฝ่า ยของอาจารย์ และนิ ส ิต ต้อ งสามารถดํ า เนิ น บทบาทของตนได้อ ย่า งสอดคล้อ ง และสามารถ
ตอบสนองต่อความคาดหวัง และหน้าทีข่ องแต่ละฝา่ ยได้
ในด้านทีต่ งั ้ ของสถานศึกษา และเวลาทีจ่ ดั การเรียนการสอนพบว่า หลักสูตรทีไ่ ด้เปรียบส่วน
ใหญ่มที ต่ี งั ้ ในเขตเมืองทีก่ ารคมนาคมสะดวก และเวลาทีจ่ ดั การศึกษาถ้าเป็ นช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์จะ
ได้เ ปรียบเป็ นอย่างมาก ทัง้ นี้เนื่ องจากการจัดสรรเวลาของผู้เรียนถือว่า เป็ นปจั จัยสําคัญยิง่ ที่จะ
สนับสนุ นให้การศึกษาต่อเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผูเ้ รียนมีเวลาในการปฏิบตั งิ านประจํา
และสามารถจัดสรรเวลาเพื่อค้นคว้าเพิม่ เติมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในแต่ละรายวิชา ตลอดจนมีเวลา
ส่วนตัวเพื่อจัดการภารกิจอื่นๆได้เป็ นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการระบุถงึ ความลําบากใจของผูเ้ รียน
ส่ว นใหญ่ มาจากข้อจํากัด ของเวลา จึงส่งผลให้ผู้เ รียนปรับตัว ไม่ได้ท่ีต้องปฏิบตั ิงานควบคู่ไปกับ
การศึกษาต่อ ซึ่งหากข้อจํากัดดังกล่าวไม่ได้รบั การแก้ไขย่อมสร้างโอกาสที่ผู้เรียนต้องเลือกเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งซึง่ ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อผูเ้ รียน
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ความคิ ด เห็น ต่ อหลัก สูต รและการจัด การเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรของสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิ ชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับสาขาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรม การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษา
ตามอัธยาศัย ตามทีก่ ลุ่มตัวอย่างได้ให้ขอ้ มูลใน 2 ส่วนซึง่ ประกอบด้วย 1) ความคิดเห็นต่อหลักสูตร
และการจัด การเรีย นการสอนในหลัก สูต รของสาขาการศึก ษาผู้ใ หญ่ ภาควิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) ความต้องการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของผูป้ ฏิบตั งิ านในสาย
งานทีเ่ กี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษา
ผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอบรมผูใ้ หญ่ ซึง่ แต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1) ความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอการอภิปราย
ผลในประเด็นดังนี้ 1.1 นิสติ ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร 1.2 ช่องทางในการรับรูข้ ่าวสารการ
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ และ 1.3 ความคิดเห็นต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
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ของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ แต่ละ
ประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กลุ่มเป้ าหมายของหลักสูตร จากข้อมูลที่ผู้วิจ ยั รวบรวม และทํา การวิเคราะห์พบว่า
ลัก ษณะของนิ ส ิต ที่เ ข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ของภาควิช าการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ กล่าวคือ โดยส่วนใหญ่ถงึ
ร้อยละ 65.52 เป็ นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็มผี ู้เรียนซึ่งมาจาก
องค์ ก รภาคเอกชนทัง้ ที่เ ป็ น มหาวิท ยาลัย เอกชน และบริษัท เอกชนต่ า งๆ ถึง ร้อ ยละ 24.14
นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของผูเ้ รียนเป็ นผูท้ ่ปี ระกอบอาชีพอิสระจากความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียนย่อม
แสดงถึงความสนใจของกลุ่มผูเ้ รียนที่มาจากภาคส่วนต่างๆ แม้โดยชื่อสาขาวิชาค่อนข้างสื่อไปใน
แนวทางของการปฏิบตั ิงานในหน่ ว ยงานของภาครัฐ แต่โ ดยรายละเอียดของหลักสูตรมีลกั ษณะ
เป็ นสหวิทยากรซึง่ เป็นการผสมผสาน และประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากสาขาต่างๆ มาเพือ่ ผลิตบุคลากรทีม่ ี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบตั งิ านในการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับกลุ่มผูเ้ รียนวัยผูใ้ หญ่ได้ ดังจะ
เห็นได้จากการระบุถงึ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีต่ อ้ งการผลิตบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกระบบ ตลอดจนงานด้าน
การพัฒนาชุมชน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบเคียงกับหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ทําการ
จัด การเรีย นการสอนที่เ กี่ยวข้อ งโดยตรงกับ การศึก ษาผู้ใ หญ่ การศึกษาต่ อเนื่ อง การฝึ ก อบรม
การศึกษาตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า แม้กลุ่มเป้าหมายหลัก
ของหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ทัง้ ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒค่อนข้างมีความชัดเจนแต่กไ็ ม่เปิ ดกว้างต่อบุคคลทีม่ าจากองค์กรในส่วนอื่นๆ เมื่อ
เปรียบกับบางหลักสูตรที่ค่อนข้างเปิ ดกว้างต่อกลุ่มเป้าหมายผูเ้ รียนที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ผูท้ ่มี า
จากองค์กรภาครัฐ
1.2 สําหรับช่องทางในการรับรูข้ า่ วสารการรับสมัครบุคคลเพือ่ เข้าศึกษาต่อ พบว่า นิสติ รับรู้
ข่ า วการรับ สมัค รเข้า ศึก ษาต่ อ ในหลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา ของสาขาวิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผ่านช่องทางการสื่อสารทีส่ ําคัญทางการบอกกล่าวจากบุคคลใกล้ชดิ
มากทีส่ ุด (ร้อยละ 65.52) ซึ่งลักษณะการสื่อสารเช่นนี้ในทางการตลาดเรียกว่า การสื่อสารแบบปาก
ต่อปาก (word of mouth communication หรือ buzz marketing communication) ซึง่ เป็ นรูปแบบ
การสือ่ สารแบบดัง้ เดิม แต่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผูร้ บั สือ่ มีลกั ษณะรวดเร็วในการกระจาย และ
ถ่ายทอดอารมณ์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อมูลในเชิงบวก หรือลบซึง่ มาจากประสบการณ์ของผูถ้ ่ายทอด หรือบอก
ต่อ ทัง้ นี้ ข้อ มูลด้านบวกจะทํา ให้เกิดการยอมรับมากกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์จากสื่ออื่นๆ
(ศรัญญ์ทติ า ชนะชัยภูวพัฒน์. มปป. : ออนไลน์) สําหรับการกระจายข้อมูลด้วยการบอกต่อ พบว่า
ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนิสติ เก่า และนิสติ ปจั จุบนั เป็ นจํานวนมาก
โดยนิสติ เหล่านี้ถอื เป็ นเครือข่ายทีส่ ําคัญในการทําหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ภาควิชาให้แก่ผูส้ นใจศึกษา
ต่อทางด้า นการศึก ษาผู้ใ หญ่ ได้นําข้อ มูลที่ไ ด้รบั ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ สอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ธิดา พรกําเหนิดทรัพย์. (2549 : 183) ซึง่ ได้ศกึ ษาถึงปจั จัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนิสติ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ พบว่า ด้านการสือ่ สารการตลาด มีบทบาท
สําคัญต่อการสร้างความพึงพอใจ และภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย ดังนัน้ จึงควรเน้นคุณภาพของนิสติ
และศิษย์เก่าทีส่ าํ เร็จการศึกษา และประสบความสําเร็จในด้านการงาน
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1.3 ความคิด เห็น ต่ อ หลักสูต ร และการจัด การเรีย นการสอนในหลัก สูต รของสาขาวิช า
การศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสติ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นิสติ มีความคิดเห็นในระดับมากทัง้ 5 ด้าน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปน้ อย ได้ดงั นี้ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา/
รายวิชา ด้านการวัด และประเมินผล และด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึง่ ในแต่ละด้านพบว่า
ด้านอาจารย์ผ้สู อน พบข้อน่ าสนใจอยู่ตรงประเด็นทีน่ ิสติ มีความคิดเห็นว่า คณาจารย์ของ
ภาควิชามีคุณวุฒ ิ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการศึกษาผูใ้ หญ่ในระดับมากทีส่ ุด ซึ่งถือเป็ นจุดแข็ง
ของภาควิชาการศึกษาผู้ใ หญ่ เนื่ อ งด้ว ยคณาจารย์ประจําภาควิชามีคุณวุฒ ิ และประสบการณ์ ท่ี
เกี่ยวกับงานวิชาการ และวิชาชีพโดยตรง อีกทัง้ คณาจารย์มกี ารพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาการ
เพื่อนํามาปรับใช้ และถ่ายทอดให้แก่นิสติ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ ของทางภาควิชา อย่าง
สอดคล้องต่อภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทัง้ ในลักษณะของการจัดการเรียนการสอน การวิจยั
การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของสั ง คมไทย สํ า หรั บ
กระบวนการพัฒนาคณาจารย์ให้ได้รบั ความเชีย่ วชาญในศาสตร์ เพื่อสร้างการยอมรับจากหน่ วยงาน
ทัง้ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ดังปรากฏในส่วนของการพัฒนางานวิจยั และการบริการ
วิชาการของคณาจารย์ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
ในส่วนของงานนวัตกรรมที่นําไปสู่การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญสูงได้
ดําเนินงานอย่างเป็ นระบบตามกลไกส่งเสริมสนับสนุ นจากทางคณะศึกษาศาสตร์ ดังจะเห็นได้จาก
การได้รบั การสนับสนุ น ด้านแหล่ง ทุน วิจยั เพื่อเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจยั ของคณาจารย์
สําหรับการได้รบั จัดสรรแหล่งทุนจากภายนอก โดยมีผลงานเป็ นทัง้ บทความ และงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การ
จดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปญั ญาได้แก่ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550 :
ออนไลน์)
บทความเรื่อง การสังเคราะห์ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
พืน้ ทีเ่ ขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ผศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ และบทความเรื่อง ความพร้อมใน
การเรียนรูด้ ว้ ยการนํ าตนเองของผูเ้ รียนการศึกษาต่อเนื่องสายอาชีพซึ่งได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร
ประชุมทางวิชาการวิจยั การศึกษาครัง้ ที่ 11 โดย รศ.ดร.สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์
บทความวิจยั เรือ่ ง Target groups, Content and Approaches of Non- formal Education
on for Poverty Alleviation ซึง่ เป็ นตีพมิ พ์ใน The Proceedings of the International Conference
Poverty Alleviation through Lifelong Learning Strategy โดย ผศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
บทความวิจยั เรื่อง การจัดการศึกษาเทียบเท่าเพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในประเทศ
ไทย ซึง่ เป็ นตีพมิ พ์ใน วารสารประชุมทางวิชาการ การวิจยั การศึกษาครัง้ ที่ 12 โดย ผศ.ดร.สนอง
โลหิตวิเศษ
การจัดการศึกษาเทียบเท่าเพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในประเทศไทย ซึง่ มีแหล่งจด
สิทธิบตั รทีส่ าํ นักงานบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน โดย ผศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
Equivalency Programme for Promotion of Lifelong Learning in Thailand ซึง่ เป็ นตีพมิ พ์
ใน 5th International Postgraduate Research Colloquium โดย ผศ.ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
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อีกทัง้ งานวิจยั ของอาจารย์ผสู้ อนทีไ่ ด้รบั แหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกซึง่ ได้แก่
1. รูปแบบการส่งเสริมครูภูมปิ ญั ญาไทยในการนํ าภูมปิ ญั ญาเข้าสู่กระบวนการเรียนรูต้ าม
อัธยาศัย:กรณีศึกษาตะวันออก โดย รศ.ดร.สุวฒ
ั น์ วัฒนวงศ์ ซึ่งได้รบั แหล่งทุนสนับสนุ นจาก
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
2. พัฒนาแบบประเมินขีดความสามารถทักษะและทัศนะคติครู/ผูด้ แู ล และพ่อแม่/ผูป้ กครอง
ของเด็กอายุ 3-6 ปี โดย อ.กัมปนาท บริบรู ณ์ ซึง่ ได้รบั แหล่งทุนสนับสนุ นจากภายนอกได้แก่ มูลนิธิ
รักษ์ไทยผลงานของอาจารย์ทน่ี ําผลงานวิชาการโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้แก่
การทีค่ ณาจารย์ของภาควิชามีประสบการณ์เป็ นทีย่ อมรับจากสังคมภายใน และภายนอกดัง
จะเห็นได้จากการมีภาระงานทางบริการวิชาการทีห่ ลากหลาย ตอบสนองและตรงกับความต้องการ
ของสังคม เช่น การบริการทางวิชาการแก่สงั คมเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึ่งซึ่งทางภาควิชาได้ให้การ
สนับสนุ นเพื่อคณาจารย์ได้นําองค์ความรูแ้ ละมวลประสบการณ์ต่างๆ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจยั ได้อย่างดียงิ่ เช่น การที่อาจารย์ประจําที่มสี ่วนร่วมในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม เป็ นทีป่ รึกษา เป็ นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบันเป็ น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติจากหน่ วยงาน หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ เช่น สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก หรือหน่ วยงานอื่นๆ เช่น หน่ วยงานในระดับมหาวิทยาลัย
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา นอกจากนี้ได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการบริการวิชาการ และ
วิชาชีพทีม่ ลี กั ษณะเป็นส่งเสริมการพัฒนา และความเข้มแข็งทางสังคม เช่น โครงการบริการวิชาการ
เรื่อง การศึกษา และการสังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบการพัฒนาครูเครือข่าย
แห่งชาติ โดย ผศ.ดร.สนอง โลหิต วิเ ศษ และโครงการพัฒ นาคุณภาพชีวิตการดําเนิ นชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดภาวะโลกร้อน โครงการจิตอาสา และส่งเสริมคุณธรรม
นอกจากนี้ทางภาควิชาได้ดําเนินโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบ และ
การพัฒนาชุมชน เช่น โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ภาวะวิกฤตของการศึกษานอกระบบใน
สังคมไทย และโครงการศึกษาศาสตร์เพือ่ ชุมชน โดย รศ.ดร.เสาวนีย์ เลวัลย์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามผลการวิจยั ในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ และประสบการณ์ ซ่งึ มีช่อื เสียงเป็ นที่
ยอมรับของสังคมเป็ นปจั จัยสําคัญที่มผี ลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มคี ุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของยุพดี สันติวุฒน์. (2546 : ออนไลน์) ได้ทาํ การศึกษาปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการที่
มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ ริหาร พบว่า
ปจั จัยสําคัญทีส่ ง่ ผลในการตัดสินใจในระดับมากประกอบด้วย ปจั จัยด้านบุคคล ซึง่ นักศึกษาได้ระบุว่า
อาจารย์ผู้สอนที่มีช่ือเสียงเป็ นที่ยอมรับ ปจั จัยด้านภาพลักษณ์ ทางกายภาพ ได้แก่ ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ปจั จัยด้านสถานที่ ต้องมีความสะดวกต่อการคมนาคม และปจั จัยด้านกระบวนการคือ
เกณฑ์การเรียนเพื่อจบหลักสูตร และสิรพิ ร บ่อพิมาย. (2550 : ออนไลน์) ศึกษาถึงความพึงพอใจ
ของนิสติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทัวไปที
่ ม่ ตี ่อการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี การศึกษา 2549 พบว่า นิสติ มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนในด้านอาจารย์ผูส้ อนในระดับมากในด้านอาจารย์ผูส้ อน โดยนิสติ พึงพอใจในเรื่อง
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ของการมีความรูท้ งั ้ เนื้อหา และประสบการณ์ของอาจารย์มคี วามสําคัญต่อนิสติ มากทีส่ ุด รองลงมา
ได้แก่ ความเป็ นกันเองกับนิสติ
ด้านการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคิดเห็นต่อการชีแ้ จงถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต
เนื้อหาในรายวิชา และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทัง้ นี้เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของภาควิชาให้ความสําคัญในการฝึ กนิสติ ให้สามารถเพิม่ พูนความรู้ และทักษะใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง บนหลักการของแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เช่น ปรัชญา
การศึกษาแบบมนุ ษยนิยม ซึง่ มีความเชื่อว่า พฤติกรรมของผูเ้ รียนเป็ นผลมาจากความต้องการ และ
แรงจูงใจทีเ่ กิดขึน้ ในตนเอง ดังนัน้ การจัดการศึกษาจะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลในภาพรวม อีกทัง้
่
กการจัดการเรียนการสอนทีผ่ สู้ อนคงบทบาท
คณาจารย์ของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่จะยึดมันในหลั
ในการเป็ นผูอ้ ํานวยการเรียนรู้ หรือ Facilitator โดยให้โอกาสแก่ผูเ้ รียนซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มที่
ปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทัง้ ที่เป็ นการศึกษาในระบบ และการศึกษานอก
ระบบ ตลอดจนหน่ วยงานเอกชนทีผ่ เู้ รียนรับผิดชอบในภาระงานด้านการฝึ กอบรม กลุ่มผูเ้ รียนจึงมี
ประสบการณ์ดา้ นการจัดการศึกษาให้แก่กลุม่ ผูเ้ รียนวัยผูใ้ หญ่ในระดับหนึ่ง เพราะฉะนัน้ ประสบการณ์
และความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูใ่ นตัวผูเ้ รียนจึงมีความสําคัญมากทีจ่ ะนํามาแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน ผูส้ อน
จึงมีหน้ า ที่ในการกระตุ้นและอํานวยความสะดวกทางการเรียนรู้ใ ห้แก่ผู้เ รียนสามารถทําการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ โดยให้ความคํานึงถึงรูปแบบของการเรียนรู้ หรือ learning style ในระดับ
บุ ค คลที่มีค วามแตกต่ า งและหลากหลายกัน ออกไป แต่ มุ่ ง หวัง ในการนํ า ความรู้ท่ีไ ด้ร ับไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การปฏิบตั งิ านจริง
สําหรับในส่วนความคิดเห็นที่นิสติ เห็นว่า มีความเหมาะสมมากที่ผู้สอนได้ให้คําชี้แจงถึง
วัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชา และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ก็เพือ่ เป็ นการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันในการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องต่อปณิธานทีภ่ าควิชาได้กําหนดไว้ว่า
มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะผลิตกําลังคนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถดําเนินการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อแสวงหา
ความรูใ้ หม่ทางวิชาชีพได้ (ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. มปป. : ออนไลน์) และให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญซึง่ คํานึงถึง
ความแตกต่างทางความต้องการเรียนรูข้ องนิสติ โดยการสนับสนุ น และส่งเสริมโอกาสให้นิสติ ได้
ค้นคว้าวิจยั อย่างอิสระตามทีผ่ สู้ อนได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ ภายใต้ขอบเขตของรายวิชา ตลอดจนเป็ น
การชีแ้ จงเพือ่ สร้างความเข้าใจทีต่ รงกันของนิสติ ในกระบวนการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
นอกจากนี้ ทางภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ตระหนักถึงความสําคัญ และมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้ รียน
สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามแนวปรัชญาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ผ่านการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริมความเข้าใจและการเรียนรูร้ ่วมกันระหว่าง
ผูเ้ รียน และให้ความสําคัญในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื เพราะฉะนัน้ จุดเน้นของกิจกรรมการเรียนการ
สอนจะไม่ได้มุ่งเฉพาะด้านวิชาการ หากแต่ได้ให้ความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ทภ่ี าควิชาได้จดั ขึน้ ดังปรากฏในรายงานการประเมินตนเองของคณะศึกษาศาสตร์ (คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2550 : ออนไลน์) ซึง่ ระบุถงึ การส่งเสริมกิจกรรมนิสติ
เพื่อให้มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 5 ประการคือ 1) ความรู้ 2) ทักษะการคิด 3) ทักษะความสัมพันธ์
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ระหว่ างบุคคล และความรับผิด ชอบ 4) ทักษะการวิเคราะห์ และการสื่อสาร และ 5) การพัฒ นา
คุณธรรม และจริยธรรม
สําหรับกิจกรรมทีร่ บั ผิดชอบโดยสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ได้ดาํ เนินการจัดผ่านทางกิจกรรม
5 ลักษณะ ซึง่ มีทงั ้ กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะต่างๆ ประกอบด้วย
1. กิจกรรมวิชาการ ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมเยาวชนและสหกรณ์,โครงการศึกษา
ดูงานของนิสติ ปริญญาเอก ปริญญาโท, โครงการศึกษางานแหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชน, โครงการศึกษา
ดูงานเส้นทางสูฝ่ นั , โครงการศึกษาดูงานการศึกษานอกระบบ, โครงการศึกษาดูงานภาคตะวันออก,
โครงการประชุมสัมมนา เรื่องภาวะวิกฤตการศึกษานอกระบบฯ, โครงการศึกษาดูงานการศึกษาและ
การศึกษาตลอดชีวติ , โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์การผลิตรายการโทรทัศน์, โครงการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์, โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสติ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์,
2. กิจกรรมกีฬาฯ
3. กิจกรรมบําเพ็ญฯ ได้แก่ โครงการจิตอาสาเพือ่ ชุมชน,โครงการค่ายประหยัด,โครงการใจ
อาสา จิตอาสา, โครงการอบรมอาสา ยุวกาชาดขัน้ พืน้ ฐาน, โครงการศึกษาศาสตร์อาสาเพือ่ ชุมชน,
ั
4. กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ โครงการนิทานสานฝน,งานคื
นสูเ่ หย้าชาว กญ 50,
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะฯ ได้แก่ โครงการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ,โครงการค่าย
คุณธรรม
สําหรับผลการวิจยั เกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสติ ที่มตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิพย์วรรณ หันหาบุญ. (2544 : 79) ซึ่งทําการศึกษาความคิดเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมทางวิชาการของการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า นักศึกษามีความเห็นด้าน
การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่ องด้ว ยการวางแผนการสอนได้มกี าร
กําหนดไว้ล่วงหน้า อีกทัง้ อาจารย์มคี วามรูใ้ นเนื้อหาวิชาทีส่ อนเป็ นอย่างดี และสามารถอธิบาย และ
เชื่อมโยงความรูด้ า้ นทฤษฎี และด้านการปฏิบตั ไิ ด้อย่างเหมาะสมผ่านการใช้สอ่ื และรูปแบบการเรียน
การสอนได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ในส่วนของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่นิสติ ได้ให้ความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนมีความเหมาะสม โดยนิสติ ให้ทศั นะ
เพิม่ เติมว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียนโดยรวมมีความเหมาะสมโดยสถานทีม่ คี วามเป็ นส่วนตัว เอือ้
ต่อการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชามีความหลากหลายโดยคณาจารย์ให้ความสนใจ
และใกล้ชิด จึงทําให้เกิดความรู้สกึ อบอุ่นใจแก่นิสติ อีกทัง้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เลือกสรร
วิธกี ารทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับช่วงอายุของผูเ้ รียนทีส่ ่วนมากเป็ นผูใ้ หญ่ ทีต่ อ้ งเน้นการมีส่วนร่วม
เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรูร้ ะหว่างกัน ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ได้ส่งผลเชิงบวกให้แก่
ผู้เรียนทัง้ ในด้านมุมมอง และเป็ นการเปิ ด โลกทัศ น์ ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมที่มกี ารเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมาให้ความรู้ หรือการจัดให้นิสติ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานทัง้ ภายใน และภายนอกประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียน และแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความพร้อมของ
หอสมุดของมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามพบว่า นิสติ ส่วนหนึ่งทีเ่ ห็นว่า สภาพแวดล้อมควรได้รบั
การปรับปรุงเนื่องจาก สถานทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัยอยู่ในบริเวณทีก่ ารจราจรค่อนข้างหนาแน่ น และ
ด้วยข้อจํากัดของพื้นที่จงึ ส่งผลให้สถานที่จอดรถไม่มคี วามสะดวก นอกจากนี้ห้องเรียนค่อนข้างมี

133
พื้นที่จํากัด และห้องพักที่นิสติ จะใช้ประโยชน์ ในการพักผ่อนร่วมกัน หรือการประชุม ค้นคว้าต่างๆ
ค่อ นข้า งแคบ อีกทัง้ ไม่มีส่อื การเรีย นการสอน หรือ วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่อ งอํา นวยความสะดวกที่ม ี
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย จึงค่อนข้างไม่สะดวกและไม่ดงึ ดูดให้นิสติ มาใช้พน้ื ทีม่ ากนัก
ด้านเนื้ อหา/รายวิ ชา พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ในด้านเนื้อหา/รายวิชาโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เห็นว่า รายวิชาในหลักสูตรช่วยฝึ กให้ตระหนักถึงความเข้าใจในความแตกต่างและข้อจํากัด
ภายในบุ ค คล เนื่ อ งด้ ว ยสาขาวิช าการศึ ก ษาผู้ใ หญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การจัด การเรีย นรู้ ต าม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ดังปรากฏในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22
ซึ่งให้ความสําคัญกับ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสําคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” และ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้
สถานศึกษา และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้
สอดคล้อ งกับ ความสนใจ และความถนัด ของผู้เ รีย นโดยคํา นึ ง ถึง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 14) ซึง่ จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวได้วางกรอบ
แนวทางสําหรับจัดการศึกษาทีต่ อ้ งคํานึงถึงศักยภาพในการเรียนรูใ้ นระดับปจั เจก และให้ความสําคัญ
ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่ สอดคล้องกับจุดเน้นทีส่ าํ คัญตามแนวคิดในการจัดการศึกษาให้แก่
ผูเ้ รียนวัยผูใ้ หญ่ซ่งึ เบื้องต้นต้องทําความเข้าใจถึงพืน้ ฐานทีต่ อบสนองการเรียนรู้ อันมีสาเหตุมาจาก
ความต้อ งการ หรือ แรงจูง ใจในการเรีย นรู้ข องบุ ค คลต้อ งมีค วามสอดคล้อ ง และสามารถนํ า ไป
เชื่อมโยง และบูรณาการตรงกับสภาพความจริงเพื่อนํ าไปประยุกต์ใช้เพื่อปฏิบตั งิ าน หรือปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ ดังจะเห็นได้จากหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ให้ความสําคัญต่อการ
จัดสรรประสบการณ์ โดยบรรจุเนื้อหาวิชาทีม่ ุ่งตอบสนองการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติทด่ี ใี น
การปฏิบตั งิ านด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน อีกทัง้ รายวิชามีความหลากหลาย
และเป็ นลําดับขัน้ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และสอดคล้องต่อศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนี้ได้
ส่งเสริมการใช้เสรีภาพเชิงสร้างสรรค์ในความคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลบนหลักทางวิชาการ ดังจะ
เห็นได้จาก นิสติ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในประเด็นเกี่ยวกับรายวิชาทีต่ รงกับความต้องการของผูเ้ รียนซึ่ง
พบว่า รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตรสามารถตอบสนอง และตรงต่อความต้องการของนิสติ โดย
รายวิชาทีต่ รงกับความต้องการ เนื่องจากนิสติ สามารถนําความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่
ได้รบั มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็ นรูปธรรม ทัง้ ในลักษณะของการปฏิบตั งิ านในหน่ วยงานทีน่ ิสติ สังกัด
หรือการนํ าไปใช้ในการทํางานวิจยั ตลอดจนการนํ าความรู้ท่ไี ด้รบั ไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้ แต่
อย่างไรก็ตามพบว่า มีนิสติ บางส่วนได้ให้ทศั นะว่า บางรายวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการ โดยให้
เหตุผลว่า รายวิชากับเนื้อหาทีไ่ ด้รบั ไม่สอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อทําการเรียนการสอน
กล่าวคือ ชื่อรายวิชาสื่อถึงลักษณะของการบริหารและการนิเทศการศึกษาผู้ใหญ่ แต่ลกั ษณะของ
เนื้อหาเป็ นไปในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการทํางานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ของภาคเอกชน ดังนัน้ กรณี
ตัวอย่างต่างๆ ทีน่ ํามาประกอบการอธิบายจึงไม่สร้างความเข้าใจในเชิงรูปธรรมให้แก่นิสติ มากนัก
สําหรับในส่วนเนื้อหาของหลักสูตรต้องการให้ผเู้ รียนได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดู
งาน พบว่า นิสติ ให้ทศั นะเพิม่ เติมเกีย่ วกับการศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศไว้ดงั นี้ นิสติ
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การศึกษาดูงานในประเทศมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็ นการสร้างโลกทัศน์
ใหม่ๆ และกระตุ้นให้นิสติ พัฒนาตนเองจากการมีโอกาสได้พบปะ และสนทนาเพื่อการเรียนรู้กบั
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บุคลากรที่ปฏิบตั งิ านในทางการศึกษาผูใ้ หญ่ในหลายๆ แห่ง กระทังมี
่ ความเข้าใจต่อการนําความรู้
และประสบการณ์มาบูรณาการกับการปฏิบตั งิ านได้อย่างสอดคล้อง อีกทัง้ ยังเป็ นกิจกรรมทีส่ ่งเสริม
ทักษะในการประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างเพื่อนร่วมชัน้
แต่อย่างไรก็ต้องการให้มกี ารปรับเปลี่ยน หรือยืดหยุ่นในบางประการเช่น ควรมีการประสานงาน
ร่วมกันว่า จะจัดให้นิสติ ไปศึกษาดูงานร่วมกันในแต่ละรายวิชา ซึ่งอาจกําหนดไปว่า ภาคเรียนละกี่
ครัง้ แต่เท่าทีเ่ ป็ นเหมือนแต่ละรายวิชาอาจารย์แต่ละท่านต่างคนต่างไป จึงทําให้นิสติ มีค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ มากขึน้ หรือไม่อาจประมาณการค่าใช้จ่ายได้ และต้องลางานหลายวันซึง่ เป็ นปญั หาค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ตามในส่วนของการศึกษาดูงานต่างประเทศ แม้นิสติ ส่วนใหญ่จะเห็นตรงกันว่า มี
ความเหมาะสม แต่ สดั ส่ว นของนิ สติ ที่มคี วามเห็นแย้ง ค่อนข้างมีม ากเมื่อ เทียบเคียงกับประเด็น
การศึกษาดูงานในประเทศ ซึง่ นิสติ ได้ให้รายละเอียดเพิม่ เติมว่า การศึกษาดูงานต่างประเทศสามารถ
นําความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ทีไ่ ด้รบั มาปรับใช้กบั การทํางานในบริบทของสังคมไทยได้ และทีม่ ี
ความสําคัญนิสติ ได้รบั ประสบการณ์จากการฝึกฝนให้สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ ดังข้อมูลเพิม่ เติม
ว่า การศึกษาดูงานได้ให้บทเรียนสําคัญในการทํางานร่วมกัน และยอมรับฟงั ความคิดเห็นของเสียง
ส่วนใหญ่ เช่น การลงคะแนนเลือกประเทศทีต่ อ้ งไปศึกษาดูงาน แต่อย่างไรก็ตามนิสติ ให้ทศั นะว่า แม้
จะทราบก่อนเข้าศึกษาเกีย่ วกับการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ แต่ทางภาควิชาควรระบุให้ชดั เจนถึง
ความจํานวนครัง้ ทีน่ ิสติ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน เนื่องจากเท่าทีป่ ฏิบตั กิ นั มาแต่ละรายวิชา
ไม่ได้ร่วมประสานงานเพื่อวางแผน จึงมีลกั ษณะเหมือนต่างคนต่างไป ปญั หาจึงเกิดกับนิสติ ทัง้ ใน
เรือ่ งการบริหารจัดการเวลา และการกําหนดงบประมาณสําหรับศึกษาดูงาน สําหรับในส่วนของนิสติ ที่
มีความคิดเห็นว่า การศึกษาดูงานในต่างประเทศไม่มคี วามเหมาะสมให้เหตุผลประกอบว่า ควรมี
ความยืด หยุ่น ในเงื่อ นไขของการศึกษาดู ง าน เพราะนิ ส ิต แต่ ล ะคนมีข้อ จํา กัด และความพร้อ มที่
แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะมีผลกระทบอย่างมากต่อนิสติ ทีม่ ที ุนทรัพย์จํากัด ควรหาทางเลือกอื่น
ทดแทน เช่น การทําผลงานสําหรับนิสติ ทีไ่ ม่สามารถไปต่างประเทศได้ และบางครัง้ รูส้ กึ ว่าไม่ได้รบั
ประโยชน์จากการศึกษาดูงานมากเท่าใดนัก เพราะรูส้ กึ ว่า ถูกจํากัดและบ่อยครัง้ เหมือนกับเป็ นการ
ไปพักผ่อนเสียมากกว่า ซึง่ จากข้อเสนอแนะดังกล่าวของนิสติ ทําให้สาขาวิชาควรต้องกลับมาพิจารณา
ร่วมกันว่า จะกําหนดมาตรการ หรือทางเลือกอื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างกลไกรองรับความต้องการที่
หลากหลาย ตลอดจนความจําเป็ นบางประการเพื่อช่วยให้นิสติ สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
ทัวถึ
่ งบนประโยชน์ และความเหมาะสม
ด้านการวัด และประเมิ นผล พบว่า นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ในด้านการวัด และประเมินผลโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยเห็นว่า ระบบการวัด และประเมินผลได้ดําเนินการเทียบเคียงกับความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
ทางการเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้เนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนให้ความสําคัญต่อระบบการวัด
และประเมินผลเพื่อทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 26 (วรรค 1) “ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผูเ้ รียนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่ว มกิจกรรม และการ
ทดสอบควบคู่ไ ปในกระบวนการเรีย นการสอนตามความเหมาะสมของแต่ ล ะระดับ และรูป แบบ
การศึกษา” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 15) ทัง้ นี้การจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่มคี วามมุ่งมันที
่ ่จะปรับเปลี่ยน และส่งเสริมให้นิสติ เกิดกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางทีพ่ งึ ประสงค์ และมีความยังยื
่ น โดยการวัด และประเมินผลการ
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เรียนรู้ต้องกระทําด้วยความหลากหลายเหมาะกับลักษณะเฉพาะของผู้เรียน ในขณะเดียวกันต้อง
สามารถระบุถงึ อัตราความก้าวหน้า และพัฒนาการของผูเ้ รียนได้ เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนตระหนัก และ
มุง่ มันจะพั
่
ฒนาสมรรถนะในการเรียนรูข้ องตนเองให้ตอบสนองต่อความก้าวหน้าทางการศึกษาทัง้ ใน
เชิงทฤษฎี และการปฏิบตั ิ นอกจากนี้ระบบการวัด และประเมินผลทีท่ างสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ได้
ดําเนิ น การมีลกั ษณะเป็ น การส่งเสริม ความมีส่ว นร่ว มในการแสดงความคิด เห็น เกี่ยวกับ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และครอบคลุมจุดมุง่ หมายทัง้ หมดของกระบวนการเรียนรู้ และปรับเปลีย่ นไปตาม
ความหลากหลาย แต่มคี วามเหมาะสมกับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และอาจารย์จะแจ้งให้
ทราบถึงผลการประเมินเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้รบั รูถ้ งึ พัฒนาการทางการเรียนรูท้ ต่ี นมี
สําหรับผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับ ปรีชา หมันคง.
่ (2547 : 55) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความพึงพอใจ
ของนิสติ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มตี ่อการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า นิสติ มีความพึงพอใจต่อการประเมินผลการเรียนการ
สอนในระดับมาก อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ รสริน สุทองหล่อ. (2543 : 110) ซึ่งศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ตี ่อด้านการวัด และประเมินผลพบว่า นักศึกษามีความเชื่อถือในระบบ
การประเมินผลทีม่ คี วามยุตธิ รรม และเป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้ นอกจากนี้ ภิราช รัตนันต์.
(2546 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาทัศนะของนิสติ ทีม่ ตี ่อด้านการวัดและประเมินผลในสภาพการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคสมทบ พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนได้ใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลทีห่ ลากหลาย วิธกี าร และข้อสอบมีความครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่
เรียน จํานวนข้อสอบมีความเหมาะสมกับเวลาทีใ่ ช้สอบ และอาจารย์ผูส้ อนแจ้งผลการสอบให้นิสติ
ทราบทุกครัง้
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นิสติ มีความคิดเห็นต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ในด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านทีเ่ กีย่ วกับการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองเพือ่
พัฒนางานที่ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้อาจเนื่องด้วยสาขาวิชาได้กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยมุ่งผลิตกําลังคนทางการศึกษาผูใ้ หญ่ให้มคี ุณภาพ และพร้อมต่อการปฏิบตั งิ านทัง้ ในการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ในฐานะบุคลากรซึ่งมีภาระหน้าทีโ่ ดยตรงในการจัดการศึกษา
หรือดําเนินการโครงการเกีย่ วกับการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบตามเป้าหมายหลักเพือ่ พัฒนา
กลุ่มผู้เรียนให้มคี วามสามารถ และทักษะที่จําเป็ นเพื่อการพัฒนาตนเองโดยนํ ากระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อ งมาใช้เป็ นกรอบดําเนินการ โดยเฉพาะในสังคมปจั จุบนั ที่เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
ดังนัน้ แรงงานทีม่ อี ยูใ่ นระบบเศรษฐกิจจะเป็ นกลุม่ แรงงานทีม่ คี วามรู้ หรือ Knowledge worker ซึง่ ถือ
เป็ นทุนมนุ ษย์ทม่ี คี วามสําคัญ เพราะฉะนัน้ บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่จงึ
จําเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งเพือ่ ให้เท่าทันต่อพลวัตทางสังคม
กอปรกับวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ท่ตี ้องการผลิตบุคลากร
ตามแนวปรัชญาการศึกษาตลอดชีวติ ทีใ่ ห้ความสําคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาตนเองอย่างเป็ นองค์รวมทัง้ ในด้านสติปญั ญา ตลอดจนอารมณ์ และจิตใจ โดย
การนํ าวิธกี ารจัดการศึกษาที่มคี วามยืดหยุ่น และหลากหลายในเนื้อหาสาระต่อเนื่องไปตลอดชีวติ
ด้วยวิธกี ารที่ยดื หยุ่นและหลากหลาย และมีระบบการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมีความสนใจใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (สนอง โลหิตวิเศษ. 2548 : 38)
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นอกจากนี้อาจเนื่องด้วย ข้อสังเกตอีกประการคือ กลุ่มนิสติ ทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้
นี้ ส่ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ม ผู้ม ีอ ายุ ร ะหว่ า ง 40 - 49 ปี และประกอบอาชีพ ดัง นัน้ วุ ฒิภ าวะ และความ
รับผิดชอบทีต่ ้องมีต่อการนํ าความรู้ ทักษะ และเจตคติท่พี งึ ประสงค์ซ่งึ ได้รบั จากการศึกษาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ใ นการปฏิบตั ิง านตามอํา นาจ หน้ าที่ และความรับ ผิดชอบที่ม ีต ามตําแหน่ งหน้ า ที่
เพราะฉะนัน้ การให้ความสําคัญต่อการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานทีป่ ฏิบตั จิ งึ ถือเป็ นปจั จัยสําคัญที่
ที่เหมาะสมกับ
จะนํ าความสําเร็จสู่วชิ าชีพของตน ประกอบกับการระบุถึงรูปแบบการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ หญ่นนั ้ ควรเน้นรูปแบบการเรียนรูท้ ร่ี ่วมมือกับผูเ้ รียน ทีม่ ุ่งเน้นการค้นคว้าด้วย
ตนเองและศึกษาจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. มปป. : ออนไลน์)
สําหรับผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับ บุญลักษณ์ ทิพยุทธ์. (2541 : 124 - 125) ได้ทาํ การ
ประเมินหลักสูต รบริหารธุ รกิจบัณฑิต วิชาเอกธุ รกิจของสถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล
พบว่า ในด้านบริบทของหลักสูตร ได้แก่ ความมุง่ หมายของหลักสูตร มีความเหมาะสมมาก เนื่องด้วย
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย และสอดคล้องต่อเนื้อหาของหลักสูตรและความต้องการของสังคม ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเกณฑ์การ
ประเมินผลมีมาตรฐานทีช่ ดั เจน และสอดคล้องกับเนื้อหา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และงานวิจยั
ของ อภิญญา เผือกทอง. (2550 : 76) ทําการสํารวจความคิดเห็นของนิสติ ทีม่ ตี ่อการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสติ ให้ความคิดเห็นว่า ด้านหลักสูตรและ
การสอน ด้านอาจารย์ผูส้ อน และด้านการบริการของบัณฑิตวิทยาลัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก
2) ความต้องการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษาของผู้ปฏิ บตั ิ งานในสายงานที่ เกี่ยวข้อง
ด้ านการศึ กษาตลอดชี วิต การศึ กษานอกระบบ การศึ กษาตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาต่อเนื่ อง การฝึ กอบรมผู้ใหญ่ จากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นนิสติ ทีศ่ กึ ษาในสาขาวิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) เหตุจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ 2) ความเหมาะสมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในทางการศึกษา 3) ความประทับใจ และสิง่ ทีท่ ําให้นิสติ ลําบากใจเมื่อเข้ามาเป็ นนิสติ ของสาขาวิชา
การศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4) สิง่ ทีน่ ิสติ คิดว่า ควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขมาก
ที่สุ ด และ 5) ความคิด เห็น ต่ อ ในกรณี ห ากมีก ารปรับ เปลี่ย นชื่อ สาขาวิช า ซึ่ง แต่ ล ะประเด็น มี
รายละเอียดดังนี้
1) เหตุจงู ใจในการเข้าศึกษาต่อ
สํ า หรับ ในส่ ว นของเหตุ จู ง ใจที่สํ า คัญ ซึ่ง มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจเข้า ศึก ษาต่ อ ในสาขาวิช า
การศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า เหตุผลอันดับแรกมาจากการทีน่ ิสติ ต้องการ
ความรูใ้ นศาสตร์ทางการศึกษาตลอดชีวติ การศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดย
ต้องการได้รบั ความรู้ และเพิม่ พูนความเข้าใจในศาสตร์ให้มคี วามลึกซึง้ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ประเด็นทางการจัดการศึกษา และการจัดรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของธัญชนก แสงส่ง. (2549 : 88) ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เขตกรุงเทพมหานครซึง่ จาก
การวิจยั พบว่า ทัศนคติต่อการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ในการเข้าศึกษาต่อด้านการพัฒนาตนเอง และด้านอาชีพ เนื่องด้วยความสนใจ และศรัทธาต่อวิชาชีพ
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เหตุผลลําดับถัดมาคือ ต้องการนําความรู้ และทักษะทีไ่ ด้รบั ไปใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
โดยเฉพาะในด้านการฝึ กอบรมและการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการวิจยั ชุมชน และวัฒนธรรม ตลอดจน
แนวโน้ มในอนาคตสังคมไทยกําลังเคลื่อนตัวเข้าสู่การเป็ นสังคมผู้สูงอายุ ความรู้ท่ไี ด้รบั จึงย่อมมี
ความสําคัญและเป็ นเงื่อนไขที่ส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านสามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักทางวิชาการ สอดคล้องกับการศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่ มั พันธ์กบั การตัดสินใจ
เลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชนของนิสติ นักศึกษา ใน
ั . (2546 : 73) ทีพ่ บว่า นิสติ นักศึกษาให้ความสําคัญ
เขตกรุงเทพมหานคร ของ ศตนันท์ ทรัพย์หริ ญ
ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านเป้าหมายส่วนตัวในระดับมาก
เนื่องด้วยต้องการนําความรูไ้ ปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของตน และนํ าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ
หรือเพือ่ เลือ่ นสูต่ าํ แหน่งทีส่ งู ขึน้ อีกทัง้ ประสงค์จะยกระดับฐานะทางสังคมของตนเอง
เหตุผลอีกประการคือ นิสติ มีความเชื่อมันในชื
่ ่อเสียงของมหาวิทยาลัย และต้องการปรับวุฒ ิ
การศึกษาให้สูงขึ้น โดยเชื่อว่า หากสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทย่อมสร้างโอกาสในการมี
รายได้ ท่ีเ พิ่ม ขึ้น ทัง้ ในรู ป แบบของเงิน เดือ น หรือ การใช้ ค วามรู้ใ นการหารายได้ จ ากงานอื่น ๆ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันทา ศรีส่งทรัพย์. (2545 : 48) ซึ่งได้ศกึ ษาแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เรียนวิช าเอกธุ รกิจศึกษาของนิ สติ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ พบว่า ด้าน
สถาบันมีผลอยู่ใ นระดับมากต่ อการตัด สิน ใจเรียนวิชาเอกธุ รกิจศึกษาของนิ สติ ระดับปริญญาโท
ั . (2546 : 73) ทีพ่ บว่า ชื่อเสียง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และงานวิจยั ของ ศตนันท์ ทรัพย์หริ ญ
ของมหาวิทยาลัยเป็ นเหตุ ผลสําคัญที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากนี้ในส่วนของประเด็นด้าน
การเพิม่ รายได้จากการปรับวุฒกิ ารศึกษาให้สูงขึน้ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อัมพิกา หล่อหลอม.
(2546 :
72) ซึ่งได้ทําการศึกษาเหตุผลของนิสติ ในการตัดสินใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ตัวแปร
ด้านเศรษฐกิจเป็ นเหตุผลในการตัดสินใจของนิสติ อยูใ่ นระดับมาก เนื่องด้วยการมีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ าร มีตําแหน่ งรองรับในตลาดแรงงาน จึงเป็ นช่องทางในการหารายได้ หรือตําแหน่ งงานได้
สะดวกมากขึน้ และเป็ นการเลือ่ นฐานะทางสังคม
2) ความเหมาะสมเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยทางการศึกษา
สํ า หรับ ความคิด เห็น ของนิ ส ิต ที่มีต่ อ ความเหมาะสมในประเด็น เกี่ย วกับ ค่ า ใช้จ่ า ยทาง
การศึกษาพบว่า นิสติ ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่า ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของสาขาวิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่มคี วามเหมาะสม ทัง้ นี้อาจเนื่องด้วยกลุ่มนิสติ ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ่ปี ระกอบอาชีพในหน่ วยงาน
ราชการซึ่ง ค่ อ นข้า งมีร ายได้ไ ม่ สู ง นั ก เมื่อ เทีย บเคีย งกับ กลุ่ม อาชีพ ที่ม าจากภาคเอกชน ดัง นั น้
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในอัตราปจั จุบนั จึงมีความเหมาะสม และนิสติ ที่มาจากสาขาอาชีพต่างๆ
สามารถจ่ายได้โดยไม่เป็ นภาระหนักมาก ซึง่ เป็ นไปตามหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ทีเ่ น้นการ
สร้างความสมดุลระหว่างโอกาสทีไ่ ด้รบั การศึกษา และความต้องการการศึกษาอย่างเหมาะสม ดังที่
นิสติ ได้ให้ทศั นะเพิม่ เติมว่า ค่าใช้จ่ายทางการศึกษามีความเหมาะสมมาก และค่อนข้างเอือ้ ต่อผูเ้ รียน
หรือ ผู้ส นใจอยากศึก ษาต่ อ แต่ ม ีทุ น การศึก ษาไม่ ม ากนั ก ได้มีโ อกาสเข้า ถึง การศึก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการศึกษาดูงานค่อนข้างมีคา่ ใช้จ่ายทีส่ งู โดยเฉพาะการไป
ศึกษาดูงานในแต่ละรายวิชา หรือการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ดังนัน้ การควบคุมค่าใช้จ่ายจึง
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ค่อนข้างยาก และบางครัง้ ไม่อาจคาดประมาณการค่าใช้จ่ายได้ ส่วนนิสติ ทีเ่ ห็นว่า ค่าใช้จ่ายไม่อยู่ใน
อัตราทีเ่ หมาะสมเพราะเมือ่ เทียงเคียงกับสถาบันอื่นๆ แล้วเห็นว่า มีอตั ราค่าเล่าเรียนทีส่ งู กว่า อีกทัง้
คิดว่า วิธีการเหมาจ่ายเป็ นวิธีการที่ค่อนข้างไม่เหมาะสม ควรใช้ระบบการเก็บตามหน่ วยกิตที่ได้
ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา เพราะในบางภาคการเรียนมีรายวิชาน้อยแต่ตอ้ งจ่ายค่าเล่าเรียน
ในอัตราเหมาจ่าย
สําหรับผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับสมศักดิ ์ ปิ ยะสุวรรณ. (2544 : 75) ซึง่ ได้ทาํ การศึกษา
ความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร และอาจารย์เกีย่ วกับความพร้อมและความต้องการของนักศึกษาในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ ของสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
สาเหตุสาํ คัญสองประการทีม่ ผี ลต่อความต้องการศึกษาได้แก่ สถาบันเปิ ดสอนในสาขาวิชาทีต่ รงกับ
ความสามารถ และความต้องการ และใช้ทุนทรัพย์ในการเรียนน้อยกว่าสถาบันอื่นๆ (เป็ นจุดเด่นของ
ราชภัฏ) ทัง้ นี้เนื่องด้วยในทัศนะของนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อส่วนใหญ่มที ุนทรัพย์เพียงพอ
ส่วนนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อได้ระบุว่า ทุนการศึกษาเป็ นปจั จัยสําคัญต่อการตัดสินใจไม่
ศึกษาต่อ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศตนันท์ ทรัพย์หริ ญ
ั . (2546 : 75) ทีพ่ บว่า
ค่าใช้จ่ายในหลักสูตรมีความสัมพันธ์ในทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
3) ความประทับใจ และสิง่ ทีท่ ําให้นิสติ ลําบากใจเมื่อเข้ามาเป็ นนิสติ ของสาขาวิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1 นิสติ ได้ระบุถงึ ความประทับใจเมื่อเข้ามาเป็ นนิสติ ของสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ โดย
นิสติ มีความประทับใจต่อคณาจารย์ของสาขาวิชามากทีส่ ดุ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสติ มีความรู้ และทักษะทีเ่ อื้อต่อการนํ าไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาและค้นคว้าเพิม่ เติมเพื่อต่อยอดความรู้ท่มี ี หรือสร้างความรู้ใหม่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ทางการเรีย นรู้อ ย่ างต่ อ เนื่ อ งตลอดชีวิต และที่สํา คัญ จากข้อ กํ า หนดในหลัก สูต รที่ใ ห้นิ ส ิต ระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องทํางานวิจยั ทัง้ ในรูปแบบของปริญญานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต่างๆ
ย่อมส่งผลต่อความใกล้ชดิ ที่อาจารย์ให้เวลาแก่นิสติ ในฐานะที่เป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษาปริญญานิพนธ์
และสามารถถ่ายทอดความรู้ ฝึ กฝนทักษะ ส่งเสริมเจตคติทเ่ี หมาะสม ตลอดจนความรับผิดชอบทีพ่ งึ
มีในวิชาชีพของตน สิง่ เหล่านี้มาจากความใกล้ชดิ ซึ่งมีผลต่อความประทับใจที่เกิดขึน้ แก่นิสติ ได้ จึง
กล่าวได้ว่า อาจารย์เป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญมากในการทัศนคติเชิงบวกให้เกิดขึน้ แก่ความก้าวหน้า
ทางการเรียนรูข้ องนิสติ ดังทีน่ ิสติ ได้ให้ทศั นะเพิม่ เติมไว้ว่า คณาจารย์ของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
เป็ นผู้มคี ุณวุฒ ิ และเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการศึกษาผู้ใหญ่ และมีความเข้มงวดกวดขันในด้าน
วิชาการ และให้การอบรมทางคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสติ ในขณะเดียวกันก็ให้ความเมตตา และใส่
ใจดูแลให้ความช่วยเหลือนิสติ อย่างใกล้ชดิ นอกจากนี้ความประทับใจต่อคณาจารย์ยอ่ มส่งผลเชิงบวก
ต่อความภาคภูมใิ จในความเป็ นนิสติ ของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ดังงานวิจยั ของ กรองกาญจน์ ใจ
ซื่อตรง. (2548 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า องค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความภาคภูมใิ จในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า สัมพันธภาพระหว่าง
อาจารย์กบั นักศึกษามีผลต่อความภาคภูมใิ จในการศึกษา
สําหรับผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บรรลบ อาศัย. (2546 : ออนไลน์)ซึง่ ได้
ทําการศึกษาความพึงพอใจของนิสติ รุ่นที่ 3 เกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
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มหาบัณฑิต สําหรับผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จังหวัดจันทบุรี พบว่า นิสติ มี
ความพึงพอใจในด้านอาจารย์ผูส้ อนมากทีส่ ุด และ สิรพิ ร บ่อพิมาย. (2550 : 72 - 74) ทีไ่ ด้
ทําการศึกษาถึงความพึงพอใจของนิสติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทัวไปที
่
ม่ ตี ่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี การศึกษา 2549
พบว่า นิสติ มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในด้านอาจารย์ผูส้ อนในระดับมากในด้านอาจารย์
ผู้ส อน โดยนิ ส ิต พึง พอใจในเรื่อ งของการมีค วามรู้ท ัง้ เนื้ อ หา และประสบการณ์ ข องอาจารย์ ม ี
ความสําคัญต่อนิสติ มากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ ความเป็ นกันเองกับนิสติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ทิพย์วรรณ หันหาบุญ. (2544 : 81) ซึ่งผลการวิจยั สรุปได้ว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่า
ความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก โดยอาจารย์ให้
ให้ความใกล้ชดิ และช่วยเหลือเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าในด้านการเรียนของนักศึกษา
นอกจากนี้นิสติ ยังได้ให้ข้อมูลเพิม่ เติมถึงความประทับใจเมื่อเข้ามาเป็ นนิสติ ในสาขาวิชา
การศึกษาผู้ใ หญ่ ซึ่ง เป็ น ความประทับ ใจนอกเหนื อ ไปจากความประทับใจที่มตี ่ อคณาจารย์ข อง
สาขาวิชาประกอบด้วย
1. การจัดการเรียนการสอนของภาควิชา นิสติ เห็นว่า มีการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
การสอนทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมให้นิสติ มีการเรียนรูท้ งั ้ ทางด้านวิชาการ และการฝึ กให้นิสติ มีทกั ษะใน
การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ การเป็ นผูถ้ งึ พร้อมทัง้ ความรูใ้ นทฤษฎี และการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมสอดคล้อง
กับบริบทการปฏิบตั งิ านในสภาพจริง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ ทัง้ ในบรรยากาศแห่งความเป็ นกัลยาณมิตรทีร่ ่วมกันศึกษาเล่า
เรียน และการเป็ นรุน่ พีร่ ุน่ น้องระหว่างกัน
3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาช่วยให้นิสติ ได้ทาํ ความรูจ้ กั กันมากขึน้ สร้างความ
เข้าใจระหว่างกัน และทีป่ ระทับใจคือ การจัดงานคืนสูเ่ หย้าซึง่ ทําให้ผทู้ ก่ี าํ ลังศึกษาอยูไ่ ด้รจู้ กั กับศิษย์
เก่าทีส่ าํ เร็จการศึกษาไปแล้ว
3.2 นิสติ ได้ระบุถงึ สิง่ ทีส่ ร้างความรูส้ กึ ลําบากใจภายหลังจากได้เข้ามาเป็ นนิสติ ของสาขาวิชา
การศึกษาผูใ้ หญ่ โดยนิสติ มีความลําบากใจต่อการจัดสรรเวลาในการเรียน และการทํางานมากทีส่ ุด
อาจเนื่องมาจาก กลุม่ นิสติ ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ต่ี อ้ งประกอบอาชีพ และศึกษาไปควบคูก่ นั ดังนัน้ เมือ่ ต้อง
กลับเข้ามาศึกษาต่ออีกครัง้ ย่อมต้องสร้างความไม่สะดวกในด้านเวลาทีต่ ้องถูกลดทอน และจัดสรร
จากการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบ และเวลาว่างในช่วงอื่นๆ เช่น การดูแลครอบครัว หรือการ
พักผ่อน จึงส่งผลให้การปฏิบตั ภิ ารกิจพร้อมๆ กันหลายทัง้ การทํางาน และการศึกษาในช่วงแรกๆ
ผูเ้ รียนจึงอาจปรับตัวได้ไม่ค่อยดีนัก ประกอบกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสําคัญต่อ
การส่งเสริมทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองผ่านทางการศึกษาค้นคว้าทัง้ ในลักษณะเป็ นรายบุคคล หรือ
เป็ นรายกลุ่ม ซึง่ ภาระงานต่างๆ เหล่านี้ตอ้ งใช้เวลาค่อนข้างมากในการปฏิบตั ติ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ดังนัน้ อาจสร้า งความรู้สกึ ลําบากใจให้แก่นิสติ ได้ ตามที่นิส ติ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ความ
ลําบากใจเกิดจากการจัดสรรเวลาในการเรียน และการทํางานซึ่งนิสติ เห็นว่า เป็ นปญั หาส่วนตัวที่
ค่อนข้างสร้างความยุ่งยากให้มากเพราะต้องทํางาน ดูแลครอบครัว และต้องทํางานส่งอาจารย์จงึ ไม่
ค่อยมีเวลาพักผ่อน แต่จะปรับปรุงและจัดสรรเวลาให้ลงตัวมากยิง่ ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พิสมัย บัวอุไร (2542 : 96 - 97) ทีพ่ บว่า ปญั หาของนักศึกษาทีม่ าศึกษาต่อในโครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลทัวไป
่ โปรแกรมวิชาการจัดการทัวไป
่ ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏบุรรี มั ย์ ซึง่ เป็ น
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นักศึกษาทีม่ งี านทําแล้วเป็ นส่วนมาก ดังนัน้ ปจั จัยด้านเวลาจึงเป็ นสิง่ ทีท่ ําให้เกิดปญั หาทางการเรียน
มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อต้องทีต่ อ้ งเรียน และต้องทํางานด้วย ปญั หาส่วนใหญ่ของนักศึกษาจึงไม่
มีเวลามากนักทีจ่ ะแบ่งสรรในการทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากอาจารย์ และ งานวิจยั ของ ดรุณรัตน์
ผลสวัสดิ ์ (2544 : 85) ทีพ่ บว่า นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)
สถาบันราชภัฎพระนคร มีการปรับตัวในการเรียนในระดับพอใช้ เนื่องด้วยนักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นวัย
ผูใ้ หญ่ และอยู่ในวัยทํางาน ดังนัน้ จึงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบมากขึน้ การปรับตัวด้านการเรียนอันมีท่มี า
จากการจัดสรรเวลาจึงถือเป็ นปญั หาสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพในการศึกษาของนักศึกษา
นอกจากนี้นิสติ ได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความลําบากใจทีม่ ใี นการเรียนซึ่งนอกเหนือไปจากด้าน
การจัดสรรเวลา คือ นิสติ รูส้ กึ ลําบากใจในการศึกษาดูงานโดยเฉพาะในต่างประเทศ รูส้ กึ ว่า เหมือน
ตนเองถูกบังคับ และการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศมีหลายครัง้ ซึ่งส่งผลต่อการขาดความ
ต่อเนื่องในการค้นคว้ารายวิชา
4) สิง่ ทีน่ ิสติ คิดว่า ควรได้รบั การปรับปรุงแก้ไขมากทีส่ ดุ
สําหรับความคิดเห็นของนิสติ ทีม่ ตี ่อสิง่ ทีต่ อ้ งการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขมากทีส่ ุด พบว่า นิสติ
ต้องการให้การสอนควรให้เนื้อหามีความสัมพันธ์กบั หลักสูตร โดยเฉพาะควรเน้นการปฏิบตั จิ ริง ทัง้ นี้
อาจเนื่องด้วยบางรายวิชาเนื้อหาส่วนใหญ่ค่อนข้างมีขอบข่ายของการถ่ายทอด หรือนําเสนอเนื้อหา
ไปในแนวทางของการบริการทรัพยากรมนุ ษย์ในภาคเอกชน ในขณะทีน่ ิสติ ส่วนใหญ่ของสาขาวิชา
การศึกษาผูใ้ หญ่เป็ นบุคลากรทีม่ าจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนัน้ จึงค่อนข้างลําบากในการทีจ่ ะฉายภาพ
่ งผลให้เกิดปญั หาต่ อการนํ า
เพื่อความชัดเจนในแนวคิด หรือประเด็นการเรียนการสอน กระทังส่
ความรู้ท่ไี ด้รบั ไปปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ จริงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องต่อ
บริบทขององค์กรที่นิสติ สังกัด โดยนิสติ ได้ให้ความเห็นเพิม่ เติมว่า การสอนในบางรายวิชาควรให้
เนื้อหาสัมพันธ์กบั หลักสูตรและเน้นการปฏิบตั จิ ริง กล่าวคือ ตามความรูส้ กึ และการรับรูข้ องนิสติ เห็น
ว่า ในบางรายวิชาค่อนข้างเน้นไปในการบริหารทางภาคเอกชนมากกว่าทีจ่ ะเป็ นการศึกษาเพือ่ สังคม
นอกจากนี้อยากให้มคี วามเข้มงวดในการระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา นอกจากนี้นิสติ
ประสงค์ให้มกี ารจัดสรรพืน้ ทีส่ าํ หรับเป็นทีพ่ กั ผ่อนระหว่างรอทีจ่ ะเรียนในรายวิชาต่อไปให้เป็ นสัดส่วน
และเอื้อ ต่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ม เติ ม เช่ น อาจกํ า หนดให้ เ ป็ น ห้ อ งสํ า หรับ ค้น คว้ า ของนิ ส ิต
บัณฑิตศึกษา ทัง้ นี้นิสติ ได้ให้ทศั นะว่า ทางสาขาวิชาควรมีการจัดสถานทีพ่ กั สําหรับนิสติ ซึ่งอาจทํา
ในลักษณะของสโมสรนิสติ เล็กๆ เพือ่ ให้ได้พกั ผ่อน หรือนั ่งทํางาน และทําให้นิสติ ทีจ่ บ course work
แล้วได้กลับมาค้นคว้าเพิม่ เติมก่อนเข้าพบอาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์
สําหรับความคิดเห็นที่นิสติ ต้องการให้สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ทําการปรับปรุงแก้ไขมาก
ที่สุดซึ่งเป็ นความคิดเห็นเพิม่ เติมคือ นิสติ ต้องการได้รบั การฝึ กฝนทักษะทางภาษาต่างประเทศให้
มากขึน้ กว่าเดิม ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่การค้นคว้าเพิม่ เติม
จากแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ ย่อมมีความหลากหลาย และทรัพยากรเหล่านี้โดยมากเป็ นภาษาอังกฤษ
ซึ่งถ้านิสติ มีความเชี่ยวชาญมากขึน้ ย่อมได้รบั ความรู้ หรือแนวคิดต่างๆ ทีท่ นั สมัยจากต่างประเทศ
เพือ่ นํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาของตนมากขึน้
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5) ความคิดเห็นต่อกรณีหากมีการปรับเปลีย่ นชือ่ สาขาวิชา
จากการสํารวจความคิดเห็นของนิสติ ในกรณีหากมีการปรับเปลีย่ นชื่อสาขาวิชา ซึง่ นิสติ ส่วน
ใหญ่ต่างให้ความคิดเห็นว่า ชื่อสาขาวิชา “การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และการศึกษาตลอดชีวติ ” เป็ น
ชื่อสาขาวิชาทีม่ คี วามเหมาะสมทีส่ ุด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากในปจั จุบนั บริบทของสังคมได้เปลีย่ นแปลง
ไปนับแต่ทร่ี ฐั ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ระบุให้การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ต้องได้รบั การคุม้ ครอง
และส่งเสริมทีเ่ หมาะสมจากรัฐ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. มปป. : ออนไลน์) ประกอบกับ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 8 (1)ได้กําหนดให้การจัดการศึกษายึดหลักเป็ น
การศึกษาตลอดชีวติ สําหรับประชาชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 6)
ดังนัน้ เมื่อมีปจั จัยทีส่ ําคัญซึ่งกระตุ้นให้การจัดการศึกษาต้องปรับบทบาทไปตามบริบททางสังคมที่
เปลี่ยนไป เริ่มมีก ารให้ความสําคัญต่อแนวนโยบายการสร้างสังคมฐานความรู้ และส่ง เสริมให้ม ี
แรงงานที่มคี วามรู้ (Knowledge worker) และเมื่อภาพรวมความต้องการในบริบทการศึกษาของ
สังคมได้ตระหนัก และให้ความสําคัญต่อการศึกษาตลอดชีวติ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ดังนัน้ สิง่ ที่
ย่อมเปลีย่ นแปลงตามคือ กลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษา หรือการเรียนรูท้ ห่ี น่ วยงานซึง่ เกีย่ วข้อง
ต้องดํา เนิ นการไม่ไ ด้จํา กัด วงเฉพาะกลุ่มผู้ใ หญ่ หรือกลุ่มผู้ท่ีพลาดโอกาสทางการศึก ษา กลุ่ม ผู้
เสียเปรียบทางสังคม หากแต่เป็ นการขยายขอบเขตไปสู่กลุ่มประชากรในทุกช่วงอายุ และทุกภาค
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ดังจะเห็นได้จากการกําหนดกลยุทธ์ และจุดเน้นของ
กศน.ปี ง บประมาณ 2549 ได้กํ า หนดให้ก ารปฏิบ ตั ิง านต้อ งมุ่ง สู่เ ป้ าหมายในการนํ า ไปสู่ส งั คม
ฐานความรู้ โดยมีการวาง Roadmap กศน. (ปี 2548 - 2551) ไว้ว่า ภายในปี 2551 ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางการเรียนรูโ้ ดยสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยมีการกําหนดกลยุทธ์ และ
วิธกี ารทํางานไว้วา่ ต้องเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย (สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.
2549 : ออนไลน์) ดังนัน้ ด้วยข้อจํากัดเกีย่ วกับชื่อสาขาวิชาทีค่ ่อนข้างสือ่ ให้เกิดความเข้าในลักษณะ
เฉพาะเจาะจงเพื่อกลุ่มผู้เรียนซึ่งมาจากหน่ วยงานของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในขณะที่เมื่อ
พิจารณาถึงเนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่จะพบว่า เนื้อหาของหลักสูตรมี
ความเป็ น สหวิท ยาการซึ่ ง เกิ ด จากการผสมผสานนํ า ความรู้ จ ากสาขาต่ า งๆ เช่ น จิต วิ ท ยา
เศรษฐศาสตร์ ระเบียบวิธวี จิ ยั และสถิตเิ พือ่ การวิจยั หรือศาสตร์ทางการวางแผน และบริหารจัดการ
นํ าเข้ามาประยุกต์ใช้ไ ด้กบั ทุกกลุ่มบุคคลที่มาจากองค์กรในภาคส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากส่วน
ราชการ หรือส่วนทีเ่ ป็ นองค์กรทางการศึกษา ดังปรากฏจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า นิสติ ทีศ่ กึ ษาใน
สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่มที งั ้ กลุ่มที่เป็ นข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มผูเ้ รียนที่มาจาก
ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานที่เป็ นสถาบันการศึกษา หรือองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจน
กลุ่มผูเ้ รียนทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ ถึงแม้สดั ส่วนของกลุ่มผูเ้ รียนจะมาจากหน่ วยงานภาครัฐเป็ นส่วน
ใหญ่ แต่ความต้องการที่มตี ่อการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาค่อนข้างสอดคล้องตรงกันว่า สาขาวิชา
การศึกษาผูใ้ หญ่ควรเปลีย่ นชื่อสาขาวิชาเป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และการศึกษาตลอดชีวติ
โดยนิ สติ ได้ให้ทศั นะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาไว้ว่า ชื่อเดิมของสาขาวิชาคือ
“การศึกษาผูใ้ หญ่” ให้ความรูส้ กึ ว่า เป็ นสาขาวิชาทีจ่ าํ กัดเฉพาะบุคลากรทีม่ าจากหน่วยงานการศึกษา
นอกโรงเรียน และควรต้องเปิ ดกว้างในโอกาสเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทีม่ าจากหลายๆ สาขาวิชา
โดยเฉพาะผู้ท่ปี ฏิบตั ิงานในภาคเอกชนในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ได้มโี อกาสเข้ามา
ศึกษาในสาขาวิชาเพือ่ เพิม่ พูนความรูด้ ว้ ย นอกจากนี้แม้ว่า ชื่อสาขาวิชา “การศึกษาผูใ้ หญ่” จะตรง
กับความต้องการของนิสติ อยู่บา้ ง แต่ถ้าสามารถเปลีย่ นชื่อสาขาวิชาเป็ นการศึกษาตลอดชีวติ ย่อม
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สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาสู่สงั คมการเรียนรู้ และสร้างโอกาสในเข้าถึง
ส่งเสริมให้เกิดความน่ าสนใจให้ผูเ้ รียนมากกว่าชื่อสาขาเดิม และมีเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย
ของมนุษย์
ตอนที่ 3 การวิ เคราะห์ความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและเอก
ความต้อ งการศึก ษาในระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาของผู้ป ฏิบ ตั ิง านในสายงานที่เ กี่ย วข้อ งด้า น
การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใ หญ่ การศึกษา
ต่อเนื่อง การฝึ กอบรมผูใ้ หญ่ จากกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 1) ผูส้ นใจศึกษาในสาขาวิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ และ 2) ผูส้ าํ เร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
1.องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัด สินใจเพื่อเข้า ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของผู้สนใจ
ศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ (ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก) พบว่า กลุ่มผูส้ นใจมีเหตุผล
สําคัญประกอบการตัดสินเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อทัง้ ในส่วนที่
เป็ นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทัง้ นี้อาจเนื่องจาก ปจั จุบนั มหาวิทยาลัยทีจ่ ดั การศึกษาใน
สาขาทางการศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มีหลายสถาบัน
ในขณะทีค่ วามเข้าใจทีม่ ตี ่อหลักสูตร และกลุม่ เป้าหมายของหลักสูตรไม่หลากหลายมากนัก ส่วนใหญ่
มาจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วกับการดูแลงานด้านการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบ ดังนัน้ การแข่งขัน
ของแต่ละหลักสูตรท่ามกลางปริมาณกลุ่มเป้าหมายทีค่ าดว่าจะเข้าศึกษาต่ออาจไม่หลากหลายมาก
นัก แม้ว่าด้วยสารัตถะสําคัญของหลักสูตรค่อนข้างเป็ นไปเพื่อพัฒนาประชาชนในสังคมในทุกช่วงวัย
และทุกกลุ่มอาชีพ อีกทัง้ แต่สถาบันทีม่ กี ารเรียนการสอนในศาสตร์ทางการศึกษา หรือการเรียนรูข้ อง
ผูใ้ หญ่ในแต่ละสถาบันต่างมีจุดแข็ง และข้อจํากัดในตัวเอง เช่น ชื่อหลักสูตร รายละเอียดในหลักสูตร
วิธกี ารจัดการเรียนการสอน เวลาทีจ่ ดั การเรียนการสอน ข้อกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําวิทยานิพนธ์
ดังนัน้ ค่าเล่าเรียนในส่วนต่างๆ จึงเป็ นส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ําคัญประการหนึ่งทีจ่ ะชี้ขาดว่า
ผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ในทีน้ีหมายถึง หลักสูตรของสถาบัน ดังกล่าวหรือไม่ โดยการ
กําหนดค่าใช้จ่ายต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ ทางสังคม และกําลังซื้อของ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ในทีน่ ้ีคอื ผูส้ นใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณัฐชา ตรีมุข. (2546 : 160) ศึกษาถึงปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั จํานวนผูส้ มัครเข้าเรียนระดับ
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการศึกษามีความสัมพันธ์กบั จํานวน
ผูส้ มัครเข้าศึกษาต่อ อีกทัง้ สอดคล้องกับ พร พรมมหาราช และพิษณุ เจียวคุณ (2549 : ออนไลน์)
ได้ทาํ การศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จา่ ยในการศึกษาไม่สงู เกินไป เป็ นปจั จัยสําคัญใน
การเลือกตัดสินใจเข้าศึกษาต่อซึง่ ถือเป็ นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยทีด่ งึ ดูดให้นกั ศึกษาเข้ามาศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานวิจยั ของ จินดา จันทีและคณะ (2548 : ออนไลน์) ซึง่ ได้ทําการ
จากการวิเคราะห์ปจั จัยภายใน และภายนอกนอกเพือ่ พิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่
มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซ่งึ พบว่า จุดแข็งของ
มหาวิทยาลัยอยู่การจัดเก็บค่าเล่าเรียนซึ่งมีอตั ราที่ต่ํากว่า และมีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับ
สถาบันอื่นๆ นอกจากนี้วชิ าเอกทีเ่ ปิ ดสอนมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วน
ในเรื่องชื่อสาขาวิชาทีน่ ่าสนใจเข้าศึกษาต่อกลุ่มผูส้ นใจมีความเห็นว่า ชื่อสาขาวิชาการบริหารจัดการ
การเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อพัฒนามนุ ษย์และสังคม เป็ นชื่อที่มคี วามเหมาะสม และน่ าสนใจที่สุด ซึ่ง
ประเด็นในเรื่องค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาถือเป็ นจุดแข็งประการหนึ่งของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่กลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นนิสติ ได้ระบุว่า ค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตราที่เหมาะสม
และรูส้ กึ ว่า รับได้เพราะเป็ นอัตราทีต่ นมีกําลังจะจ่ายได้ ทัง้ นี้ตอ้ งพึงสังเกตว่า กลุ่มนิสติ ส่วนใหญ่เป็ น
ข้าราชการซึง่ มีอตั ราเงินเดือนไม่ได้มากนักเมือ่ เทียบเคียงกับนิสติ ทีม่ าจากหน่วยงานทางภาคเอกชน
2) ผูส้ าํ เร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ได้ให้เกีย่ วกับข้อคิดเห็นจากการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อนําสรุปถึงความต้องการในการศึกษาต่อในแต่ละด้านดังทีไ่ ด้แสดงในราย
ประเด็นต่อไปนี้ 2.1 การนํ าความรู้ และประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากการศึกษาไปใช้ในการทํางาน 2.2
ความเปลีย่ นแปลงภายหลังสําเร็จการศึกษาเกีย่ วกับพัฒนาการในตําแหน่งหน้าที่ และภาพลักษณ์ทม่ี ี
จากมุมมองสังคมภายนอกตามการรับรูข้ องมหาบัณฑิต 2.3 ข้อคิดเห็นทีม่ ตี ่อการปรับปรุงหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโท และความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
2.1 ความรู้ และประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากการศึกษาไปใช้ในการทํางาน
กลุ่มผูส้ าํ เร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ระบุ
ว่า ความรู้ และประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากศึกษาถูกนํ าไปใช้ในลักษณะของการนํ ากระบวนการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบตั ใิ นกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ าขาวิชาจัดขึน้ ไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านจริง
ซึ่งอาจเป็ นเพราะตามปณิธานของสาขาวิชาต้องการผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความสามารถทัง้ ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการ ในขณะเดียวกันก็มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทางวิชาชีพโดยเฉพาะในด้าน
การปฏิบตั งิ านโดยมีความเข้าใจในลักษณะของงาน (ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มปป. : ออนไลน์) และสามารถดําเนินบทบาทของการเป็ นผูน้ ํา และ
ผูต้ ามในโอกาสที่เหมาะสมเพื่อให้การร่วมงานกับผูอ้ ่นื ดําเนินไปอย่างดีในสถานการณ์จริง โดยนํ า
ความรู้ และเสรีภาพทางวิชาการซึง่ กํากับด้วยคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ เมือ่ สําเร็จการศึกษาไป
แล้วมหาบัณฑิตมีความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตน นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างได้ระบุเพิม่ เติมว่า สิง่ ที่
นําไปใช้มากได้แก่ การวางแผนในการปฏิบตั งิ าน การนําความรูเ้ รือ่ งการเขียนโครงการไปประยุกต์ใช้
การนํ าประสบการณ์จากการทํางานร่วมกันกับผูอ้ ่นื จึงมีความมันใจเมื
่
่อต้องปฏิบตั งิ านจริง การคิด
วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ การฝึ กฝนในเชิงลึกซึ่งทําให้สามารถเรียนรู้รายละเอียดต่างๆ ได้มากขึน้
่
ดแสดง
การมีโลกทัศน์ และวิสยั ทัศน์ต่อสิง่ ต่างๆ ทีก่ ว้างไกลมากขึน้ ตลอดจนมีความมันใจในการพู
ความคิดเห็น สําหรับผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับ พรสถิตย์ อัชวังกูล. (2547 : 89) ซึง่ ได้ทาํ การ
วิจยั เพื่อติดตามผลผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ซึ่ง ผู้สํา เร็จ การศึก ษามีค วามคิด เห็น ว่ า ตนเองมี
คุณลักษณะ และความสามารถในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมาก เพราะว่า ได้นําความสามารถในการ
คิด เขียน และวิเคราะห์ได้อย่างเป็ นระบบ และสามารถค้นคว้าหาความรู้ท่เี กี่ยวข้องไปใช้ในการ
ทํางาน อีกทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวนีย์ เลวัลย์. (2549 : 100)ซึง่ ได้ศกึ ษาความคิดเห็นใน
การปฏิบตั งิ านหลังจากสําเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่เกีย่ วกับ พบว่า มี
การปฏิบตั งิ านโดยรวม และรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาช่วยให้
ผู้เ รีย นสามารถแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ ก ารร่ ว มมือ ทํ า งานระหว่ า งกัน กับ ผู้อ่ืน เพื่อ
ความสําเร็จลุลว่ งของงานโดยให้ความเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่องานต่างๆ ทีป่ ฏิบตั ิ
ส่วนในข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ และประสบการณ์ท่ไี ด้รบั ในการเรียนปริญญาโทที่นําไปใช้ใน
การทํางานน้อยที่สุดคือ การพัฒนาหลักสูตร เนื่องด้วยผูต้ อบไม่ได้ปฏิบตั งิ านด้านการจัดการเรียน
การสอน จากความคิดเห็นของกลุ่มผูส้ าํ เร็จการศึกษาผูว้ จิ ยั เห็นว่า สาขาวิชาควรคงลักษณะเด่นใน
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การฝึ กฝนให้นิสติ ใช้ความรู้ และความสามารถทีไ่ ด้ศกึ ษาไปปรับใช้ในการมีส่วนร่วมเพื่อดําเนินการ
วางแผน หรือบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของนิสติ ซึง่ ทางสาขาวิชาได้สนับสนุ นให้แก่นิสติ เพือ่ สร้าง
ทักษะทางวิชาชีพในระดับสูง และควรปรับปรุงบางรายวิชาเพื่อให้ตอบสนองต่อการนํ าไปใช้งานได้
จริงของนิสติ
2.2 ความเปลีย่ นแปลงภายหลังสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในตําแหน่ งหน้าที่ และ
ภาพลักษณ์ทม่ี จี ากมุมมองสังคมภายนอกตามการรับรูข้ องมหาบัณฑิต
สําหรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเกี่ยวกับการพัฒนาการในตําแหน่ งหน้ าที่การงาน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีพฒ
ั นาการที่ดีในด้านตําแหน่ งหน้ าที่การงาน โดยเป็ นที่ยอมรับจากหน่ วยงานทัง้
ภายใน และภายนอก ตลอดจนสามรถนําความรู้ และทักษะต่างๆ ไปปรับใช้กบั การปฏิบตั งิ านได้เป็ น
อย่างดีนอกจากนี้ยงั นํ าความรูท้ ่ไี ด้รบั ใช้สําหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้เป็ นอย่างดีเช่นกัน
ทัง้ นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากการจัด สรรประสบการณ์ ใ นรายวิช าต่ า งๆ ที่อ ยู่ใ นการเรีย นการสอนของ
สาขาวิชาได้เน้นทักษะในการนํ าความรู้ และทักษะต่างๆ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานด้าน
ั นางานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรต่างๆ
การจัดการเรียนรู้สําหรับผูเ้ รียนใหญ่ หรือนํ าไปใช้พฒ
ตลอดจนนํ าไปใช้ศกึ ษาต่อในระดับที่สูงขึน้ ทัง้ นี้การพัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะทางวิชาชีพชัน้ สูง
เป็ นเจตนารมณ์ทส่ี าขาวิชายึดมันและถื
่
อปฏิบตั มิ านับแต่ได้เริม่ ดําเนินการผลิตบุคลากรเพือ่ เข้าสูส่ าย
งานทางการศึกษาผู้ใ หญ่ การศึก ษานอกระบบ และการพัฒ นาชุ มชน จนถึง ปจั จุ บ นั นี้ มีผู้สํา เร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ได้เข้าไปเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานที่มสี ่วนร่วมจัดการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ดังนัน้ ด้วยความเป็ นมาของสาขาวิชานับแต่ปี 2523 จนถึง
ปจั จุบนั เชื่อได้ว่า สามารถสร้างความเชื่อมัน่ และการยอมรับจากหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัด
การศึก ษา และการเรียนรู้สําหรับกลุ่มเป้าหมายได้เ ป็ นอย่างดี สอดคล้องกับการให้รายละเอียด
เพิม่ เติมเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ท่สี งั คมภายนอกมีต่อมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ซ่งึ ได้รบั
คาดหวังจากสังคมภายนอกทีต่ อ้ งการให้ผสู้ ําเร็จการศึกษาสามารถช่วยเหลือและให้ขอ้ เสนอแนะใน
การแก้ไขปญั หาต่างๆ เต็มตามความสามารถ และสอดคล้องต่อบริบทความเป็ นจริงของสังคม และ
ชุมชนซึง่ ความน่ าเชื่อถือ และการได้รบั การยอมรับจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่
และการศึกษานอกระบบ ถือเป็ นจุดแข็งทีท่ างสาขาวิชาให้ความสําคัญทีจ่ ะนํามาพัฒนาสร้างแนวทาง
ในการจูงใจให้ผูท้ ส่ี นใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ สําหรับผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ภุมลี อบมลี. (2544 : ออนไลน์) ได้ศกึ ษาปจั จัยจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ของนิสติ บัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ปจั จัยด้านสถาบันมี
ผลต่อการจูงใจให้นิสติ ในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาต่อ และ พัชณีญา วิเชียร. (2547 : 80) ทีไ่ ด้
ศึกษาเหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในโครงการบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ลักษณะด้านการศึกษาเป็ นเหตุจูงใจที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาท
ของสถาบันการศึกษาทีม่ ตี ่อการพัฒนาการศึกษา อีกทัง้ มาตรฐานในการจัดการศึกษา และการเปิ ด
สอนในหลักสูตรทีม่ ปี ระโยชน์ต่องานทีท่ าํ อยู่
อย่างไรก็ตามมีประเด็นสําคัญที่ทางสาขาวิชาควรเร่งดําเนินการเพื่อหามาตรการบรรเทา
ความต้องการทีก่ ลุม่ ตัวอย่างบางส่วนได้ให้รายละเอียดเพิม่ เติมว่า ไม่มพี ฒ
ั นาการทางตําแหน่งหน้าที่
เลย มีแต่ภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในขณะทีต่ ําแหน่ งงานไม่มกี ารจัดสรรให้ อีกทัง้ เมื่อสําเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชานี้แล้วรับการยอมรับน้อยกว่าสาขาวิชาอื่นๆ ทัง้ ทีค่ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านไม่ได้ดอ้ ย
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กว่าผูท้ ส่ี าํ เร็จการศึกษาจากสาขาอื่นๆ อาจเนื่องด้วย หน่ วยงานหลักในการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ และ
การศึกษานอกระบบต้องประสบกับข้อจํากัดบางประการทัง้ ในส่วนของหลักสูตรโดยเนื้อหาสาระของ
แต่ละรายวิชามีมาก อีกทัง้ ครูสว่ นหนึ่งก็ขาดทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และการใช้สอ่ื ประกอบการ
เรียนการสอน (สนอง โลหิตวิเศษ และพิสมัย จารุจติ ติพทั ธ์. 2549 : 282) ในขณะทีเ่ วลาในการ
เรียนการสอนมีจาํ กัด ดังนัน้ ภาระหน้าทีข่ องครู กศน.จึงค่อนข้างหนัก นอกจากนี้ตอ้ งยอมรับว่า ความ
มันคงทางสถานภาพของครู
่
การศึกษานอกระบบไม่มคี วามมันคงทางวิ
่
ชาชีพเท่ากับครูการศึกษาใน
ระบบ ทําให้มบี ุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้การเรียนการสอนขาดความต่อเนื่อง และ
บุคลากรภายในองค์กรต้องร่วมกันรับภาระงานทัง้ ด้านการสอน และภาระงานอื่นๆ ในขณะที่การ
จัด สรรตํ า แหน่ ง เพื่อ บรรจุ เ ข้ารับ ราชการก็ไ ม่ป รากฏว่ าทางภาครัฐ ได้ว างมาตรการ หรือ ดํา เนิ น
นโยบายเชิงรูปธรรมที่ชดั เจน ดังนัน้ เมื่อมีผสู้ ําเร็จการศึกษาทางด้านการศึกษาผูใ้ หญ่โดยตรงอยู่ใน
หน่ ว ยงานจึง ต้อ งรับ ภาระค่อ นข้างมากเพื่อ ดํา เนิ นการจัด การศึก ษาให้กลุ่ ม เป้า หมายได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพ และวางแผนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมตรงตามหลักการ
เรีย นรู้ และพัฒ นาการของผู้เ รีย น ส่ว นในประเด็น ที่ไ ด้ร ับ การยอมรับ น้ อ ยกว่ า บางสาขาทัง้ ที่
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านไม่ได้ดอ้ ยกว่า อาจเนื่องมาจากลักษณะของหน้าทีร่ บั ผิดชอบของการ
จัด การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ และการศึ ก ษานอกระบบมีเ ป้ าหมายเพื่อ จัด การศึ ก ษาที่ ใ ห้ โ อกาสแก่
กลุ่มเป้าหมายซึง่ เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสจากการศึกษาในระบบโรงเรียน ลักษณะของการเรียนการสอนจึง
มุ่งพัฒนาคุณลักษณะ และคุณภาพชีวติ มากกว่าทางวิชาการเพื่อศึกษาต่อ ดังนัน้ ในการรับสมัคร
ผู้ส อนจึง เปิ ด โอกาสแก่ ผู้ท่ีม ีวุ ฒิก ารศึก ษาจากสาขาวิช าที่ห ลากหลาย เพราะไม่ ไ ด้ก ารกํ า หนด
คุณสมบัตทิ เ่ี ฉพาะเจาะจงว่า ผูส้ อนต้องมีวุฒทิ างการศึกษาเท่านัน้ (สนอง โลหิตวิเศษ และพิสมัย
จารุจติ ติพทั ธ์. 2549 : 293)
2.3 ข้อคิดเห็นทีม่ ตี ่อการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาโท และความสนใจศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก
จากข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการศึกษาต่อทีไ่ ด้รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากความคิดเห็นใน
การปรับปรุงหลักสูตรพบว่า กลุ่มผูส้ ําเร็จการศึกษามีความต้องการให้ปรับปรุงและขยายเนื้อหาของ
หลักสูตรให้กว้างขวางครอบคลุมไปยังกลุม่ เป้าหมายในการจัดการศึกษาทีเ่ ป็ นกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ผูส้ ูงอายุ ทัง้ นี้อาจเนื่องด้วยสังคมไทยกําลังเข้าสู่การเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ ซึ่งจะมีจํานวนเพิม่ มากขึน้
เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง ในขณะทีส่ งั คมไทยจะกลายเป็ นสังคมผูส้ งู อายุ (Ageing
society) ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ. (2550. : ออนไลน์)
ได้ระบุว่า สังคมไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเช่นเดียวกับหลายๆ
ประเทศกําลังเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ ในขณะทีค่ วามรูพ้ ้นื ฐาน และทักษะในการดูแล และจัดการบริการ
ทางสาธารณสุขให้แก่ผสู้ งู อายุจะทวีความสําคัญเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ จะถือเป็ นโอกาสทีด่ ที ส่ี าขาวิชาทีม่ ี
การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ความเข้าใจในระบบกระบวนการเปลีย่ นแปลงเชิงกายภาพ และความต้องการที่
บุคคลวัยผูใ้ หญ่มที งั ้ ในลักษณะของจิตใจ และความต้องการเชิงสังคมเป็ นต้น จะได้ทําการปรับปรุง
หลักสูตรเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการตามแนวโน้มทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในสังคมไทย
สํา หรับ ในประเด็น ของความต้อ งการศึก ษาต่ อ ในระดับ ปริญ ญาเอกพบว่ า กลุ่ม ผู้สํา เร็จ
การศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจในสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษา
ตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนามนุ ษย์และสังคม เนื่องด้วยผู้ตอบให้ความสําคัญต่อการเน้ น
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การศึก ษาที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาด้า นการเรีย นรู้ข องมนุ ษ ย์ แต่ ถ้ า จะศึก ษาต่ อ กลุ่ ม ผู้สํ า เร็จ
การศึกษาต้องการให้เน้นความสําคัญไปทีก่ ารศึกษาเพื่อพัฒนามนุ ษย์ และสังคม และการศึกษาของ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึง่ สอดคล้องต่อแนวโน้มของการพัฒนาในสังคมไทยทีใ่ ห้ความสําคัญต่อการมุ่ง
ส่งเสริมให้ มนุ ษย์เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา นับตัง้ แต่ประเทศไทยได้เริม่ ใช้แผนพัฒนาสังคม และ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่8 (พ.ศ.2540 - 2544) เป็ นต้นมา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ. 2550. : ออนไลน์) อีกทัง้ เป็ นการเปิดโอกาสทีจ่ ะดึงดูดกลุ่มผูเ้ รียนจาก
หน่ วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่ วยงานราชการที่จดั การศึกษาสําหรับผูใ้ หญ่ หรือการศึกษานอก
ระบบเพียงเท่านัน้ ขณะเดียวกันย่อมหมายถึง โอกาสในการเข้าสู่ตําแหน่ งงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์กรนอกส่วนราชการอีกด้วย
ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการนํ าเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ระดับบัณฑิ ตศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริ การ
การเสนอความเป็ นไปได้ในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ ดังที่จะนํ าเสนอในแต่ละประเด็นประกอบด้วย 1) ด้าน
การศึกษา 2) กฎหมายทางการศึกษา 3) สังคม เศรษฐกิจ และ 4) ความต้องการของผูเ้ รียน ดังมี
รายละเอียดดังนี้
การรวบรวมข้อมูลที่ผู้วจิ ยั ได้รบั จากกลุ่มตัวอย่างได้ให้รายละเอียดแง่มุมต่างๆ เพื่อนํ ามา
ประกอบการนํ าเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ พบว่า ภาควิชา
การศึกษาผูใ้ หญ่ควรให้การพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างเท่า
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงบริบทความต้องการของสังคม และสร้างความน่ าสนใจโดยการเสนอปจั จัยทีม่ ี
ผลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อเพื่อให้ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่สามารถผลิตบุคลากรท่ามกลาง
บริบท และวิสยั ทัศน์ทางการศึกษาที่เปลีย่ นไป ในขณะที่การปรับเปลีย่ นต้องดําเนินการบนพื้นฐาน
ของปรัชญา และปณิธานแรกเริม่ ในการจัดการเรียนการสอนของทางภาควิชาที่ประสงค์จะพัฒนา
วิชาชีพการศึกษาผูใ้ หญ่ เน้นการผลิตและพัฒนากําลังคนทีม่ คี ุณภาพในสายวิชา การพัฒนาความรู้
และการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพโดยทําการสอนในระดับปริญญาโท และ
เอก ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถทัง้ ในเนื้อหาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบ และการพัฒนา
ชุมชน ตลอดจนสามารถดําเนินการศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อแสวงหาความรูใ้ หม่ๆ ในสายวิชาชีพได้
อีกทัง้ ยังเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการปฏิบตั งิ านในสภาพสังคมปจั จุบนั และสามารถนําความ
เจริญงอกงามมาสูส่ งั คมโดยส่วนรวมได้ มีความพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างดี (ภาควิชา
การศึกษาผูใ้ หญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มปป. : ออนไลน์)
1) ด้านการศึกษา เป็ นการนํ าเสนอแนวทางความเป็ นไปเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษาซึง่ ประกอบด้วยประเด็นดังนี้ ชื่อสาขาวิชา วิธกี ารจัดการศึกษา
การให้ความสําคัญต่อการพัฒนาโดยยึดหลักการคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาได้ปรากฏ
ขึน้ ในนโยบายการพัฒนากระแสหลักตลอดมา จนกระทังป
่ จั จุบนั สังคมไทยกําลังเข้าสูแ่ ผนพัฒนา และ
สัง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ที่ย งั คงให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิจ
ทรัพยากรมนุ ษย์ หรือทุนมนุ ษย์ เนื่องด้วยกระแสสังคมยุคใหม่ความได้เปรียบเชิงเปรียบมีดชั นีช้วี ดั
จากการที่แต่ละประเทศมีประชากรที่มคี ุณภาพ ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นมุมมองของการจัดการศึกษา
โดยใช้หลักการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนดํารงตนตามหลักการเรียนรูต้ ลอดชีวติ จึงมี
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ผลต่อการปรับตัวของหลักสูตรเพือ่ รองรับความต้องการในงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ทท่ี วีความสําคัญ
มากขึน้ จากองค์กรในทุกภาคส่วนของสังคม ดังที่ พศิน แตงจวง (2545 : ออนไลน์) ได้วจิ ยั ถึง
ปรัช ญา และรูป แบบการจัด การเรีย นการสอนระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาสาขาการศึก ษานอกระบบใน
สถาบันอุดมศึกษา พบว่า การพัฒนาหลักสูตรในบางรายวิชาให้น่าสนใจเป็ นการดํารงความสําคัญ
ของสาขาวิชาการศึกษานอกระบบให้ยงั มีความน่าสนใจเข้าศึกษาต่อ อีกทัง้ แนวโน้มการจัดการศึกษา
ในต่ า งประเทศของสาขาการศึก ษาผู้ใ หญ่ จ ะเน้ น ไปที่ก ารพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ โดยเชื่อ ว่ า
การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์มคี วามสําคัญต่อการพัฒนาในทุกองค์กร และ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการศึกษานอกระบบของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรเน้นพัฒนาหลักสูตรให้มลี กั ษณะเป็ น Area of study เช่น การพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ หรือ Educational Leadership เป็ นต้น ซึง่ ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว คงไม่ได้มี
เพียงแต่ช่อื สาขาวิชา สําหรับแนวทางในการปรับตัวของการจัดการศึกษาเป็ นสถานการณ์ทไ่ี ม่อาจ
เลี่ยงได้ หากแต่เป็ นการใช้ศกั ยภาพที่มเี พื่อสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการศึกษา ดังจะเห็นได้
จากในปจั จุบนั มีการปรับเปลีย่ นถึงระดับโครงสร้างทางการบริหารทีต่ อ้ งปรับตัวเพื่อรองรับต่อความ
เปลีย่ นแปลงจากปจั จัยต่างๆ ซึ่งเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามท้าทายต่อความสามารถของแต่ละสาขาวิชาในการ
สร้างความยืดหยุน่ เพื่อรองรับกระแสทีม่ ผี ลต่อการปรับเปลีย่ นต่างๆ ดังจะเห็นได้จากการปรับเปลีย่ น
เชิงโครงสร้างของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากงานวิจยั ของ ปทีป เมธาคุณวุฒ.ิ
(2545 : ออนไลน์) ทีร่ ะบุว่า คณะครุศาสตร์ควรเปิดสาขาไม่ควรเปิ ดกระจายมากเกินไป ควรพยายาม
จัดกลุ่มสาขาทีใ่ กล้เคียง ควรมีการยุบรวมภาควิชาตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้มคี วามซํ้าซ้อนกัน
เช่นในปจั จุบนั ควรมีภาควิชา 4-5 ภาควิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู กลุ่มวิชาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
วิธสี อน กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ การอุดมศึกษา กลุ่มวิชาวิจยั ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
อาจารย์ค ณะครุศ าสตร์พบว่า รูปแบบที่นํ า เสนอที่มีค วามถี่ม ากที่สุด และมาก มีล กั ษณะการรวม
ภาควิชาซึง่ ประกอบด้วย 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน โดยรวมอาจารย์จาก
ภาควิชาประถมศึกษา ภาควิชามัธยมศึกษา ภาควิชาการศึกษานอกระบบ อาจารย์จากภาควิชาสา
รัต ถศึกษาบางส่ว น ภาควิชาที่สองคือ ภาควิชาบริหารและการอุ ด มศึกษา โดยรวมอาจารย์จาก
ภาควิช าบริห ารการศึก ษา ภาควิช าอุ ด มศึก ษา และอาจารย์จ ากภาควิช าสารัตถศึกษาบางส่ว น
ภาควิชาทีส่ ามคือภาควิชาวิจยั และจิตวิทยาการศึกษา โดยรวมอาจารย์จากภาควิชาวิจยั การศึกษา
และอาจารย์จากสาขาจิตวิทยาการศึกษา ภาควิชาที่ส่คี อื ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โดยรวม
อาจารย์จากภาควิชาโสตทัศนศึกษา ภาควิชาทีห่ า้ คือ ภาควิชาศิลปและดนตรีศกึ ษา โดยรวมอาจารย์
จากภาควิชาศิลปศึกษา และอาจารย์จากภาควิชาดนตรีศกึ ษา
อย่างไรก็ตามเพื่อดํารงไว้ซ่ึงความสําคัญแห่งศาสตร์ทางการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้ใหญ่
จํา เป็ น อย่า งยิ่ง ที่ต้อ งมีก ารปรับ เปลี่ยนชื่อ สาขาวิช าเพื่อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ผู้เ รีย นกลุ่ม อื่น ๆ
นอกเหนื อ จากกลุ่ ม ที่ป ฏิบ ตั ิง านทางด้า นการศึก ษาผู้ใ หญ่ หรือ การศึก ษานอกระบบซึ่ง มาจาก
หน่ วยงานของภาครัฐ โดยมุ่งขยายสู่กลุ่มผู้เรียนที่มคี วามสนใจศาสตร์ในการจัดการเรียนรูส้ ําหรับ
ผูใ้ หญ่ซ่งึ มาจากหน่ วยงานภาคเอกชน หรือหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
โดยตรง สําหรับชื่อสาขาวิชาควรอยูบ่ นแนวทางของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ โดยดําเนินการอยูบ่ นพืน้ ฐานของมาตรฐานของการบริหารงานด้านการศึกษา ซึง่ เอือ้ ต่อการมี
คุณสมบัตเิ พื่อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพตามทีก่ ฎหมายได้ระบุไว้ ทัง้ นี้ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ที่กลุ่ม
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นนิสติ และกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผูส้ ําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาผู้ มีความเห็น

148
ตรงกันว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรของทางสาขาวิชา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวนีย์
เลวัลย์. (2549 : 100) ที่พบว่าควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ โดยควรใช้ช่อื ว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์กบั การศึกษาผู้ใหญ่ และควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารต่า งๆ เช่น การ
บริหารองค์กร การบริหารโครงการ และการจัดการแนวใหม่ทรัพยากรมนุษย์ และบุคคล
สําหรับวิธีการจัดการศึกษาผู้วิจยั เห็นว่ า สิง่ ที่หลีก เลี่ยงไม่ไ ด้คือ ต้องดําเนิ นการบริหาร
หลักสูตรให้มคี วามทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของบริบททางการศึก ษามากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันหากมุ่งสร้างให้นิสติ มีทกั ษะทางวิชาชีพขัน้ สูงควรต้องเน้ นในเรื่องการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
สร้างความเข้าใจรายละเอียดทางศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั เกีย่ วกับการจัดการหลักสูตรให้รองรับต่อความต้องการของผูเ้ รียน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุมาลี สังข์ศรี และคณะ.(2534 : ออนไลน์) ซึง่ ได้ศกึ ษาความคิดเห็นและ
ความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รบั จากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษา
ทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ในส่วนงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ควรปรับให้ทนั สมัย เนื้อหาไม่ซบั ซ้อน และให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์กบั ชุมชนได้มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้
ควรให้นักศึกษาที่ยงั ไม่ได้ป ฏิบตั ิงานการศึก ษานอกระบบโดยตรง ได้มโี อกาสฝึ ก ปฏิบ ตั ิง านใน
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง สําหรับในส่วนของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่นิสติ และกลุ่มผูส้ ําเร็จการศึกษา
จากสาขาวิชา และกลุ่มผูส้ นใจมีความเห็นตรงกันว่า หลักสูตรควรเน้นรายวิชาทีเ่ กี่ยวกับการบริหาร
ให้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรสถิตย์ อัชวังกูล. (2547 : 89) ทีไ่ ด้ทําการติดตามผล
ผู้สําเร็จ การศึก ษาในหลักสูต รปริญ ญามหาบัณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีพ ลัง งาน มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมว่า หลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ควรมีการปรับปรุง และสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการ
บริหารงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
2) กฎหมายทางการศึกษา
การนําเสนอแนวทางพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ทีต่ อบสนองความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ ต้องกําหนดให้หลักสูตรมีความครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร 2 ส่วน กล่าวคือ 1) การ
บริหารจัดการ ซึง่ เป็ นเงือ่ นไขสําคัญในการขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพผูบ้ ริหาร ซึง่ ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูบ้ ริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) และ 2) การ
จัดหลักสูตรการสอน หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีความจําเป็ นต่อผูเ้ รียนที่ประกอบวิชาชีพ
ครูผูส้ อน เนื่องด้วยการที่กฎหมายทางการศึกษาทัง้ ในส่วนของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ได้ระบุเกี่ยวกับ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และการกําหนดเรื่องวิชาชีพควบคุมจึงส่งผลต่อผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในด้าน
การศึกษาทัง้ ที่เป็ นครู ผูบ้ ริหาร หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรใหม่จงึ ต้องดําเนินการตามการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ในฐานะทีเ่ ป็ น
เครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องต่อ
นโยบาย และแผนการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดังที่ ธํารง บัวศรี. (2542 : 10) ได้ระบุถงึ
ความสําคัญของหลักสูตรมีขน้ึ เพือ่ เป็ นเครื่องมือถ่ายทอดเจตนารมณ์ หรือเป้าประสงค์ของการศึกษา
ของชาติสกู่ ารปฏิบตั ิ
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3) สังคม เศรษฐกิ จ
จากกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนับแต่ท่มี กี ารนํ าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ได้เกิดปรากฎการณ์ทส่ี ําคัญในการปรับเปลีย่ นมิตใิ น
การพัฒนาประเทศจากการมุ่งเพียงพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก สู่การให้ความสําคัญต่อการพัฒนา
่ จั จุบนั สังคมไทยกําลังเข้าสูแ่ ผนพัฒนา
คนโดยยึดหลักการคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา กระทังป
และสัง คมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ยัง ปรากฏการให้ค วามสําคัญ ต่ อ การพัฒ นา
เศรษฐกิจทรัพยากรมนุ ษย์ หรือทุนมนุ ษย์ เนื่องด้วยกระแสสังคมยุคใหม่ความได้เปรียบเชิงเปรียบมี
ดัชนีช้วี ดั จากการที่แต่ละประเทศมีประชากรที่มคี ุณภาพ ดังนัน้ การปรับเปลี่ยนมุมมองของการจัด
การศึกษาโดยใช้หลักการศึกษาตลอดชีวติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดํารงตนตามหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวติ เพราะฉะนัน้ การปรับตัวของหลักสูตรเพื่อรองรับต่อความต้องการในงานด้านทรัพยากร
มนุ ษย์ทท่ี วีความสําคัญมากขึน้ จากองค์กรในทุกภาคส่วนของสังคม
4) ความต้องการของผูเ้ รียน เป็ นปจั จัยสําคัญทีผ่ พู้ ฒ
ั นาหลักสูตรต้องลําดับความสําคัญซึง่
อาจพิจารณาได้จากประเด็นดังนี้ 1) ด้านค่าใช้จ่าย 2) เวลาทีจ่ ดั การเรียนการสอน และ 3) การนําจุด
แข็งของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาปรับประยุกต์ใช้ในการนําเสนอ
หลักสูตรใหม่
เหตุผลประการสําคัญของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมาจากการพิจารณาความพร้อมทีจ่ ะเข้า
สู่ระบบการศึกษาอีกครัง้ โดยสิง่ ที่ผู้เรียนทัง้ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจากนิสติ ที่กําลังศึกษาอยู่ หรือกลุ่ม
ตัว อย่า งที่เ ป็ น ผู้ส นใจศึก ษาในสาขาวิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่ คือ ค่า ใช้จ่ า ย ซึ่ง หากพิจ ารณาจาก
กลุ่มเป้าหมายของผู้เรียน แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันทัง้ กลุ่มบุคคลที่มาจากองค์กรภาครัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ดังนัน้ การกําหนดค่าใช้จ่ายทางการ
ศึกษาควรให้ความสําคัญต่อแนวคิดในการสร้างโอกาส และความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาได้
ในทุกกลุม่ โดยทางฝา่ ยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการกําหนดนโยบาย หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต้องให้ความสําคัญ
ในการสร้า งแนวทาง หรือ ข้อ กํ า หนดระเบีย บการจ่ า ยค่า เล่ า เรีย น หรือ ค่า ธรรมเนี ย มที่ส ะท้อ น
งบประมาณในการจัดการศึกษา และสร้างความสมประโยชน์แก่ผเู้ รียนทีม่ าจากองค์กรต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี
นอกจากนี้การจัดการศึกษาต้องมีแนวทางในการสร้างความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการจัดการ
เรียนการสอนให้มากขึน้ เพือ่ เอือ้ ต่อผูเ้ รียนทีต่ อ้ งทํางานควบคู่ไปด้วยได้มกี ารจัดสรรเวลาเพือ่ โอกาส
ทางการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุมติ ร สุวรรณ. (2549 : ออนไลน์)
ซึง่ ได้ทําการศึกษาสถานภาพและทิศทางของบัณฑิตศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์. โดยมี
วัตถุ ประสงค์เ พื่อ สํา รวจความต้องการของกลุ่มบุค คลเป้ า หมายในการเข้า ศึก ษาต่ อ อีก ทัง้ เพื่อ
นํ า เสนอแนวคิด และแนวทางในการพัฒ นาหลัก สูต รและการจัด การศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกใน
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน กระบวนการวิจยั ประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
การวิจยั เชิงสํารวจ และการประชุมผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยผลการสํารวจความต้องการศึกษาต่อในสาขา
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และชุมชน พบว่า กลุ่มบุคคลเป้าหมายส่วนใหญ่มคี วามสนใจที่จะเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และต้องการให้จดั การเรียนการสอนนอกเวลาราชการในวันเสาร์อาทิตย์ และมีค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สงู มากเกินไป สําหรับในเรื่องของการยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทีจ่ ดั การเรียน
การสอนซึง่ เป็ นความต้องการ และเป็ นปญั หาทีส่ ร้างความลําบากใจให้แก่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้
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นี้ ถือว่าเป็ นปจั จัยสําคัญประการหนึ่งในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ หรืออาจกล่าวได้ว่า มีผลกระทบ
ต่อโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ เพื่อการพัฒนาตนเอง และงานที่ปฏิบตั ิ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จําลอง ศรีสวุ รรณ์ และคณะ. (2548 : ออนไลน์) ซึง่ ได้ทาํ การศึกษาความต้องการศึกษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษาเกษตรของอาจารย์ผสู้ อนวิชาเกษตรในวิทยาลัยเกษตร และ
เทคโนโลยี วิทยาลัยประมง ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ อาจารย์ผสู้ อนวิชาเกษตรทีไ่ ม่ตอ้ งการศึกษาต่อได้
ระบุถึงเหตุผลว่า มีภาระทางครอบครัว ซึ่งมีหน้ าที่รบั ผิดชอบมากจึงไม่มเี วลาศึกษาต่อ ในขณะที่
อาจารย์ผู้สอนที่ต้องการศึกษาต่ อได้ร ะบุเหตุ ผ ลว่า ต้องการพัฒ นาประสิทธิภาพของตนเองโดย
ต้องการศึกษาในหลักสูตรนอกเวลาราชการ ด้วยเหตุผลว่า ไม่ต้องการลาหน่ วยงานมาศึกษาต่อ
เนื่องจากกังวลต่อผลกระทบเกี่ยวกับการขึน้ เงินเดือน และพิจารณาความดีความชอบและสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ วรานนท์ ศรีวรานันท์. (2546 : ออนไลน์) ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
เลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในหลัก สู ต ร เศรษฐศาสตรมหาบัณ ฑิ ต หลัก สู ต ร 1 ปี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ตัวแปรสําคัญประการหนึ่งทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อได้แก่ ความ
พอใจในระยะเวลาศึกษา 1 ปี ซึ่งมีผลต่อความคาดหวังที่จะสําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี และ
ปรีชา ภูมกิ อง. (2550 : ออนไลน์) ได้ศกึ ษาการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนิสติ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต: กรณีศกึ ษาสาขาการบริหารงานท้องถิน่ รุ่น 1 สาขาการ
บริหารงานทัวไป
่ รุ่น 5 และสาขานโยบายสาธารณะ รุ่น 8 วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
ั ยด้านเวลาเรียนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่ออยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
บูรพา พบว่า ปจจั
นอกจากนี้ควรนําปจั จัยทีเ่ ป็ นจุดแข็งของสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ทัง้ นี้อาจนํ ามากําหนดเป็ นแนวทาง หรือมาตรการสําคัญ
เพื่อ ทํ า หน้ า ที่เ ป็ น กลไกสํ า คัญ ในการขับ เคลื่อ นให้ห ลัก สูต รใหม่ ร ะดับ บัณ ฑิต ศึก ษา สาขาวิช า
การศึกษาผูใ้ หญ่ มีผลในเชิงปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นในประเด็น 1) ปจั จัยด้านภาพลักษณ์ของ
สาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) ปจั จัย
เชิงกายภาพ ซึง่ ในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้
1) ป จั จัย ด้ า นภาพลัก ษณ์ ข องสาขาวิ ช าการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ภาควิ ช าการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ความเชื่อมันในชื
่ ่อเสียงทีไ่ ด้สงสมของมหาวิ
ั่
ทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒทางศาสตร์ด้านการศึกษาที่ให้การสนับสนุ น และส่งเสริมให้แ ต่ละคณะวิชาได้ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนบนพืน้ ฐานของการมุง่ ผลิต และพัฒนาบุคคลให้มคี ุณภาพ และการมีเสรีภาพทาง
วิช าการที่กํ า กับด้ว ยหลัก คุ ณ ธรรม จริย ธรรม ย่อ มส่ง ผลต่ อ ความเชื่อ มันที
่ ่บุค คลภายนอกมีต่ อ
หน่ วยงานของมหาวิทยาลัยซึ่งก็ครอบคลุมถึงภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ซง่ึ ได้เริม่ ทําการจัดการเรียน
การสอนตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ที่ได้มกี ารจัดตัง้ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ และการศึกษา
พิเศษ (ชื่อในขณะนัน้ ) จนถึงปจั จุบนั ทีเ่ ป็ นภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ โดยได้ทาํ การผลิตบุคลากรเข้าสู่
การทํางานด้านการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบ และการพัฒนาชุมชนทัง้ ทีเ่ ป็ นนิสติ เก่า
และปจั จุบนั ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิตสาขาการศึกษาผู้ใหญ่ มาเป็ นจํานวนมาก ซึ่งนิ สติ เหล่านี้ถือเป็ นตัวแทนที่ดีในสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ
สาขาวิชาให้เป็ นทีร่ ูจ้ กั ในวงกว้าง ดังจะเห็นได้จากทีก่ ลุ่มตัวอย่างได้ระบุว่า บุคคลใกล้ชดิ ได้แนะนํ า
ให้ม าสมัค รเข้า ศึก ษาต่ อ ในสาขาวิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่ ดัง นั น้ ความเชื่อ มัน่ ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย และหลักสูตรของสาขาวิชาย่อมมีอทิ ธิพลสําคัญต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของผูท้ ่ี
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สนใจได้เป็ นอย่างดี ดังงานวิจยั ของ ณัฐชา ตรีมุข. (2546 : 161) ซึ่งได้ทําการศึกษาปจั จัยที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั จํานวนผูส้ มัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า
ระยะเวลานับตัง้ แต่เปิ ดสอนจนถึงปจั จุบนั มีความสัมพันธ์กบั จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท และงานวิจยั ของ กรทิพย์ ตัง้ ทวีธรรม. (2548 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทําการศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการเปิ ดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ โดยพบว่า ทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยด้าน
สถาบัน และด้า นสื่อ โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ มีค วามสัม พัน ธ์ กบั แนวโน้ ม การเลือ กเรีย นหลัก สูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปิ
ยะนุ ช ขันสาครกิตติ. (2549 :
บทคัดย่อ) ที่ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ชือ่ เสียงของสถาบัน มีผลต่อการจูงใจให้นิสติ เข้า
ศึกษาต่อ นอกจากการสร้างเครือข่ายจากทัง้ ศิษย์เก่า และศิษย์ปจั จุบนั มาเป็ นกลไกสําคัญในการสร้าง
ระบบการกระจายข่าวสารสูก่ ารรับรูข้ องสังคมแล้ว
นอกจากนี้ประกอบกับทีก่ ลุ่มตัวอย่างได้ระบุว่า เมื่อเข้ามาเป็ นนิสติ ของสาขาวิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่มคี วามประทับต่อคณาจารย์โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอน และการเป็ นแบบอย่าง
ทีด่ ที างด้านวิชาการ และวิชาชีพของสาขาวิชา ซึง่ ในส่วนของคณาจารย์ผสู้ อนถือได้ว่ามีความสําคัญ
อย่างยิง่ ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ดังจะเห็นได้จากอาจารย์ผสู้ อนทีม่ ที กั ษะความสามารถทัง้ ในเชิง
วิชาการ และวิชาชีพย่อมได้รบั การยอมรับจากสังคมในวงกว้าง โดยประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ของ
อาจารย์ผูส้ อนย่อมมีผลต่อการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดสรรประสบการณ์ การเรียนรูใ้ ห้แก่
นิสติ ได้อย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และการส่งเสริมทักษะทีจ่ ําเป็ นต่างๆให้แก่
นิสติ บนฐานคิดของหลักการเรียนรูส้ าํ หรับผูใ้ หญ่ ดังนัน้ ควรให้ความสําคัญต่อการดําเนินการส่งเสริม
ให้คณาจารย์ของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ได้ทาํ ผลงานทางวิชาการเพือ่ สร้างความก้าวหน้า และเสริม
ความแข็งแกร่งทางวิชาการทัง้ ในลักษณะของการสร้างข้อค้นพบ และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเป็ น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ยุพดี สันติวุฒน์. (2546 : ออนไลน์) ได้ทาํ การศึกษาปจั จัยส่วนประสมการตลาดบริการทีม่ ผี ล
ต่อการตัดสินใจศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ ริหาร พบว่า ปจั จัย
สําคัญที่ส่งผลในการตัดสินใจในระดับมากประกอบด้วย ปจั จัยด้านบุคคล ซึ่งนักศึกษาได้ระบุว่า
อาจารย์ผสู้ อนทีม่ ชี ่อื เสียงเป็ นทีย่ อมรับ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิรพิ ร บ่อพิมาย. (2550 : 72
- 74) ศึกษาถึงความพึงพอใจของนิสติ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทัวไปที
่
ม่ ตี ่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี การศึกษา 2549
พบว่า นิสติ มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในด้านอาจารย์ผูส้ อนในระดับมากในด้านอาจารย์
ผู้ส อน โดยนิ ส ิต พึง พอใจในเรื่อ งของการมีค วามรู้ท ัง้ เนื้ อ หา และประสบการณ์ ข องอาจารย์ ม ี
ความสําคัญต่อนิสติ มากทีส่ ดุ รองลงมาได้แก่ ความเป็ นกันเองกับนิสติ
2) ปจั จัยเชิงกายภาพในเชิงทําเลที่ตงั ้ ของมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒมีทต่ี งั ้ ซึง่ สามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากตัง้ อยูใ่ นกลางเมือง และเป็ นทําเลทางธุรกิจทีส่ าํ คัญ
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ เส้นทางในการเดินทางจึงค่อนข้างสะดวก และระบบขนส่ง
มวลชนทุกประเภทก็มเี ส้นทางผ่าน สําหรับด้านทําเลที่ตงั ้ มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ดังที่
งานวิจยั ของศตนันท์ ทรัพย์หริ ญ
ั . (2546 : 75) ทีไ่ ด้ทําการศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่
สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยทัง้ ของรัฐ
และเอกชนของนิสติ นักศึกษาในกรุงเทพมหานครพบว่า ที่ตงั ้ ของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ใน
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ทางบวกต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และงานวิจยั ของ ธิดา พร
กําเหนิดทรัพย์. (2549 : 182) ซึง่ ได้ทาํ การศึกษาถึงปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจของนิสติ ปริญญา
โท บริ ห า ร ธุ รกิ จ มห า บั ณ ฑิ ต ภ า ค พิ เ ศ ษ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ทร วิ โ ร ฒ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า ทําเลทีต่ งั ้ มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจโดยรวมของนิสติ โดย
ในด้านทําเลทีต่ งั ้ สามารถนํามาใช้เป็ นกลยุทธ์สาํ คัญในการดึงดูดแก่กลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาศึกษาต่อ
ได้ นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ทีไ่ ด้ทําการศึกษาความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษาของ ฉันฉาย รัตนพานิช. (2547 : ออนไลน์) ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาความต้องการใน
การศึก ษาหลัก สู ต รรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต ภาคพิเ ศษ ของนิ ส ิต มหาวิท ยาลัย บู ร พา
สาขาวิชาการบริหารทัวไป
่ ณ กรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการในการศึกษาในหลักสูตร รป.ม.
เหตุผลส่วนหนึ่งทีเ่ ลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ กรุงเทพมหานคร เพราะความสะดวกในการ
เดินทางมาเรียน และเวลาเรียน (เรียนในวันเสาร์ - อาทิตย์) และ งานวิจยั ของ ศาสตร์ศลิ ป์ ละม้าย
ศรี. (2547 :
ออนไลน์ ) ที่ได้ทําการศึกษาแรงจูงใจที่นิสติ ตัดสินใจเข้าศึกษา ในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารทั ว่ ไป มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา รุ่ น ที่ 4
กรุงเทพมหานคร พบว่า องค์ประกอบทีเ่ ป็ นแรงจูงใจได้แก่ สถานทีต่ งั ้ ของมหาวิทยาลัย ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย เวลาในการเรียนช่วงเสาร์ - อาทิตย์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ซ่งึ
เข้าถึงนิสติ ได้มากกว่าสื่ออื่นๆ ซึ่งหากมีการนํ าจุดแข็งต่างๆ เหล่านี้มาปรับใช้เป็ นกลยุทธ์เพื่อสร้าง
ความโดดเด่นทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ย่อมสร้างโอกาส และความ
เป็ นไปได้ในการขับเคลือ่ นให้การนําหลักสูตรไปใช้ได้ในเชิงรูปธรรม
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จากผลการวิจยั
เกีย่ วกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการนําเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะต่อผูเ้ กีย่ วข้อง ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. จากผลการวิจยั ที่พบว่า นิสติ ส่วนใหญ่ได้รบั รูข้ ่าวสารของภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่จาก
บุคคลรอบข้าง ดังนัน้ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของทางภาควิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ควรให้ความสําคัญต่อหามาตรการเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่อ
ที่อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เช่น อินเตอร์เน็ต หรืออาจจัดการสัมมนาทาง
วิช าการเพื่อ สนับ สนุ น ความก้า วหน้ า ทางวิช าการในศาสตร์ท างการศึก ษาผู้ใ หญ่ ต่ อ สัง คมอย่า ง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เป็ นต้น
2. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ความคิดเห็นของนิสติ ที่มตี ่อคณาจารย์ของสาขาวิชาการศึกษา
ผูใ้ หญ่ ซึ่งถือได้ว่า สามารถพัฒนาเพื่อเป็ นจุดแข็งทางด้านเกี่ยวกับอาจารย์ ดังนัน้ ควรมีระบบหรือ
กลไกในการพัฒนาอาจารย์ควรมีการกําหนดและวางแผนการจัดอัตรากําลังทดแทน เนื่องจากในระยะ
ยาวปจั จัยเกีย่ วกับการเกษียณอายุราชการย่อมมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา หรือหา
แนวทางในการใช้ประโยชน์ จากศักยภาพของอาจารย์ท่เี กษียณอายุราชการเพื่อร่วมสร้างเครือข่าย
และแหล่งการแลกเปลีย่ นทรัพยากรทางปญั ญาเพือ่ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
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3. จากผลการวิจยั ทีพ่ บชื่อสาขาวิชามีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ดังนัน้ จึงควรทบทวน
เพื่อสร้างความเป็ นไปได้ในการปรับเปลีย่ นชื่อสาขาวิชาเพื่อสร้างความน่ าสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ รียนโดยคํานึงถึงความหลากหลายของผูเ้ รียนทีม่ าจากองค์กรต่างๆ ทีม่ หี น้าที่ และลักษณะของการ
ปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงต่อการดําเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ อันจะเป็ นการสร้าง
โอกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ อีกทัง้ เป็ นการพัฒนา
ศาสตร์ทางการศึกษาผูใ้ หญ่ และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
4. ควรมีการประเมินการใช้หลักสูตรทุก 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานของการจัดการเรียนการ
สอนระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา เพื่อ สร้า งความสมดุ ล ระหว่ า งความต้อ งการของผู้เ รีย น และบริบ ทที่
เปลีย่ นแปลงของสังคมภายนอกข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. กําหนดการพัฒนาหลักสูตรจากการคํานึงถึงนโยบายและความต้องการของสังคมภายนอก
ั ฑิต เพือ่ เป็ นการกําหนดทิศทางของหลักสูตรจากความ
ทัง้ ในลักษณะของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการใช้บณ
ต้องการร่วมกัน
2. ควรร่วมกันกําหนดแนวทางในการสร้างทางเลือกด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาทีเ่ หมาะสม
และคํานึงถึงโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา เช่น พิจารณาความเหมาะสม หรือมีทางเลือกในการผ่อน
ชําระเป็ นต้น
3. นําความแข็งแกร่งและความไว้วางใจต่อสถาบันของสังคมภายนอกมาขยายและเสริมสร้าง
เครือ ข่ า ยของนิ ส ิต เก่ า อย่ า งจริง จัง และเป็ น ระบบโครงข่า ยที่แ ข็ง แกร่ ง เพื่อ สร้า งการรับ รู้ และ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่างๆ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสอบถามความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ภาควิ ชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
คําชี้แจง
แบบสอบถามชุด นี้ มวี ตั ถุ ประสงค์ท่ีจะสอบถามความคิด เห็น ของนิ สติ ที่กําลังศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ทีม่ ตี ่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ปญั หา และข้อเสนอแนะ ทัง้ นี้เพื่อนํ ามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้ตอบสนองความต้องการของกลุม่ นิสติ มากยิง่ ขึน้ ต่อไป
คําตอบของท่านไม่มผี ลต่ อท่านแต่ป ระการใด แต่มคี วามสําคัญต่ องานวิจยั ศึก ษาความ
เป็ นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสติ
ต่อไป
จึงขอให้ทา่ นตอบคําถามทุกข้อความเป็ นจริงทุกข้ออย่างละเอียด
แบบสอบแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตอนที่ 3 ปญั หาและข้อเสนอแนะ
ขอบคุณทีใ่ ห้ความร่วมมือ
รองศาสตราจารย์ ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
ผูว้ จิ ยั
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ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแ้ จง ขอให้ทา่ นใส่เครือ่ งหมาย 9 ลงใน

ตรงกับข้อความทีท่ า่ นเลือก

1. เพศ
ชาย
2. อายุ…………………………..ปี
3. สถานภาพ
โสด
สมรส

หญิง

ไม่มบี ตุ ร
มีบุตร จํานวน…………..คน
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………
4. วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี
ชือ่ ย่อ………….……….(เช่น กศ.บ.) สาขาวิชา…………………………………….……
คณะ…………………………………………………………..…………………………….
ชือ่ สถาบันทีจ่ บ…………………………………………………..…………………………
5. ปจั จุบนั ท่านทํางานหรือประกอบอาชีพอะไร
ไม่ทาํ งาน
ทํางาน
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ระบุ………………………………………
อาชีพอิสระ
ระบุ…………………………………………
พนักงาน/ลูกจ้าง บริษทั เอกชน ระบุ………………………………………
อื่นๆ ระบุ......................................
6. ท่านรูจ้ กั สาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ จากแหล่งใด
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. เหตุผลทีท่ าํ ให้ทา่ นตัดสินใจเข้าเรียนระดับปริญญาโทสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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8. เป้าหมายในการเข้าเรียน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9. ความคาดหวังในการเข้าเรียน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
ตอนที่ 2 ความคิ ดเห็นต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมหาบัณฑิ ต สาขา
การศึกษาผูใ้ หญ่
คําชี้แจง ขอให้ทา่ นใส่เครือ่ งหมาย 9 ลงในช่องว่างทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่าน โดยตัวเลข
ในแต่ละช่องมีความหมายดังนี้
ใช่
5
หมายถึง
ระดับมากทีส่ ดุ
4
หมายถึง
ระดับมาก
3
หมายถึง
ระดับปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยทีส่ ดุ
ไม่ใช่
ข้อ

คําถาม
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรได้บรรจุรายวิชาทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝน
และสามารถตอบสนองความต้องการด้านวิชาการ และ
วิชาชีพของผูเ้ รียน
หลัก สูต รมีค วามชัด เจนในหลัก คิด และแนวทางการ
ดําเนินงานของการจัดการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอก
ระบบ
ให้มปี ระสบการณ์ ตรงในการนํ าความรู้ และทัก ษะที่
ได้รบั ไปปฏิบตั ใิ นสภาพจริงทางการศึกษาผูใ้ หญ่และ
การศึกษานอกโรงเรียน
หลักสูตรมุ่งเสริมสร้างความสามารถ และทักษะในการ
วิพากษ์บนหลักการทางวิชาการ
สามารถนําความรูจ้ ากหลักการพัฒนาชุมชนไปปรับใช้
ในบริบทสังคมได้
หลักสูตรให้ประสบการณ์เกีย่ วกับการทํางานวิจยั
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7. สามารถนํ าความก้าวหน้าในนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ไปปรับ ใช้ เ พื่อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายของจัด
การศึกษา
8. นํ าความรูใ้ นการจัดทําหลักสูตรไปใช้ปฏิบตั ติ ามภาระ
งานทีร่ บั ผิดชอบได้
9. ให้ความรู้ และสามารถนํ าทักษะในหลักการวางแผน
และบริหารโครงการ
10. ส่ง เสริม เจตคติเ ชิง สร้า งสรรค์ในการปฏิบตั ิงานด้า น
การศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษานอกระบบโรงเรียน
11. หลักสูตรส่งเสริมให้ผูเ้ รียนสามารถประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษาผูใ้ หญ่ได้เหมาะสม
กับกลุม่ ผูเ้ รียน
12. ให้ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาตนเองเพื่อ
พัฒนางานทีป่ ฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
ด้านเนื้ อหา/รายวิ ชา
13. เนื้อหาวิช าตอบสนองการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ ท่ีดี ใ นการปฏิ บ ัติง านด้ า นการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
14. ประสบการณ์ ท่ีไ ด้ร บั นํ า ไปพัฒ นาการปฏิบ ตั ิง านใน
สภาพจริงของหน่ วยงาน หรือนําไปพัฒนาการดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน
15. เนื้อหาในรายวิชาส่งเสริมให้ใช้เสรีภาพเชิงสร้างสรรค์
ในความคิดบนหลักการของการศึกษาผูใ้ หญ่
16. รายวิชาต่างๆ มีการส่งเสริม และสอดแทรกคุณธรรม
และจริยธรรมและจิตสํานึกต่อตนเอง และวิชาชีพ
17. รายวิชาในหลักสูตรช่วยฝึ กให้ตระหนักต่อความเข้าใจ
ถึงความแตกต่าง และข้อจํากัดภายในบุคคล
18. รายวิชามีความหลากหลายและสามารถสนองตอบต่อ
ความสนใจ และศักยภาพของผูเ้ รียน
19. เนื้อหาในแต่ละรายวิชามีความสมดุลระหว่างสัดส่วน
ของความรูท้ างทฤษฎี และทักษะในการปฏิบตั ิ
20. การศึกษาดูงานในประเทศทําให้เข้าใจถึงวิถปี ฏิบตั ขิ อง
สัง คมไทยเพื่ อ นํ า ไปปรับ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์จริง
21. การศึกษาดูงานต่างประเทศทําให้เห็นต้นแบบ และ
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

สามารถนํ า แนวทางจากประสบการณ์ ต รงไปปรับ
ประยุก ต์ใช้ให้เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ การพัฒนาคุ ณภาพ
การปฏิบตั งิ าน
รายวิชามีความพยายามส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ศาสตร์เพือ่ นํามาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการศึกษา
ด้านการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน
กิจ กรรมการเรีย นการสอนดํ า เนิ นการตามแผนการ
สอนทีแ่ จ้งไว้
มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชา
และกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดแทรกคุณธรรม และ
จิตสํานึกทีด่ ที างวิชาชีพ
การใช้ส่อื และเทคโนโลยีท่ที นั สมัย และเหมาะสมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ผูเ้ รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนว
ปรัชญาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
กิจกรรมการเรียนการสอนมุง่ ส่งเสริมความเข้าใจทีด่ ตี ่อ
กันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ใ น
กระบวนการเรียนรู้
การเรียนการสอนให้ความสําคัญในการทํางานร่วมกับ
ผูอ้ ่นื
รูป แบบการจัด การเรีย นรู้ส อดคล้อ งต่ อลัก ษณะของ
เนื้อหารายวิชา
กิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆส่งเสริมโลกทัศน์ ท่กี ว้างไกล
และความเข้าใจในมิติ และการเปลีย่ นแปลงของสังคม
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ และความเข้าใจในการ
แสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์
ตรงจากผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก
กระบวนการเรีย นรู้ส่ง เสริม ให้ผู้เ รียนตระหนัก และ
ดําเนินบทบาทของตนทีม่ ตี ่อสังคมได้อย่างเหมาะสม
ด้านอาจารย์ผส้ ู อน
คณาจารย์ข องภาควิช ามีคุ ณ วุ ฒ ิ และเชี่ย วชาญใน
ศาสตร์ทางการศึกษาผูใ้ หญ่
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37. การสอนของอาจารย์มคี วามครอบคลุมต่อวัตถุประสงค์
และขอบข่ายเนื้อหาตามแผนการเรียนรู้
38. อาจารย์ใ ช้รูป แบบการเรีย นการสอนที่ก ระตุ้น ความ
สนใจในเนื้อหารายวิชา
39. อาจารย์กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุมผี ล
40. อาจารย์ให้โอกาสในการร่วมกันกําหนดแผนการเรียน
41. อาจารย์เลือกใช้ส่อื การเรียนการสอนเพื่อสร้างความ
เข้าใจในเนื้อหารายวิชาได้เหมาะสม
42. อาจารย์ให้คําแนะนํ าในการค้นคว้าเพิม่ เติมจากแหล่ง
การเรียนรูอ้ น่ื
43. อาจารย์ อุ ท ิ ศ เวลาในการให้ คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ การ
ดําเนินการวิจยั
44. อาจารย์เ ข้ม งวดในการปลู ก ฝ งั ความรับ ผิด ชอบต่ อ
ตนเอง และสัง คมตามจิต สํ า นึ ก แห่ ง วิช าชีพ ให้ แ ก่
ผูเ้ รียน
45. การสอนของอาจารย์สง่ เสริมทักษะการค้นคว้าเพิม่ เติม
ตามความสนใจทีต่ นมีเพือ่ ต่อยอดความรู้
ด้านการวัด และประเมิ นผล
46. การวัดและประเมินผลดําเนินการโดยเทียบเคียงเพื่อ
ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
47. การวัด และประเมินผลมีความหลากหลายเหมาะสม
กับสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
48. การวัด และประเมิน ผลครอบคลุ ม จุ ด มุ่ ง หมายใน
กระบวนการเรียนรู้
49. การวัดและประเมินผลการเรียนดําเนินการโดยผูส้ อน
50. ผู้เรียนมีโอกาสประเมินพัฒนาการทางการเรียนของ
ตนเอง
51. ผูเ้ รียนได้รบั โอกาสในการประเมินผูส้ อน
52. ผูเ้ รียนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้
53. นําเทคนิควิธกี ารทีเ่ หมาะสมมาวัดและประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบพัฒนาการในการเรียนรู้
54. การวั ด และประเมิ น ผลช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นรู้ ถึ ง ระดั บ
ความสามารถเพือ่ นํามาพัฒนาและปรับปรุงตนเองได้

4

ใช่
3

ไม่ใช่
2

1
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ข้อ

คําถาม
5

4

ใช่
3

ไม่ใช่
2

1

55. ผูเ้ รียนได้รบั แจ้งถึงพัฒนาการในการเรียนรูข้ องตน
ปญั หา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์
นิ สิตสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่
เรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
คําชี้แจง : การสัมภาษณ์ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นําข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางการปรับ
หลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน สังคม และชุมชน ไม่มผี ลอย่างใดต่อผูใ้ ห้
ข้อมูลขอให้ตอบคําถามตามความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ
1. ชัน้ ปี...................................................................เพศ…….........................................................
2. อายุ...........................................................................................................................................
3. อาชีพ........................................................................................................................................
4. คณะและสถานศึกษาทีศ่ กึ ษาในระดับปริญญาตรี.........................................................................
5. ท่านทราบข่าวเกีย่ วกับคณะการศึกษาผูใ้ หญ่จากสือ่ ใด
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. เหตุผลทีท่ า่ นตัดสินใจมาเข้าเรียนในภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ มศว เรียงตามลําดับ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7. รายวิชาทีเ่ รียนตรงกับความต้องการของท่านหรือไม่ รายวิชาใดทีต่ รง รายวิชาใดทีไ่ ม่ตรง เพราะ
อะไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
8. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมในการเรียน
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการเรียนมีความเหมาะสมหรือไม่
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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10. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการศึกษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
11. สิง่ ทีท่ า่ นประทับใจในเป็ นนิสติ ภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่มาก เรียงตามลําดับ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
12. สิง่ ทีท่ าํ ให้ทา่ นลําบากใจมากในการเรียน เรียงตามลําดับ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
13. สิง่ ทีท่ า่ นอยากให้ปรับปรุงแก้ไขมากเรียงตามลําดับ และเหตุผล
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
14. ท่านคิดว่าชื่อสาขาวิชาทีเ่ รียนสอดคล้องกับความต้องการของท่านหรือไม่ ถ้าไม่ทา่ นอยากให้
เปลีย่ นชือ่ ในลักษณะอย่างไร หรือ ชือ่ ว่าอะไร เพราะอะไร
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ความร่วมมือ
ผูว้ จิ ยั

ภาคผนวก ค
แบบสอบถาม
ความต้องการในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา (ผูส้ นใจศึกษาต่อ)
คําชี้แจง : ความคิดเห็นของท่านจะมีประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของภาควิช าการศึก ษาผู้ใ หญ่ คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโ รฒ ให้
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชนและสังคม
โปรดกาเครือ่ งหมาย 9 ลงในช่องว่าง และกรอกข้อความลงในช่องว่าง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ…………………………..ปี
3. สถานภาพ
โสด
สมรส
อื่นๆ (โปรดระบุ)………
4. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ชือ่ ย่อ………….……….(เช่น กศ.บ.) สาขาวิชา…………………………….………
ชือ่ คณะ…………………………………………………………………………………
ชือ่ สถาบันทีส่ าํ เร็จการศึกษา…………………………………………………..………
5. งานทีท่ าํ ………………………………ชือ่ สถานทีท่ าํ งาน………………………………..................
6. หากท่านจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทหรือเอก) โปรดเรียงลําดับปจั จัยที่
ท่านเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจของท่านจากมากไปน้อย (1 หมายถึง มีความสําคัญมากทีส่ ดุ -6
หมายถึง มีความสําคัญน้อยทีส่ ดุ )
……….ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม
……….ด้านหลักสูตร เช่นสาขาวิชา
……….ด้านทีต่ งั ้ ของสถานศึกษา การเดินทาง
……….ด้านสถาบันและอาจารย์ ความมีช่อื เสียงของสถาบันและอาจารย์’
……….ด้านกายภาพ ความสะอาดสวยงาม แสงสว่างพอเพียง
……….ด้านอื่นๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………
7. หากท่านจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษา (ระดับปริญญาโทหรือเอก) โปรด
เรียงลําดับชือ่ หลักสูตรทีท่ า่ นสนใจจากมากไปน้อย
……….การศึกษาผูใ้ หญ่และการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
……….การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
……….การเรียนรูต้ ลอดชีวติ และการพัฒนาทรัพยากรมนษย์
…….....การเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ การพัฒนามนุ ษย์และสังคม
……….การบริหารจัดการการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เพือ่ พัฒนามนุ ษย์และสังคม
……….การบริหารจัดการการเรียนรูน้ อกระบบและตามอัธยาศัย
……….การบริหารจัดการการเรียนรูใ้ นชุมชน
……….การศึกษาเพือ่ พัฒนามนุ ษย์และสังคม
……….อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………
……….อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………

173
8. โปรดระบุรายวิชาทีท่ า่ นสนใจจะศึกษาตามลําดับ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ขอ้ มูล
คณะผูว้ จิ ยั

ภาคผนวก ง
การสนทนากลุ่ม
นิสติ จบปริญญาโทการศึกษาผูใ้ หญ่ ปีการศึกษา
ทํางานในหน่วยงานของรัฐบาล เกีย่ วกับการศึกษานอกระบบ
ทํางานในหน่วยงานของรัฐบาล เกีย่ วกับการศึกษา
ทํางานในหน่วยงานของรัฐบาล ไม่เกีย่ วกับการศึกษา
ทํางานในหน่วยงานของเอกชน เกีย่ วกับการศึกษาหรือการพัฒนาบุคลากร
ทํางานในหน่วยงานของเอกชน ไม่เกีย่ วกับการศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................................................................................................
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม (กลุ่มผูส้ าํ เร็จการศึกษา)
นิ สิตจบปริ ญญาโทสาขาการศึกษาผูใ้ หญ่ ปี การศึกษา 2547 - 2549
1. ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ในการเรียนปริญญาโทส่วนใดมีผลต่อการนํ าไปใช้ในการทํางาน
มากทีส่ ดุ นําไปใช้ได้อย่างไร อธิบาย
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั ในการเรียนปริญญาโทส่วนใดทีผลต่อการนํ าไปใช้น้อย เพราะ
อะไร อธิบาย
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. มีการพัฒนาการในตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานหลังศึกษาจบแล้วเป็ นอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………4
. มีความคิดเห็นอย่างไรต่อภาพของมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ทีม่ ตี ่อชุมชนและสังคม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. ข้อคิดเห็นทีม่ ตี ่อการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท ด้าน ชื่อ เป้าหมาย หลักสูตร รายวิชา
การจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ การวัดผลและประเมินผล การทํา
วิจยั และ อื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะศึกษาต่อในสาขาอะไร เพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
รองศาสตราจารย์ดร.สนอง โลหิ ตวิ เศษ
ประวัติการศึกษา
1. Ph.D (Adult & Cont. Ed. and Computer Science) University of North Texas. U.S.A.
2. M.A. (Adult & Cont. Ed. and Communication) Michigan State University. U.S.A.
3. กศ.บ. (เกียรตินิยม/คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) มศว ประสานมิตร
ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทุนโครงการพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน World Bank
ประวัติการทํางานด้านวิ ชาการและการบริ หาร
1. รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ค. 2551- ปจั จุบนั )
2. กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2551-2553
3. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ (ธ.ค. 2548-พ.ค. 2551) เลขานุ การภาควิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ปี 2543-2547
4. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (2551-ปจั จุบนั ) และการศึกษามหาบัณฑิต
(2548-2551)
5. กรรมการคณะและกรรมการบริหาร งานวิชาการ งานวิจยั และงานประกันคุณภาพของคณะศึกษาศาสตร์ มศว
(2543-ปจั จุบนั )
6. อาจารย์ประจําสอนสาขาวิชาการศึกษาผูใ้ หญ่ ทีป่ รึกษาปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก และการสอน
คอมพิวเตอร์หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู สควค. (พ.ศ. 2545-ปจั จุบนั )
6. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2536-2542)
7. หัวหน้าฝา่ ยข้อมูลและสถิติ กองแผนงาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2534-2536)
8. อาจารย์ 1 (ระดับ 4) โครงการการศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ (Distance Education) กศน. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี พ.ศ. 2523-2524
9. อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย พ.ศ. 2518-2522
สาขาที่เชี่ยวชาญหรือชํานาญพิ เศษ และผลงานที่สาํ คัญ
1. ระบบ EMIS และ GIS เพือ่ การวางแผนการศึกษา (เป็ นผูว้ างระบบและพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา กศน. สาย
2.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สามัญใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ใช้ program IT สามารถรายงานผลการเรียนของนักศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ เป็ นผูจ้ ดั ทําระบบ
และขับเคลื่อน การสนับสนุ นการ Entrance ระบบใหม่โดยใช้ GPA และ PR โดยการจัดทําระบบ การวัดผลการเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ทําให้ระบบงาน ลงทะเบียนนักศึกษา กศน.เป็ นมาตรฐาน โดยเริม่ พัฒนาปี 2537 และ กศน. ใช้มาจนถึงปจั จุบนั )

ICT เพือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและเรียนรูต้ ลอดชีวติ
การศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเทียบเท่า และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวติ
การวางแผน การบริหาร และการประเมินโครงการการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ทางการศึกษา
การรูห้ นังสือและการรูส้ ารสนเทศ (Literacy and Information Literacy)
การพัฒนาแหล่งการเรียนรูน้ อกระบบและตามอัธยาศัย
การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน การพัฒนาครูแห่งชาติ ครูตน้ แบบ
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา และการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
Teacher Education Development

ผลงาน : ตํารา/งานวิ จยั /บทความ (พ.ศ. 2542-2551)
1. “ปรัชญาการศึกษานอก ระบบ” ใน ประมวลสาระชุดวิชา ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ และ “แนว
การศึกษาชุดวิชา ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ. ใน แนวการศึกษาชุดวิชา ปรัชญาและหลักการศึกษานอก
ระบบ ระดับปริญญาโท. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2544.
2. “ปรัชญาการศึกษานอกระบบของไทย” ใน ประมวลสาระชุดวิชา ปรัชญาและหลักการศึกษานอกระบบ และ
แนวการศึกษาชุดวิชา ปรัชญาการศึกษานอกระบบของไทย ใน แนวการศึกษาชุดวิชา ปรัชญาและหลักการศึกษา
นอกระบบ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544
3. ปรัชญาการศึกษาผูใ้ หญ่และการศึกษานอกระบบ. เอกสารการสอนระดับปริญญาโท. คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารอัดสําเนา. 2544.
4. การศึกษาตลอดชีวติ . เอกสารคําสอนระดับปริญญาเอก. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. เอกสารอัดสําเนา. 2547.
5. สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมการเรียนรู้ : ก้าวต่อไปในความสําเร็จของยุคการเรียนรู้ แปลจาก Creating Learning
Cultures: Next Steps in Achieving the Learning Age. สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแห่งชาติ (สทศช.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ร่วมกับ ดร.สุนทร สุนนั ท์ชยั . เอกสารโรเนียว. 2544.
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6. คู่มอื นักศึกษา การปฏิรปู ทัง้ โรงเรียน. แปลจาก An Educators’ Guide to Schoolwide Reform.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) ร่วมกับ ดร.สุนทร สุนนั ท์ชยั . เอกสารอัดสําเนา. 2545.
7. “Examination of the Capacity of the Information System,” in Educational Finance in Thailand: A
Review and Recommendations for Improving Allocative Efficiency; Prepared for UNESCO-Bangkok as
part of Asian Development Bank Social Sector Program Loan in the Framework of the Education
Management and Finance Study Project TA2996-THA . July 1999.
8. รายงานการวิจยั เรื่อง การปฏิรปู การเรียนรู:้
การประเมินความรูจ้ ากประสบการณ์ของต่างประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เอกสารอัดสําเนา. 2543.
9. รายงานการวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ นรายบุคคลสําหรับ
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ดร. ศรี
สว่าง เลีย้ ววาริณ (กศน.) และ ดร. ชัยยุทธ ปญั ญาสวัสดิ ์สุทธิ ์ (มธ.) เอกสารอัดสําเนา. 2544.
10.
การสัง เคราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น โครงการฝึ ก อบรมครู โ ดยใช้ โ รงเรีย นเป็ น ฐาน เขตพื้น ที่ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 2547.
11. การวิจยั เอกสารเพือ่ พัฒนาตําราเรือ่ งการศึกษาตลอดชีวติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. เอกสารอัดสําเนา. 2548.
12. การประเมินโครงการหมู่บา้ นอาสาพัฒนาป้องกันตนเองบริเวณชายแดน (อพป.) คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2548. (เป็ นทีมวิจยั ร่วมกับ รศ. ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ ์ รศ.นิภา ศรีไพโรจน์
รศ.ชูศรี วงศ์รตั นะ)
13. การทดลองรูปแบบการสอน CRP ในระดับปริญญาเอก กรณีศกึ ษา รายวิชา กญ. 833 ทุนสนับสนุ นจาก
โครงการพัฒนารูปแบบครุศกึ ษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สภา
วิจยั แห่งชาติ
14. การจัดการศึกษาเทียบเท่าเพื่อส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ในประเทศไทย. (School Equivalency
Programmes for Promotion of Lifelong Learning in Thailand). สํานักบริหารงานการศึกษานอก โรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รบั ทุนสนับสนุ นจาก Unesco, Bangkok. 2550. ร่วมกับ รศ.ดร.พิศมัย จารุจติ ติพนั ธ์.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกั ษรไทย (น.ส.พ. ฟ้าเมืองไทย).
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รายงานการวิจยั
เรื่อง การศึกษาความเป็ นไปได้ในการนําเสนอหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิ ตศึกษา
ภาควิ ชาการศึกษาผูใ้ หญ่

Feasibility Study of New Graduate Curriculum Development,
Adult Education Department.
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