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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการ
เรียนรู้ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี .รวมถึงเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบมโนทัศน์การพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่.21.โดยใช้แนวการวิจัยเชิงผสานวิธี 
ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน.113.คน.และวิเคราะห์ผลประเมินด้วยเทคนิค.CIPP.Model 
ประกอบการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน .13.คน.สู่การตีความสร้างข้อสรุปใน
ภาพรวม.ทั้งนี้พบว่า.ผลประเมินคุณภาพหลักสูตรภาพรวม.อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19, s.d. = 0.64) 
สอดคล้องกับความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ .21.อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.21, 
s.d. = 0.40) เช่นเดียวกัน ขณะที่ข้อสนับสนุนเชิงแนวคิดการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีนั้น.ควรเน้นผลิตสร้างองค์ความรู้ด้วยฐานคิด “การศึกษาพลเมือง” พร้อมขับเคลื่อนกลไก
ยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับ
ความเป็นสากลตามปรัชญาที่ก าหนด  
ค าส าคัญ: การประเมินหลักสูตร, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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Abstract 
 The evaluation of this research aims to explore opinion of stakeholders toward 
Master of Political Science program in Suratthani Rajabhat University and study guidelines 
for process of teaching development skills in the 21st century. This research uses a mixed 
method research. The selected participants were 113 samples for evaluated analysis by 
using the CIPP model based on decision-making approach and selected 13 sample who 
experts within the mentioned field. The data were analyzed by interpreting for creating 
conclusions. The result founded that overall of evaluated program at a high level 
(x̄ = 4.19, s.d. = 0.64) accord with overall opinions of teaching development skills in the 
21st century at a high level (x̄ = 4.21, s.d. = 0.40). While the conceptual support for 
process of teaching development skills in the 21st century that should focus based on 
“Civic Education”. As well as strengths driven of political science progarm for being a 
part of the knowledge expansion in order to development at southern region in change 
stream and cosmopolitan according to the philosophy program. 
Keywords: Curriculum Evaluation, Master of Political Science, Teaching in the 21st 

Century 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลกท่ีเกิดจากจากปัจจัยต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้น ส่งผล
กระทบต่อโครงสร้างทุกส่วนของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และน าไปสู่การปรับตัวของกลไกการ
พัฒนาที่หลากหลาย ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษา อันถือได้ว่าเป็นฐานรากที่ส าคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลผลิตที่เกิดจาก
กระแสโลกาภิวัฒน์ ดังนั้นการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอุดมศึกษา
จึงจ าเป็นต้องปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับบริบทตามสถานการณ์โลกอย่างรวดเร็ว.โดยจ าเป็นต้อง
สร้างอัตลักษณ์หรือก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของพ้ืนที่ตั้งรวมทั้งการด าเนินการให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์  
เชิงนโยบายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเชิงบูรณาการอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลให้สถาบันที่มีบทบาท
หลักในการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในมิติต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอย่างมีดุลยภาพ (อภิรดี จิโรภาส
และอัศว์ศิริ ลาปีอี, 2561) 
 ปัจจุบันการขยายแนวคิดว่าด้วยการปรับตัวของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั้งระดับประเทศและ
สากล นอกจากต้องค านึงถึงบทบาทต่อกระบวนการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถแก่ผู้เรียนทั้งในเชิง
วิชาการและวิชาชีพอย่างเข้มข้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาประเทศโดยรวมเป็น
องค์ประกอบส าคัญหลักแล้ว การบรรลุเงื่อนไขดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปถึงการปรับตัวในมิติของการบริหาร
จัดการเชิงโครงสร้างซึ่งต้องน าไปสู่การสร้างสรรค์ทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนอีกด้วย 
ซึ่งวิจารณ์ พานิช (2555, หน้า 16-21) ได้สรุปทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างน่าสนใจ
ว่าด้วยบริบทปัจจุบันนั้นควรปรับกระบวนการเรียนรู้ด้วยการค้นคว้าเองของนักเรียน ขณะที่ผู้สอนควรช่วย
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แนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้
ของตนเองได้ นอกจากนี้การปรับรายละเอียดของสาระวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอนั้นถึงแม้มีความส าคัญ 
แต่ไม่เพียงพอส าหรับการสนองตอบต่อการเรียนรู้  เพ่ือการด ารงชีวิตของผู้เรียนอย่างครอบคลุม ดังนั้นจึง
ควรปรับระบบการเรียนรู้จากกลุ่มสาระวิชา (content) บนฐานการมุ่งพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ รวมถึงทักษะด้านชีวิตและอาชีพในการด ารงชีวิตและท างานอย่างรอบ
ด้าน นอกจากนี้ควรปรับสาระการเรียนรู้อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการก าหนดกลุ่มวิชาแกนของแต่ละ
ประเด็นหลักในรายวิชาของหลักสูตรต่าง ๆ จะน ามาสู่การด าเนินงานตามกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์
ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 
ให้แก่สถาบันการศึกษาที่สามารถสร้างศักยภาพพร้อมส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาเชิงโครงสร้างของ
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและ
ความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวและจัดการความสลับซับซ้อนของเหตุการณ์ การคิดขั้นสูงอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลเชิงตรรกะ (Levin, 1993) ผ่านการสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่.21.เข้าไปในทุกวิชา ซึ่งถือเป็น
สาระวิชาหลัก (Core.Subjects) อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย กลุ่มภาษาแม่และภาษาส าคัญของโลก 
ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์รวมทั้งศึกษาการปกครองเพ่ือ
พัฒนาหน้าที่พลเมืองภายใต้ขอบข่ายการจัดการศึกษาทางรัฐศาสตร์ เช่นเดียวกัน 
 นอกเหนือจากภารกิจหลักข้างต้นที่ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศได้ขยายกลไกการด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจอ่ืนในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไว้เป็นการเพ่ิมเติมตามบริบทรายกลุ่มและลักษณะ
พ้ืนที่ตามภูมิศาสตร์ไว้ด้วย เช่นเดียวกันกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มจังหวัดภาคใต้รวม 5 พ้ืนที่ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้ร่วมก าหนดรูปแบบด าเนินงานในลักษณะ
ผสานภารกิจอย่างเข้มแข็งพร้อมผลิตซ้ าพันธกิจการด าเนินงานให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ไว้
เป็นการส าคัญ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงเงื่อนไขการขับเคลื่อนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ซึ่งปรากฏพบแนวทางการด าเนินงานที่ระบุ
ไว้ในนโยบาย วิสัยทัศน์ภายใต้ปรัชญา “สร้างปัญญา เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” อันน าไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยแผนปฏิบัติการเชิงประจักษ์ภายใต้การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดยได้ระบุเกี่ยวกับกลไกและเป้าหมายการผลิตบัณฑิตบนพ้ืนฐานของการสร้างสรรค์คุณภาพท้องถิ่นและ
สังคมอย่างยั่งยืน การขับเคลื่อนคุณภาพการวิจัยและนวัตกรรม การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ส่งเสริมและพัฒนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม .การพัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร การเงินและงบประมาณรวมถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 
21 ไว้อีกด้วย (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ม.ป.ป) ส่งผลให้หลักสูตร สาขาวิชาสังกัดคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ าเป็นต้องปรับตัวตามทิศทางการด าเนินงานข้อก าหนดอย่างรอบด้าน
ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ตามความคาดหวังของสังคมท้องถิ่น ขณะเดียวกันอิทธิพลดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างหลากหลายอันน ามาซึ่งการ
ผลิตสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ที่สะท้อนความต้องการบริบท
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สังคมภาคใต้ต่อกลไกการขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง (Civic Education) และสอดรับกับการก่อ
รูปเครือข่ายองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่เข้มแข็งอีกด้วย 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี ถือเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากเงื่อนไขทางการเมืองทุกระดับ  
การพิจารณาสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งระบบรวมถึงปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมร้อย
กับการน าเสนอปรัชญาและจุดประสงค์ผ่านข้อความคิดว่า ด้วยปรากฎการณ์ความสัมพันธ์ของระบบโลก
ด้วยชุดความรู้กระแสโลกภิวัฒน์ผสานชุดความรู้ระบบท้องถิ่นภายใต้วิธีวิทยาการศึกษาแนวสหวิทยาการ 
นอกจากนี้ให้ความส าคัญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการพัฒนาประเทศ ที่ส่งผล
ให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้น ขณะเดียวกันบริบทความขัดแย้งทางการเมืองในพ้ืนที่รวมถึง
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงอยู่นั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การด ารงชีวิต
ของประชาชนโดยตรงและความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อเสถียรภาพทางการเมืองรวมทั้งความสงบสุข
ของสังคมไทยโดยส่วนรวมด้วย ทั้งนี้แนวโน้มของสังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21  ที่ฉายเงื่อนไข
ของการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลสืบเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศขนานใหญ่
นั้น ได้ขยายผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการส่งเสริม
ทักษะพ้ืนฐานด้วยการพัฒนาขอบข่ายองค์ความรู้ที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตให้แก่ประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพ จึงนับเป็นบทบาทส าคัญของสถาบันการศึกษาทุกระดับที่ควรก าหนดความพร้อมในการสนับสนุน
กลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ (อดุลย์ วังศรีคูณ, 2557) ขณะเดียวกัน
บทบาทของสถาบันระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันที่ต้องเร่งปรับตัวและเร่งสร้างหลักสูตรที่สามารถถ่ายทอด
ความความคิด ปลูกฝังทักษะที่สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันนั้น ยิ่งตอกย้ าถึงความจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ที่อยู่บนฐานคิดของการมุ่งพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนให้มีทักษะจ าเป็น ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
อย่างมีนัยส าคัญ 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 นั้น ใช้แนวทางการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรด้วยรูปแบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision-Making Model) จากการวิเคราะห์หลักสูตรฉบับ
ร่างและตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรทุกขั้นตอนด้วยเครื่องมือประเมิน CIPP Model ของ 
Daniel.L..Stufflebeam) ที่เสนอว่าการตัดสินใจจ าเปนตองอาศัยขอมูลเชิงประเมินในการพิจารณา 
ขั้นพ้ืนฐานและถือเป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการท างานอย่างมีระบบ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลและการเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (สุนีย ภูพันธ์,.2546) จึงน ามาซึ่งการก าหนดประเด็นค าถามการวิจัยเพ่ือน าเสนอข้อมูลส าคัญ
ในการสะท้อนผลวิเคราะห์ว่าความคิดเห็นของสังคมต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับใด 
นอกจากนี้แนวทางการด าเนินงานหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ควรมีทิศทางอย่างไร ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปยกระดับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมประเทศชาติต่อไป 
 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

279 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือส ารวจระดับความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. เพ่ือประเมินแนวทางการด าเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
แนวคิด ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 
 การส ารวจองค์ความรู้ภายใต้กระบวนการวิจัยครั้งนี้ ได้สังเคราะห์และประมวลแนวคิด.ทฤษฎีจาก
ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 จากการสังเคราะห์ชุดความคิดส าหรับการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้นสรุปได้ว่า
เป็นแนวคิดแห่งอนาคตใหม่ มีจุดเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับ
ตัวผู้เรียนต่อการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง โดยอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st Century 
Skills) ซึ่งก าหนดกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสานองค์ความรู้เฉพาะรวม 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3. ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ทักษะความเป็นนานาชาติ รวมทั้งด้านที่ 5. ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต เพ่ือตั้งเป้าความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพ 
(วิจารณ์ พานิช, 2555) อันสะท้อนถึงเป้าหมายส าคัญในการก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุศักยภาพและ
น าเสนอกรอบแนวทางประสิทธิผลการจัดการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานีครั้งนี ้
 ทฤษฎีการประเมินคุณภาพหลักสูตรการศึกษารูปแบบการประเมิน CIPP Model 
 การวิจัยครั้งนี้เลือกใช้รูปแบบการประเมินตามทฤษฎีการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Danie L. 
Stufflebeam อ้างถึงใน มาเรียม นิลพันธุ์,.2555) ซึ่งได้อธิบายความหมายของการประเมินผลทางการศึกษา
เอาไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นกระบวนการบรรยายการหาข้อมูลและการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจหาทางเลือก 
ฉะนั้นรูปแบบการประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมแก่การช่วย
ตัดสินใจเพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุดตามปกติสถานการณ์ในการตัดสินใจ (Decision Settings) จากบริบท
ดังกล่าวจึงสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือก าหนดรูปแบบการประเมินรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพ่ือสะท้อนถึงข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่
เชื่อมโยงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง
ครอบคลุมตามเงื่อนไขการประเมินปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ ปัจจัยบริบท ปัจจัยน า ปัจจัยกระบวนการและปัจจัย
ผลผลิต 
 บริบทท่ัวไปของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง นับเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 
ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ทีมุ่ง่เน้นการผลิตมหาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคมและชุมชน พร้อมขยายผลสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนจากฐานการสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมทั้งเพ่ือรองรับการปรับตัวล่วงหน้า 
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อันเนื่องมาจากแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทั้งในบริบทท้องถิ่นและบริบทสากล ภายใต้ปรัชญาหลักสูตรว่าด้วย
การผลิตบัณฑิตเป็นผู้ “เข้าใจทฤษฎี เข้าถึงปฎิบัติ ในการเชื่อมโยงความคิดทางการเมืองตะวันออกและ
ตะวันตกเพ่ือยกระดับภูมิปัญญาต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นภูมิภาคภิวัฒน์” ซึ่งสอดคล้องกับ
กรอบมโนทัศน์ว่าด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมในศตวรรษท่ี 21  
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การก าหนดแนวการประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพ่ือ
สังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานทักษะ 5 ด้าน โดยผสานรูปแบบ
การประเมินผ่านเครื่องมือ CIPP Model ของ Danial L.Stufflebeam โดยคาดว่าสอดคล้องกับการอธิบาย
ระดับของประสิทธิภาพการด าเนินงานตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอนุมานถึงภาพสะท้อน
สังคมท่ีคาดหวังต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้สามารถน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยรูปแบบเชิงประเมิน (evaluation research) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ครั้งนี้ น ารูปแบบการ
ประเมินของ CIPP Model ของ Danial L.Stufflebeam เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เพ่ือให้ครอบคลุมองค์ประกอบ
ของหลักสูตรอย่างเป็นระบบ ซึ่งได้ก าหนดวิธีแนวการวิจัยตามขั้นตอนโดยมีรายละเอียดประชากรและ  
กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยก าหนดกระบวนการวิจัย .2.ขั้นตอน 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจระดับความคิดเห็นของสังคมในพื้นที่ให้บริการต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
   1.1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
จะพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งถือ
เป็นตัวแทนองค์กรผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และสะท้อนความคาดหวังของสังคมต่อ

การประเมินด้วย CIPP Model 
1. บริบท (Context Evaluation) 
2. ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
3. กระบวนการ (ProcessEvaluation) 
4. ด้านผลผลิต (ProductEvaluation) 

 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21  

การประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี  
ภายใต้แนวทางการจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 

ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อการ
ประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
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การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้งที่ปรากฎในรูปของหน่วยราชการส่วน
ภูมิภาค จ านวน 19 องค์กร และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 138 องค์กร ซึ่งจะใช้การสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) จากสูตร ทาโร่ ยามาเน่  เพ่ือก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเหมาะสม รวม
จ านวนทั้งสิ้น 157 องค์กร โดยสามารถแทนค่าตามขนาดกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ รวมจ านวนทั้งสิ้น 113 คน  
  1.2.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnare) 
ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยการประมวลแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
ในศตวรรษที่ 21 จากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส ารวจองค์ความรู้การประเมิน
หลักสูตรด้วยรูปแบบ CIPP Model ของ Danial L.Stufflebeam ประกอบด้วยรายการค าถามที่ครอบคลุม
การวิเคราะห์คุณภาพหลักสูตร ปรัชญา วัตถุประสงค์รวมถึงความสอดคล้องในรายวิชาตามมาตรฐานการ
พัฒนาหลักสูตรทั่วไป 
  1.3.การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแปรผันตามแบบสอบถาม เพ่ือน าเสนอข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์สถิติแบบพรรณนา เพ่ือน าเสนอข้อมูลในรูปของค่าความถี่ (Frequency) 
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ขณะที่แบบสอบถามตอนที่.2.การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ใช้บัณฑิต ใช้สถิติทดสอบค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ทั้งนี้การแปลผลข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา
และมีเกณฑ์การแปลความหมายที่ตั้งไว้ตามหลักสถิติ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (อ้างถึง
ใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2547: 137-138) โดยก าหนดการแทนค่าความหมายตามช่วงของแต่ละ
ระดับความคิดเห็นได้ดังนี้ ช่วงระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึงมีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ช่วง
ระหว่าง 3.50-4.49หมายถึงมีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ช่วงระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึงมีค่าความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ช่วงระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึงมีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย และช่วง
ระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึงมีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุดตามล าดับ ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลการ
แสดงความคิดเห็นลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด และด าเนินการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือสะท้อนความคิดเห็นตัวแทนสังคมในพ้ืนที่เพ่ือเสนออุปสรรค รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 พร้อมข้อเสนอ
เกี่ยวข้องเป็นรายประเด็น 
 ขั้นตอน 2 วิเคราะห์การด าเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
  2.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใช้การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling).จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล .จ านวน.รวม.13.คน.จาก.3.กลุ่มส าคัญ.ประกอบด้วย.1..ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามบริบทในศตวรรษที่ 
21.สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.จ านวน.3.คน.รวมถึง.2..ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดสถาบันระดับอุดมศึกษา
อ่ืนทั้งในพ้ืนที่ภาคใต้และนอกพ้ืนที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรทางด้าน
รัฐศาสตร์หรือศาสตร์ที่สัมพันธ์ .จ านวน.5.คน.ขณะที่.3. ผู้ปฏิบัติงานสังกัดหน่วยราชการส่วนภูมิภาค 
หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น.องค์กรอิสระที่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม 
ซึ่งถือเป็นตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต.รวม.5.คน 
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  2.2.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ เอกสารส าคัญเกี่ยวข้องและใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) ซึ่งสร้างตามขั้นตอนที่ส าคัญด้วยส ารวจทฤษฎี แนวคิด 
หลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตตามมาตรฐานแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และส ารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดตัวแปรที่สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์การวิจัย มาสร้างเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์อย่างครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.3.การวิเคราะห์ข้อมูล.ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยการจัดหมวดหมู่
เนื้อหาจากการวิเคราะห์ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวม ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์การประเมิน
ทั้งระบบด้วยแนวคิด CIPP Model ทั้งนีก้ารด าเนินงานวิจัยการประเมินก่อนการใช้หลักสูตร ครั้งนี้คาดว่า
ช่วยท าให้ทราบว่าเอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง หรือไม่ มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจตรงกันหรือไม่ 
ทรัพยากรที่ใช้ในหลักสูตรมีเพียงพอหรือไม่ แผนการใช้หลักสูตรมีความชัดเจนเพียงใด ซึ่งการประเมิน
หลักสูตรก่อนการใช้หลักสูตร เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กระบวนการ
วิเคราะห์อิงจากเอกสารเกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารระบุการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดบอุดมศึกษา (มคอ.2) 
รวมถึงผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นต้นประกอบการยืนยัน
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในขั้นตอนที่.1.พร้อมวิเคราะห์ความสอดคล้องมาตรฐานโดยการตีความสร้าง
ข้อสรุปความคิดเห็นที่สอดคล้องกับระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องภายใต้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ภายใต้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ .21.สามารถสรุปประเด็นส าคัญตามขั้นตอนการ
ด าเนินงานวิจัยและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย.ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของสังคมต่อการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธานี 
  1.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไป.พบว่า.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย.จ านวน.85.คน 
คิดเป็นร้อยละ.75.22.และมีอายุระหว่าง.26.-.40.ปี.มีจ านวน.67.คน.คิดเป็นร้อยละ.59.29.ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี .จ านวน.91.คน.คิดเป็นร้อยละ.80.53.สังกัดหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ านวน.94.คน คิดเป็นร้อยละ 83.19 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่.จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 61.06 
เห็นชอบกับปรัชญาและการออกแบบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต นอกจากนี้ส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิด
สอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มีความสอดคล้องสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ .การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมในบริบทพ้ืนที่ภาคใต้จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 73.45 ในขณะที่ส่วนใหญ่เห็นว่าหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตสามารถผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 
ได้ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 66.37 
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  1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง
การปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยเครื่องมือ CIPP Model ซึ่งสรุปผลการประเมิน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.19, s.d. = 0.64) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ด้านผลผลิต (Product) ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้น าทางวิชาการ/วิชาชีพและ
มีขีดความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดี .รองลงมาคือด้านบริบท (Context) 
ซึ่งสะท้อนการก าหนดปรัชญา.วัตถุประสงค์และการออกแบบหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ด้าน
กระบวนการ (Process) ซึ่งสะท้อนกลไกส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาสากลรวมทั้งการขยายเครือข่ายองค์
ความรู้สู่ระดับนานาชาติ ขณะที่ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ซึ่งสะท้อนสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามล าดับ 
  1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่.21.ของ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ซึ่งสรุปผลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.21, s.d. = 0.40) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน.พบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ซึ่งสะท้อนความสามารถหรือความลึกซึ้งของการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สัมพันธ์กับพ้ืนฐานความรู้ความ
เชี่ยวชาญในประเด็นทางรัฐศาสตร์ของผู้ถ่ายทอดความรู้ รองลงมาคือด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ซึ่งสะท้อนการส่งเสริมการใช้ความคิดอย่างผู้เชี่ยวชาญ การสื่อสารอย่างซับซ้อนรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้จินตนาการเพ่ือสรรค์สร้างนวัตกรรม ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ซึ่งสะท้อน
กลไกการยกระดับกระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์เฉพาะตน เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ เข้าใจและตระหนักในหน้าที่ความส าคัญต่อภารกิจส่วนตนและบทบาทส่วนรวม ด้านการ
พัฒนาทักษะความเป็นนานาชาติ ซึ่งสะท้อนถึงการขยายองค์ความรู้ในลักษณะการข้ามวัฒนธรรม รวมทั้ง
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ความก้าวหน้าในระดับสากลทั้งทางรัฐศาสตร์และศาสตร์ในมิติต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ในขณะที่ด้านการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสะท้อนถึงการ
ใช้สารสนเทศได้อย่างแม่นย าและสร้างสรรค์ต่อกรณีเฉพาะ รวมทั้งการเข้าถึงและใช้สารสนเทศอย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามล าดับ 
  1.4 ความคิดเห็นทั่วไปเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พบว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นที่ปรากฎในแบบสอบถาม จ านวน 3 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 2.65 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ควรจัดให้หลักสูตรมีลักษณะความเป็นสากล โดยการร่วมมือสร้างเครือข่ายกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน นอกจากนี้หลักสูตรควรสร้างรายวิชาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ให้มีพ้ืนฐานทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วย ขณะเดียวกันหลักสูตรที่เปิดสอนครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สังคม
ท้องถิ่นในทุกมิติได้เป็นอย่างด ี
 2. ประเมินแนวทางการด าเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
  2.1.ประเด็นความเหมาะสมของปรัชญา การออกแบบหลักสูตร ซึ่งสะท้อนคุณภาพ
โดยรวมพบว่า ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและเหมาะสมขององค์ประกอบทุกมิติ
แนวทางเดียวกัน โดยสะท้อนถึงการก่อรูปของหลักสูตรซึ่งพิจารณาจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมต่อบริบทพ้ืนที่ภาคใต้ที่ผันผวน (Disruption) ในยุคเปลี่ยน
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ผ่านที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการศึกษาในปัจจุบันอย่างมาก อันนับเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การขยายสร้างองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครองผ่านกลไกการจัดการศึกษาทางรัฐศาสตร์ในบริบทร่วม
สมัยเป็นส าคัญ  
  2.2.ประเด็นความสัมพันธ์ของจุดมุ่งหมายรายวิชา การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนความคิดเห็นสอดคล้อง
ในแนวทางเดียวกันโดยพิจารณาข้อมูลขอบข่ายรายวิชาตามระบุในแผนจัดการศึกษาครอบคลุมทักษะที่มุ่ง
สร้างศักยภาพแก่ผู้เรียนในทุกมิติ ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในรายวิชา “ความคิดและ
นวัตกรรมการเมืองการปกครองท้องถิ่น” ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชา “สัมมนาความคิด
การเมืองการปกครองไทยแนววิพากษ์” ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรายวิชา 
“ดิจิทัลทางรัฐศาสตร์” ทักษะความเป็นนานาชาติในรายวิชา “ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ” 
รายวิชา “การเมืองเปรียบเทียบของไทยและตะวันตก” และทักษะอาชีพและชีวิตในรายวิชา “การเมือง
การปกครองไทยร่วมสมัย” เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนาทักษะแก่ผู้เรียนตามที่ปรากฎในรายวิชาดังกล่าวใน
ลักษณะมุ่งเน้นด้วยฐานคิด “ความเป็นสหวิทยาการของรัฐศาสตร์” ทั้งที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบต่าง ๆ 
นั้น นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการผ่านกระบวนการปลูกฝังให้ผู้เรียน
เกิดเรียนรู้และเท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมบรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามแนวการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี.21.อย่างแท้จริง 
  2.3.ประเด็นความเป็นไปได้และแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมโนทัศน์ส าหรับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่.21.พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสรุปความคิดเห็นร่วมตามปรัชญาหลักสูตรที่มุ่งเน้น “ความรู้
ทางด้านการเมืองการปกครองเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม ทฤษฎีการเมืองการปกครองควรเชื่อมโยง
ความคิดทางการเมืองตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันเพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและ
สากล” ขณะเดียวกันจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ในภาพรวมของการออกแบบหลักสูตรข้างต้นตาม
กรอบมโนทัศน์ส าหรับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่.21.มีความสัมพันธ์กับกลไกการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาความเป็นเมืองอย่างยิ่ง ซึ่งพิจารณาตามองค์ประกอบความคิดของขอบข่ายการใช้เหตุผลเชิงวิพากษ์
ควบคู่พัฒนาทักษะของนักรัฐศาสตร์เพ่ือร่วมขยายองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในอุดมการณ์และ
ค่านิยมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยแก่สังคมโดยส่วนรวมอย่างมีนัยส าคัญทางปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือ
บรรลุข้อก าหนดความคิดรวบยอดภายใต้ “พลเมืองศึกษา หรือ Civic Education” ซึ่งปรากฎพบใน
เป้าประสงค์ของหลักสูตรนั้น นับเป็นฐานรากส าคัญต่อการเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถสถาปนาตนเองสู่
การเป็นนักคิดทางการเมืองการปกครองที่ดี รวมทั้งมีทักษะร่วมบูรณาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบตามปณิธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานีต่อไปในศตวรรษท่ี.21 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเชิงประเมิน ครั้งนี้สามารถน าเสนอสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ที่สัมพันธ์จากข้อสรุปเชิง
อ้างอิง ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลวิชาการเรื่อง “การประเมินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่” โดยนิวัตน์ สวัสดิ์แก้วและคณะ (2556) ได้ใช้
เครื่องมือ.CIPP.Model.ส ารวจผลการประเมินภาพรวมพบว่าปัจจัยด้านบริบทและด้านกระบวนการ 
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระดับมาก ซึ่งแตกต่างกับผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นและปัจจัยด้านผลผลิต 
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ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางนั้น ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการอธิบายประสิทธิภาพการประเมินหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในภาพรวม ครั้งนี้ที่อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์ด าเนินงานของหลักสูตรที่ต้องให้สอดรับกับกระบวนการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างครบถ้วนภายใต้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 อย่างเข้มข้น ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตควรก าหนดแนวทางด าเนินงานให้มีความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น โดยนอกจากมุ่งเน้นถึงองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการหลักสูตรแล้ว 
จ าเป็นต้องเสริมสร้างผลิตภาพ (Productivity) แก่ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้สู่การเป็นกลไกส าคัญในการ
ปฏิรูประบบการศึกษาไทยด้วยแนวคิดก้าวข้ามสู่การศึกษาแห่งศตวรรษท่ี.21.อย่างแท้จริง  
 ขณะเดียวกันข้อสรุปครั้งนี้ได้ขยายข้อมูลสนับสนุนเพิมเติมจากผลงานวิชาการเรื่อง “แนวทาง
พัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลก” 
โดยวรลักษณ์ ค าหว่าง และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2560) ซึ่งพิจารณาเกณฑ์พ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหา
ของการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ความส าคัญประเด็นทักษะ 3 ประการได้แก่ ทักษะการจัดเรียนรู้
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  รวมทั้งทักษะชีวิตและอาชีพ ดังกล่าวแม้จะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่มีต่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยกลไกการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
หากขยายกลไกขับเคลื่อนด้านการเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพ่ิมเติมในด้านทักษะความเป็นนานาชาติ
และด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ครบทุกองค์ประกอบทั้ง 5 ประการตามแนวทางที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แล้ว คาดว่าจะน าไปสู่การขยายองค์ความรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ได้ทั้งระบบ ซึ่งนับเป็นข้อมูลสารสนเทศยืนยันส าคัญและตอกย้ าถึงข้อสรุปเชิงประจักษ์จากผลการวิจัย  
ครั้งนี้บนฐานการประเมินหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และสังคมได้หรือไม่เพียงใดให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องการปรับมโนทัศน์การจัดการหลักสูตรรัฐศาสตร -
มหาบัณฑิตที่มุ่งสร้างพลเมืองศึกษาบนฐานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมืองตามกรอบด าเนินงานที่
จ าเป็นภายใตแ้นวคิดแห่งศตวรรษท่ี 21 ครอบคลุมในทุกมิต ิ
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