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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตร และศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัประเมนิผลโดยใชร้ปูแบบการประเมนิ 
CIPPi Model กลุม่เปา้หมายทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก ่นกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษา นกัศกึษาปจัจบุนั อาจารย์
ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
แบบ มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า การประเมินหลักสูตรด้านการประเมินบริบท ด้านการประเมินปัจจัยนำาเข้า 
ด้านการประเมินกระบวนการ ด้านการประเมินผลผลิต และด้านการประเมินผลกระทบ ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาท่ีหลากหลายรปูแบบ มีความทนัสมยัและยดืหยุน่ตอ่สถานการณ ์
รวมทั้งควรมีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตนำาความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาตามหลักสูตร 
ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานในวิชาชีพและองค์กรของตนอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

คำ�สำ�คัญ: การประเมินหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา
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Abstract
This research was conducted with the aims of evaluating the curriculum consist of 

seeking a framework for developing and improving the Doctor of Philosophy (Education) 
Degree in Social Studies (Improved B.E.2557), the Faculty of Education, Chiang Mai University 
through a evaluation research use of CIPPi evaluation model. The sample groups comprised 
such as doctor’s graduates, current students, teachers, superiors or employers of doctor’s 
graduates, and qualified experts. The research instruments were a set of questionnaires and 
structured interviews ; and the data obtained were analyzed using frequency, percentage, 
means, standard deviation and content analysis.

The findings can be concluded that: context evaluation: C, input evaluation: I,  
process evaluation: P, product evaluation: P and impact evaluation: I, every aspect as  
a whole, at a high level. For developing and improving a curriculum to focused as promote 
and support the development of diverse student potential ; modern and flexible situation. 
Moreover, establishment of academic networks between academic institutions both in  
Thailand and abroad. Focus on giving graduates knowledge, experience and research 
process obtained from the curriculum applying to work in their profession and organization 
continuously. And quality according to international standards.

Keywords: Curriculum evaluation, Doctor of Philosophy (Education) degree, social studies

บทนำา
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) (2548) ได้ระบุไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร
ต้องปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่
กำาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะอย่างน้อยทุกๆ 
5 ปี ประกอบกับข้อเสนอเชิงนโยบายของ สกอ. 
(2556) ในแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ฉบับที่ 11 ว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตบัณฑิต
ที่ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต โดย
สถาบันอุดมศึกษาต้องดำาเนินการตามนโยบาย
ของ สกอ. ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(Thailand Qualifications Framework: TQF) 
และควรได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
นานาชาตติอ่ไป ในขณะเดยีวกนัสถาบนัอดุมศกึษา
ต้องพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษา
ต้องพัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพและมีศักยภาพให้
เป็นที่ยอมรับทางวิชาการในระดับสากล รวมทั้ง
ต้องสนับสนุนการวิจัยเชิงรุกที่มีการกำาหนดเป้า
หมายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
วิกฤติของประเทศและการพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ยนื บนพืน้ฐานการสรา้งเครอืขา่ยวิจัยทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ

ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการ
ศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศนั้น 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
ได้กำาหนดให้ระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง โดยการกำากับและประสานให้
สถาบันที่ทำาหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์  
รวมทัง้บคุลากรทางการศึกษาใหม้คีวามพรอ้มและ
มีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ และ
การพัฒนาบุคลากรประจำาอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยต้องมี
คณุสมบตัติามมาตรฐานวชิาชีพทางการศึกษา รวม
ทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
ที่เน้นการปฏิรูปการศึกษาการบริหารการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้น 
การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อสร้างครูมือ
อาชีพ (คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556) ดังนั้นจึงต้อง
พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งประกอบ
ด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
มาตรฐานการปฏิบตังิาน และมาตรฐานการปฏิบตัิ
ตนเพื่อให้บัณฑิตสร้างองค์ความรู้ ความสามารถ 
และความชำานาญเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ 

คณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะที่เป็นส่วน
งานในสงักดัมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่จงึไดต้ระหนกั
ถึงความสำาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิต
นักการศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม และมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์
ความรู้ใหม่เพื่อนำาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม สำาหรับ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) ได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาแล้วจำานวน 
4 รุ่น ได้แก่ ปีการศึกษา พ.ศ.2557-2560 และ
ในปีการศึกษา 2561 จำาเป็นต้องมีการประเมิน
หลักสูตรเพื่อจัดทำาเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 ผูว้จัิยในฐานะประธานกรรมการการจดัการ
เรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการ
ศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา จึงได้ดำาเนินการวิจัย
เพื่อประเมินและพัฒนาหลักสูตรการใช้หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชา
เอกสังคมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557) ขึ้น 
เพื่อความทันสมัยและก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ของหลักสูตร ในการตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579

ด้วยเหตุแห่งความสำาคัญดังกล่าว จึงได้
ดำาเนินการประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการศกึษา วิชาเอกสงัคมศกึษา (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
ปญัหาทีเ่กดิข้ึนระหวา่งการใชห้ลกัสตูรตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาแล้วนำาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
เพื่อพิจารณาว่าหลักสูตรที่ได้ดำาเนินการผ่าน
มาแล้วนั้น บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้
กำาหนดไวห้รอืไม ่รวมทัง้ศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาและ
ปรบัปรงุหลกัสตูรใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
โดยเลือกรูปแบบการประเมินหลักสูตร CIPPi 
Model ของ Stufflebeam (2007) มาใช้ในการ
ประเมินหลักสูตรนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557) คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2. เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงและ
พฒันาหลกัสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑติ สาขาวชิาการ
ศกึษา วิชาเอกสงัคมศกึษา (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.
2557) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กรและกลุ่มเป้�หม�ย

การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลอืกแบบจำาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
เนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวแทนที่ดี
ของประชากรที่ผู้วิจัยกำาหนดประกอบด้วย

1.1 บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาในระดับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชา
เอกสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 
จำานวน 1 คน

1.2 นักศึกษาปัจจุบันที่กำาลังศึกษาใน
ระดบัปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการศกึษา วชิา
เอกสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 
จำานวน 33 คน

1.3 ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สอนใน
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จำานวน 15 คน

1.4 ผู้ ใช้บัณฑิต ผู้บังคับบัญชาหรือ 
ผู้จ้างงานของนักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาในระดับ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชา
เอกสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 
จำานวน 3 คน 

1 .5  ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ที่ มี ค ว ามรู้ แ ละ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้าง พัฒนาและ
วิพากษ์หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิตทางการศึกษา 
จำานวน 5 คน

2. ตัวแปร

2.1 หลักสูตรที่ประเมิน คือ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก

สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยนี้
เปน็การวจิยัประเมนิผลโดยใชร้ปูแบบการประเมนิ 
CIPPi Model ของ Stufflebeam (2007) 

 2.2.1 การประเมนิหลกัสตูร ประเมิน
ใน 5 องค์ประกอบได้แก่ 

 1) การประเมินบริบท (Context 
Evaluation: C) มีการประเมินเกี่ยวกับ ความ
สอดคล้องของปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง 
และรายวิชาของหลักสูตร

 2) การประเมินปัจจัยนำาเข้า (Input 
Evaluation: I) มีการประเมินเกี่ยวกับ ศักยภาพ
และความเหมาะสมของนักศึกษาและอาจารย์ผู้
สอน

 3 )  การประ เมินกระบวนการ  
(Process Evaluation: P) มีการประเมินเกี่ยวกับ 
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนและสง่เสรมิการ
เรียนรู้

 4) การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation: P) มีการประเมินเก่ียวกับ คุณภาพ
ของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา

 5) การประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation: i) มีการประเมนิเกีย่วกบั การนำาความ
รู้ความสามารถจากการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติ
งานในวิชาชีพ

 2.2.2 แนวทางพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ประเมินใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่

 1) การประเมินบริบท (Context 
Evaluation: C) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาและ
ปรบัปรงุหลกัสตูรเกีย่วกบัโครงสรา้งของหลกัสตูรที่
มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
สถาบันเพือ่นำาขอ้มูลสารสนเทศทีไ่ดไ้ปใชป้รบัปรงุ
หลักสูตรฉบับต่อไป
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 2) การประเมินปัจจัยนำาเข้า (Input 
Evaluation: I) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
อาจารย์ผู้สอนให้มีความทันสมัย ก้าวหน้า และ
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21

 3 )  การประ เมินกระบวนการ  
(Process Evaluation: P) เพ่ือศึกษาแนวทาง
พฒันาและปรบัปรงุหลกัสูตรเกีย่วกบักระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างกิจกรรมการ
เรียนรู้ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพด้าน
การวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 4) การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation: P) เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความรูค้วามสามารถ และมคีวามเช่ียวชาญในการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 5) การประเมินผลกระทบ (Impact  
Evaluation: i) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
ก้าวหน้าทางวิชาชีพของบัณฑิตที่ได้นำาความรู้
ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
และสามารถเป็นผู้นำาทางวชิาการจนเปน็ทีย่อมรบั
ได้ในระดับสากล

3. เครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จำานวน 
3 ชุด และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
(Interview) จำานวน 2 ชุด ผู้วิจัยเลือกประยุกต์ใช้
เครื่องมือการวิจัยมาจาก เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 
(2560ข) ดังนี้

3.1 แบบสอบถามสำาหรบับณัฑติทีส่ำาเรจ็
การศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) 

3.2 แบบสอบถามสำาหรับนักศึกษาที่
กำาลังศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) 

3.3 แบบสอบถามสำาหรับผู้บริหารและ
คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหมใ่นระดบัปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวิชาการศกึษา วิชาเอกสงัคมศกึษา (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) 

3.4 แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้ใช้บัณฑิต  
ผูบ้งัคบับญัชา หรอื ผูจ้า้งงานของนกัศกึษาทีส่ำาเรจ็
การศึกษา

3.5 แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
สัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทาง การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร

โดยแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด เหมือนกัน
ทั้งฉบับ สำาหรับ 3 กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็น/ ความพึง
พอใจ ต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) 

 ตอนที่ 3 ปัญหา/ ข้อเสนอแนะ

แบบสมัภาษณส์ำาหรับผู้ใชบ้ณัฑิต ผู้บังคบั 
บัญชา หรือผู้ จ้างงานของนักศึกษาที่สำาเร็จ 
การศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบ่งออก
เป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ของผู้ให้ข้อมูล

 ตอนที่ 2 ความต้องการ/ แนวทาง
การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร/ ข้อเสนอแนะ
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แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้ทรงคุณวุ ฒิ  
สมัภาษณเ์กีย่วกบัแนวทางการปรบัปรุงและพัฒนา
หลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ของผู้ให้ข้อมูล

 ตอนที่  2  แนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร/ ข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ การหาคุณภาพของเครื่องมือการ
วิจัยท้ัง 2 ชนิด ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.846 และหา
คา่ความตรงตามเนือ้หาทัง้ฉบับของแบบสมัภาษณ ์
(Content Validity For Scale, S -CVI) ค่าเท่ากับ 
0.955 และ 0.935 ตามลำาดับ

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล (เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, 2560ก) 
มีดังนี้

1. แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย จำานวน 
3 ชุด

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
ความถี่ (f) และร้อยละ (%) 

 ตอนที่  2 ความคิดเห็น/ความ 
พึงพอใจ ต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แล้วเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

 ตอนที่ 3 ปัญหา/ ข้อเสนอแนะ  
เปน็แบบคำาถามปลายเปิด วเิคราะหข์อ้มลูโดยการ

วิเคราะห์เนื้อหา และนำาเสนอผลการวิเคราะห์ใน
ลักษณะพรรณนาความ

2. แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้จ้างงานของนักศึกษาที่
สำาเรจ็การศกึษาในระดบัปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
วิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2557) 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ของผูใ้หข้อ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่ความถี ่(f) 
และร้อยละ (%) 

 ตอนที่ 2 ความต้องการ/ แนวทาง
การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร/ ข้อเสนอแนะ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และนำา
เสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะพรรณนาความ

3. แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
สมัภาษณเ์กีย่วกบัแนวทางการปรบัปรุงและพัฒนา
หลักสูตร

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานภาพ
ของผูใ้หข้อ้มลู วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่ความถี ่(f) 
และร้อยละ (%) 

 ตอนที่  2  แนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร/ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และนำาเสนอผลการ
วิเคราะห์ในลักษณะพรรณนาความ

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื่อประเมิน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

1.1 การประเมินบริบท (Context  
Evaluation: C) พบว่า บริบทแวดล้อมของ
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หลักสูตรมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก  
(  = 4.89, S.D. = 0.369) โดยหลักสูตรมีการจัด
กระบวนวิชาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดย
โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยวิชาแกนที่มี
วิชาทฤษฎี สัมมนา และวิจัย ซึ่งคณะกรรมการ
ได้กำาหนดปรัชญาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของรายวิชา ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของ
สงัคม พนัธกจิของมหาวทิยาลยั วสัิยทัศน์ของคณะ
ศกึษาศาสตร ์และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร ได้แก่ นักศึกษา
ปัจจุบัน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และคณาจารย์ผู้สอน

1.2 การประเมินปัจจัยนำาเข้า (Input 
Evaluation: I) พบว่า ปัจจัยนำาเข้าของหลักสูตร
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (  = 4.85, 
S.D. = 0.213) ซึ่งคณะกรรมการมีการประชุม
วางแผนเตรียมการรบันักศึกษาโดยกำาหนดจำานวน
ในแต่ละวชิาเอก การทดสอบความรูค้วามสามารถ
และคุณสมบัติในการเข้าศึกษา เมื่อเข้าสู่ระบบ
การศึกษาแล้วได้มีการวางแผนจัดทำาโครงการ
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในหลายมิติ
เป็นประจำาทุกปี มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
โดยจัดทำาโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่าง
ประเทศ อาจารย์และวิทยากรเป็นผู้มีคุณวุฒิ  
มีศักยภาพและประสบการณ์ด้านการสอนตรง
ตามมาตรฐานท่ี สกอ.กำาหนด รวมถงึมผีลงานวจิยั
อยา่งตอ่เนือ่งและสม่ำาเสมอซึง่สามารถดูแลและให้
คำาปรกึษาดา้นวทิยานพินธใ์หก้บันกัศกึษาได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหส้าขาวชิาสามารถผลกัดัน
ให้นักศึกษาสำาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ

1.3 การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation: P) พบว่า มีระบบการวางแผนการ
จัดทำาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นขั้นตอนและจัดทำา
โครงการฝึกอบรมพัฒนา โดยเชิญวิทยากรผู้
เช่ียวชาญมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยใน

ประเด็นการวิจัย มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษาอย่างสม่ำาเสมอ นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการประเมินการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.93, S.D. = 0.159) ส่งผลให้
นกัศกึษาทีส่ำาเร็จการศกึษาและเปน็ไปตามเง่ือนไข
ต่างๆ ที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำาหนด

1.4 การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation: P) พบว่า ความพึงพอใจของ
ผลผลิตบัณฑิตจากหลักสูตรอยู่ในระดับมาก  
(  = 4.87, S.D. = 0.135) บัณฑิตที่สำาเร็จการ
ศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาและเป็น
ที่ยอมรับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีทักษะ
ที่สำาคัญในการนำาไปใช้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา ได้แก่ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะ
การเขยีนบทความทางวิชาการ ทกัษะการนำาเสนอ 
ทักษะการทำางานร่วมกับชุมชน ทักษะด้านการ
สารสนเทศส่ือและเทคโนโลยี จึงเป็นบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

1.5 การประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation: i) พบว่า ผลกระทบของหลักสูตร
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (  = 4.81, 
S.D. = 0.323) บัณฑิตสามารถนำาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาตามหลักสูตร
มาใชพ้ฒันาความสามารถการปฏบัิตงิานในวชิาชพี
และองคก์รของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม มแีรงบนัดาล
ใจและรู้จักวางแผนโดยทำางานแบบมุ่งหวังผล
สัมฤทธิ์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่
อย่างชาญฉลาด รู้ทันข้อมูลข่าวสาร และนำามา
ประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ 
ได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 
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(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557) คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดในแต่ละด้าน
ดังนี้

2 .1 การประเมินบริบท (Context 
Evaluation: C) พบว่า การปรับปรุงปรัชญา 
วัตถุประสงค์ โครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
ในยุคสมัยปัจจุบัน ควรมีการสัมมนาเพ่ือระดม
ความคิดเห็น ข้อมูลข้อเท็จจริง เพ่ือกำาหนด
โครงสร้างและกระบวนวิชาของหลักสูตร และจัด
ตัง้คณะกรรมการปรบัปรงุหลกัสตูรจากบคุลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย  
ผู้เชี่ยวชาญ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
บุคลากรสายสนับสนุน เป็นต้น

2.2 การประเมินปัจจัยนำาเข้า (Input 
Evaluation: I) พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่หลากหลาย
รูปแบบ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ 
โดยผ่านโครงการฝึกอบรมต่างๆ การจัดประชุม
ทางวิชาการ การผลักดันให้นักศึกษาหมั่นทำาการ
วิจัยอย่างสม่ำาเสมอ สนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์
และเผยแพร่ผลงานทางการศึกษา รวมท้ังส่ง
เสริมให้บทความตีพิมพ์มีค่าที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างจำานวนการอ้างถึง (Citations) เพ่ิมสูง
ขึ้นในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับและได้
มาตรฐานสากลให้มีจำานวนมากขึ้น

2.3 การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation: P) พบว่า ควรมีการเพิ่มช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อขอรับคำา
ปรึกษาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน ให้มากขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ขอรับคำาปรึกษาในการจัดทำาวิทยานิพนธ์ได้อย่าง
รวดเรว็ ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่าย และสามารถ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการได้มปีระสทิธภิาพมาก
ขึ้น 

2.4 การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation: P) พบว่า ควรมีการสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กร
หรือหน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต และสาขาวิชาร่วม
กัน เพื่อศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ความต้องการ
แนวทางการใช้บัณฑิตร่วมกันก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร

2.5 การประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation: i) พบว่า ควรมีการส่งเสริมให้บัณฑิต
นำาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษา
ตามหลักสูตร มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัย
เพือ่จะไดน้ำาไปพฒันาความสามารถการปฏบิติังาน
ในวิชาชพีและองคก์รของตนอยา่งเปน็รปูธรรมและ
ก่อให้เกิดประสิทธิผล

อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื่อประเมิน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา 
วิชาเอกสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 .  การประเมินบริบท (Contex t  
Evaluation: C) พบว่า มีการจัดกระบวนวิชา
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยโครงสร้าง
ของหลักสูตรประกอบด้วยวิชาแกนที่มีวิชาทฤษฎี 
สัมมนา และวิจัย ซึ่งคณะกรรมการได้กำาหนด
ปรัชญาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของรายวิชา  
ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ความตอ้งการของสงัคม พนัธกิจของมหาวิทยาลยั 
วิสยัทศันข์องคณะศกึษาศาสตร ์และสอดคลอ้งกบั
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อหลักสูตร 
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดทำาหลักสูตรต้องมีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาดแรงงานหรอื
ผู้ใช้บัณฑิต และสนองตอบต่อความต้องการของ
สังคมท้ังในปัจจุบันและในอนาคต ดังคำากล่าว
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ของ Taba (1962) และสุนีย์ ภู่พันธุ์ (2546) 
ที่ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า หลักสูตรควร
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และควร
มีการประเมินผลที่แสดงผลลัพธ์ของหลักสูตร  
ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ์ 
และคณะ (2560) ที่ผลวิจัยพบว่า ปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน รายวิชาได้ส่งเสริมให้
นักศึกษามีทักษะกระบวนการในการวิจัย พัฒนา
หลักสูตร การสอนและการนิเทศ หลักสูตรมี
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา

2. การประเมินปัจจัยนำาเข้า (Input Eval-
uation: I) พบว่า มีการประชุมวางแผนเตรียมการ
รับนักศึกษาโดยกำาหนดจำานวนในแต่ละวิชาเอก 
การทดสอบความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ
ในการเข้าศึกษา มีการวางแผนจัดทำาโครงการ
เตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษาในหลายมติเิปน็
ประจำาทุกปี มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดย
จัดทำาโครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
อาจารย์และวิทยากรเป็นผู้มีคุณวุฒิ มีศักยภาพ
และประสบการณ์ด้านการสอนอย่างเหมาะ
สม รวมถึงการมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำาเสมอซ่ึงสามารถดูแลและให้คำาปรึกษาด้าน
วทิยานพินธใ์หก้บันกัศึกษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ส่งผลให้สาขาวิชาสามารถผลักดันให้นักศึกษา
สำาเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ธัชชัย จิตรนันท์ และ จิราพร วิชระโภชน์ 
(2558) ทีพ่บว่า ดา้นปจัจยัเบ้ืองต้น มคีวามเหมาะ
สมในระดับมาก นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอ
กับการศึกษาในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีความรู้  
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในวิชาที่สอน 
ให้คำาแนะนำาปรึกษาด้านการเรียน กิจกรรม และ
ด้านการทำาวิจัย นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงาน 
วิ จัยของสุนันทา แก้วสุข (2552) ที่พบว่า  

การประเมินหลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า  
ด้านอาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เหมาะสม 
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ คุณวุฒิของอาจารย์ตรง
กับรายวิชาที่สอน อาจารย์มีความรับผิดชอบ 
และตรงต่อ เวลาในการสอน มีความเป็น
กลัยาณมติร มบีคุลกิภาพในการเปน็แบบอยา่งทีด่ ี 
มคีวามสามารถในการเปน็ทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์มี
ความรอบรู้เนื้อหารายวิชาที่สอน มีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้  มี เวลาให้คำ าปรึกษา
วทิยานพินธแ์ละมคีวามสามารถในการประเมนิผล

3. การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation: P) พบว่า มีระบบการวางแผนการ
จัดทำาวิทยานิพนธ์อย่างเป็นข้ันตอนและจัดทำา
โครงการฝึกอบรมพัฒนา โดยเชิญวิทยากรผู้
เช่ียวชาญมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยใน
ประเด็นการวิจัย มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษาอย่างสม่ำาเสมอ นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการประเมินการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก ส่งผลให้นักศึกษาสำาเร็จการศึกษาและ
เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำาหนด สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สรวงสุดา สิงขรอาสน์ (2559) ที่
พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการในภาพ
รวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอน มีการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษในบางเนื้อหา 
เพิ่มพูนความรู้ ผลการประเมินบริหารหลักสูตร
มีในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
มีแผนการดำาเนินงานด้านหลักสูตรอย่างชัดเจน
และเป็นระบบ มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการตรวจงานให้ข้อเสนอ
แนะต่างๆ มีติดตามการดำาเนินงานของนิสิต
อย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
มาเรยีม นลิพนัธุ ์(2555) ทีพ่บวา่ ผลการประเมนิ
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ด้านกระบวนการในภาพรวมและรายข้อ พบว่า  
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก ซึง่ขอ้ท่ีมคีา่เฉลีย่
มากที่สุด คือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการ
ตรวจสอบงานและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เหมาะสม การจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่า
นกัศึกษาไดรั้บการกระตุ้นใหม้สีว่นรว่มแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน ได้รับคำาแนะนำาและความช่วย
เหลือจากอาจารย์

4. การประเมนิผลผลติ (Product Evalua-
tion: P) พบวา่ บณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษามคีณุภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพทางการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของหน่วย
งานและองค์กรต่างๆ มีทักษะที่สำาคัญในการนำา
ไปใช้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะการเขียนบทความทาง
วิชาการ ทักษะการนำาเสนอ ทักษะการทำางาน
ร่วมกับชุมชน ทักษะด้านการสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี จึงเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ 
พงึประสงคใ์นศตวรรษที ่21 เน่ืองจากในการจดัทำา 
หลักสูตรมีการกำาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของบัณฑิตไว้อย่างชัดเจน การจัดการเรียนการ
สอนจึงมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตภายใต้กรอบการ
พัฒนาวิสัยทัศน์และความคิดว่าด้วยทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมโดยการขอความร่วมมือจาก
คณาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอด
แทรกและเสริมสร้างทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 รวมท้ังเสริมสร้างใหม้คีณุธรรมจรยิธรรมและมี
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมพร ร่วมสุข และคณะ (2559) 
ท่ีพบวา่ ดา้นผลผลติของบณัฑติพบวา่ ผูใ้ช้บณัฑติ
มีความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตในระดับมาก
ที่สุดท้ังทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
บรรณในวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ ด้าน

บุคลิกภาพและทักษะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพทั้งทาง
ด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ 
ทั้งหมดนี้จึงส่งผลให้การนำาหลักสูตรไปใช้ได้ผลดี  
จงึสะทอ้นใหเ้หน็ผา่นผลผลติคอืบณัฑติมคีณุภาพ
เป็นที่พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในทุกๆ ด้านอีกทั้ง
บณัฑิตทีจ่บไปน้ันเป็นผู้มคีวามสามารถ ปฏบิตังิาน
ได้จริงและทำางานได้มีคุณภาพ และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของสรวงสุดา สิงขรอาสน์ (2559) 
ที่พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต
ในภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
โดยผลการประเมินประสิทธิภาพของบัณฑิต
ด้านวิชาการมีทักษะในการทำางาน มีทักษะชีวิต  
มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมให้  
หน่วยงานมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีทักษะการคิดชั้นสูง

5. การประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation: i) พบว่า บัณฑิตสามารถนำาความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาตาม
หลักสูตรมาใช้พัฒนาความสามารถการปฏิบัติ
งานในวชิาชพีและองคก์รของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  
มีแรงบันดาลใจและรู้จักวางแผนโดยทำางานแบบ 
มุง่หวังผลสมัฤทธิ ์สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ยุคใหม่อย่างชาญฉลาด รู้ทันข้อมูลข่าวสาร และ
นำามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการที่อาจารย์ 
ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกและ 
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 รวมทัง้ 
เสริมสร้างให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจรรยา
บรรณวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่
นักศึกษาได้ศึกษาภายใต้หลักสูตรที่กำาหนดไว้จึง
เป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาได้มี
ความกระตือรือร้น มีจิตสำานึกในการประกอบ
วิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และรู้จัก
การพัฒนาตนเองให้ทันยุคทันสมัยได้เป็นอย่างดี  
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ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องตามคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่กำาหนดไว้ในหลักสูตร และสอดคล้อง
กับรายงานผลการดำาเนินงานของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก
สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ท่ี
พบว่า การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จริญญา สมานญาติ ชวลิต ชูกำาแพง และ 
สุรศักดิ์ คำาคง (2555) ที่พบว่า ด้านคุณภาพการ
ปฏิบัติงานทั่วไปเห็นว่าบัณฑิตสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมและผู้อื่นได้ มีความสนใจ
ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพเห็นวา่บัณฑติ
มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ อุทิศเวลาให้กับงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานเห็นว่าบัณฑิตมี
ทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2557) คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้

1 .  การประเมินบริบท (Contex t  
Evaluation: C) พบว่า ควรมีแนวทางการสัมมนา
เพื่อกำาหนดโครงสร้างของหลักสูตร และจัดตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิจัย  
ผู้เชี่ยวชาญ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
บุคลากรสายสนับสนุน เป็นต้น สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ออมสิน จตุพร และอมรรัตน์ วัฒนาธร  
(2557) ที่พบว่า สถานภาพของศาสตร์ด้าน
หลกัสตูรทีไ่ดร้บัการประกอบสรา้งขึน้ภายใต้บรบิท
ทางสงัคม วฒันธรรม การเมอืงและประวตัศิาสตร์
ในยุคโลกาภิวัตน์รวมถึงอุดมการณ์ทางการ

ศึกษาและสหวิทยาการทางมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2. การประเมินปัจจัยนำาเข้า (Input  
Evaluation: I) พบว่า ควรมีแนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ที่หลากหลายรูปแบบ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อส่ง
เสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ โดย
ผ่านโครงการฝึกอบรมต่างๆ การจัดประชุมทาง
วิชาการ การผลักดันให้นักศึกษาหมั่นทำาการวิจัย
อย่างสม่ำาเสมอ สนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์และ
เผยแพรผ่ลงานทางการศกึษาทีไ่ดม้าตรฐานสากล
และมีค่า Citations เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับงาน
วิจัยของบังอร ฤทธิ์อุดม (2555) ที่พบว่า ต้องมี
การเร่งพัฒนาด้านสื่อเทคโนโลยีที่ต้องการความ
ทันสมัยสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและเป็นแหล่ง
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
มากขึ้น

3. การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation: P) พบว่า ควรมีแนวทางการเพ่ิม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและขอรับคำาปรึกษา
ระหว่างนักศึกษากับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อ
ชว่ยใหน้กัศกึษาแกไ้ขปญัหาไดท้นัทว่งท ีสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล และ
คณะ (2560) ที่พบว่า กระบวนการของหลักสูตร
เป็นไปเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง ข้อมูลสารสนเทศ 
ช่องทางต่างๆ สำาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร ซึ่งการประเมินกระบวนการจะเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจในการปฏิบัติตามวิธีการ
ที่กำาหนดไว้ในประเด็นการประเมินครอบคลุม 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 

4. การประเมินผลผลิต (Product  
Evaluation: P) พบว่า ควรมีแนวทางการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา 
องค์กรหรือหน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต และสาขา
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วิชาร่วมกัน เพื่อศึกษาปัญหา และวิเคราะห์ความ
ต้องการแนวทางการใช้บัณฑิตร่วมกันก่อนการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่
ตรงกับความต้องการสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กิตติมา พันธ์พฤกษา และคณะ (2561) ที่พบว่า  
หลักสูตรสามารถผลิตนิสิตที่มีความรู้ ความ
สามารถ และมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม และเพ่ือให้การประเมินด้าน
ผลผลิตมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นควรเพิ่มหลักฐาน
ที่แสดงผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตให้เป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น

5. การประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation: i) พบว่า ควรมีแนวทางการส่งเสริม
ให้บัณฑิตนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประยุกต์
ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือจะได้นำาไปพัฒนาความ
สามารถการปฏิบัติงานในวิชาชีพและองค์กร
ของตนได้อย่างเ ป็นรูปธรรมและก่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สำาเริง 
อ่อนสัมพันธุ์ (2560) ที่พบว่า บัณฑิตสามารถ
ทำางานไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ มกีารพัฒนาตนเอง
ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอย่างต่อเนื่อง นำา
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการศึกษาไป
ใช้ในการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 การปรับปรงุและพฒันาหลกัสตูร ควร
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจริงในการ
ปฏบิติังานในวชิาชพีของบัณฑติ และความต้องการ
ของผู้ ใช้บัณฑิต เพื่อหาแนวทางที่ เหมาะสม 
ในการปรับปรุ งหลักสูตรให้ เท่ าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

1.2 ควรเสนอให้มีการจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้และเครื่องมือแสวงหา องค์ความรู้ที่

ทันสมัยสำาหรับนักศึกษาและคณาจารย์ให้มากข้ึน  
ได้แก่ อุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำานวยความ
สะดวกต่างๆ หนังสือ ตำารา โปรแกรมสำาเร็จรูป
สำาหรับการวิจัย ช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการที่รวดเร็วได้มาตรฐาน เป็นต้น

1.3 ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้เพิ่มข้ึนและมีเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
ของนักศึกษา เช่น ห้องทำางานเฉพาะกลุ่ม (Small 
Group Room) และห้องประชมุเลก็ (Small Meet-
ing Room) เครื่องใช้สำานักงานที่อำานวยความ
สะดวกในการศึกษาและทำาวิจัย เป็นต้น

1.4 ควรส่งเสริมและสนับสนุนระบบการ
พัฒนานักศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยร่วมกัน โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ มาประยกุตใ์ชก้บังานพฒันา
และสนับสนุนระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะซอฟตแ์วรง์านบณัฑติศกึษา (Graduate  
Software) 

1.5 ควรเร่งส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรให้ได้ไปศึกษาและพัฒนาความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่สม่ำาเสมอ ทั้งในระดับชาติ
และระดบันานาชาตอิยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใหม้ผีลงาน
หลังรับการพัฒนาได้ก่อรูปเป็นนวัตกรรมท่ีชัดเจน
และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งผลงานควรเป็นไปในลักษณะผลงานวิจัยร่วม
กันกับนักศึกษาปริญญาเอกที่สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการฐานนานาชาติได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 หน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง
ควรนำาข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรมาใช้
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่าง
การใช้หลักสูตร และนำามาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยวิจัยและพัฒนาระบบติดตาม 
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ดแูล และประเมนิการใช้หลกัสตูรทีห่ลากหลายรปู
แบบ และมีความเป็นปัจจุบันให้ได้มากที่สุด

2.2 ควรมีการวิจัย ประเมินและติดตาม
ผลการใช้หลักสูตร เพื่อพิจารณาคุณภาพของ

บัณฑิต โดยจำาแนกตามลักษณะของนักศึกษา
ที่เรียนในภาคปกติ และนักศึกษาที่เรียนในภาค
พิเศษ เนื่องด้วยสภาพ บริบทและปัจจัยแวดล้อม
แตกต่างกัน
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