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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึก ษาผลการดํ า เนิ น งานของหลัก สูต รศึก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ 2) ศึกษาความต้ องการของตลาดแรงงานและความต้ องการของนักเรี ยนต่อการศึกษา
ต่ อ ในหลัก สูต รศึก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต (การจัด การเรี ย นรู้ ) และ 3) ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บัณ ฑิ ต ต่ อ
คุณลักษณะของบัณฑิ ตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ในการวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ งพรรณนา เก็บ
รวบรวมข้ อมูลด้ วยการวิเคราะห์ เอกสารและสํารวจ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยนิ สิตที่ เรี ยนในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ชันปี
้ ที่ 2 – 4 จํานวน 190 คน คณาจารย์ จํานวน 15 คน และศึกษา
ความต้ องการของนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 จํานวน 431 คนและสอบถามผู้บริ หารสถานศึกษา
จํานวน 30 โรงเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครั ง้ นีค้ ือแบบบันทึกข้ อมูล แบบสอบถามความคิดเห็นในประเด็น
ต่างๆ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบว่า 1) การดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ผ่านมา เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ นิสิตและคณาจารย์ มีความพึงพอใจต่อการบริ หารจัดการ
หลักสูตร อยู่ในระดับมาก 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นหลักสูตรที่ตอบสนอง
ต่อความต้ องการของตลาดแรงงานและตรงตามความต้ องการของนักเรี ยน 3) ความคาดหวังต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ 6 ด้ าน อยู่ในระดับมาก
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ABSTRACT

The purposes of this research were to 1) explore the prior operational performance of the
Bachelor of Education Degree Program in Learning Management, 2) survey the demand of a labor
market and the needs of secondary school students regarding the Bachelor of Education Degree
Program in Learning Management, and 3) examine the users’ opinion toward the attributes of
graduates from the Faculty of Education and Development Sciences. The data of this descriptive
research were collected by ways of document analysis and opinion survey. Research sample
comprised 190 second and fourth year students inclusively studying in the Bachelor of Education
Degree Program in Learning Management, 15 faculty members, 431 upper secondary students, and
administrators from 30 schools. Research instruments were survey questionnaires regarding relevant
issues. Data were analyzed in terms of percentage and mean.
It was found from the research that 1) the prior operational performance of the Bachelor of
Education Degree Program in Learning Management addressed its effectiveness. Students and
academic staff satisfied with the Program at a high level. 2) The Bachelor of Education Degree
Program in Learning Management met the labor market’s demand and the needs of secondary
school students. 3) All six aspects of the attributes pertaining to graduates from the Bachelor of
Education Degree Program in Learning Management were at a high level of expectation.
Keyword: curriculum administration
Email: feduktc@ku.ac.th

1644

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

คํานํา
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ได้ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเรี ยนรู้ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2550 โดยเป็ นหลักสูตรที่เปิ ดสอนนิสิตใน 4 สาขา อันได้ แก่ สาขาเกษตรและ
สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา สาขาคณิ ต ศาสตร์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ ศึ ก ษา สาขาพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา และสาขา
ภาษาอังกฤษศึกษา ทัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตครู ที่มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู้
สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา และเพื่อส่งเสริ มการวิจยั และบริ การวิชาการทางด้ านการจัดการเรี ยนรู้ สาขาเกษตร
และสิ่งแวดล้ อมศึกษา สาขาคณิ ตศาสตร์ แ ละคอมพิ วเตอร์ ศึก ษา สาขาพลศึกษาและสุขศึก ษา และสาขา
ภาษาอังกฤษศึกษา
ตลอดห้ วงระยะเวลา 4 ปี ที่ ผ่ า นมา (พ.ศ.2551 –
พ.ศ.2554) คณะศึ ก ษาศาสตร์ และ
พัฒนศาสตร์ ได้ ทําการรับนิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง และมี
การบริ หารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่ได้ วางแผนไว้ บนเงื่อนไขของการผลิตครู ตามนโยบาย
ในเรื่ องแนวนโยบายการจัดการหลักสูตรผลิตครู 5 ปี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
สาระและสมรรถนะตามมาตรฐานการรับรองใบประกอบวิชาชีพครู ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึง่ ทําให้ แนว
ทางการดําเนินงานด้ านหลักสูตรต้ องปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทังนี
้ ้ปี การศึกษา
2554 คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีนิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ทัง้
4 สาขา มีจํานวนนิสิตชันปี
้ ที่ 1 จํานวน 169 คน นิสิตชันปี
้ ที่ 2 จํานวน 161 คน นิสิตชันปี
้ ที่ 3 จํานวน 141 คน
และนิสิตชันปี
้ ที่ 4 จํานวน 154 คน ซึง่ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา กําหนดให้ มี
การปรับปรุ งหลักสูตร ทุกรอบ 5 ปี พร้ อมทังการจั
้
ดทําวิจยั สถาบันเพื่อเป็ นการประเมินผลการใช้ หลักสูตรที่ผ่าน
มา และเป็ นการวิเคราะห์ศกั ยภาพตลอดจนทิศทางการผลิตบัณฑิตในสาขาการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นหลักสูตรการ
ผลิตครู 5 ปี โดยผลที่คาดหวังเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ การดําเนินการปรับปรุ ง
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นไปด้ วยความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาผลการดําเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ตามกรอบ
แนวคิด อันได้ แก่ การบริ หารจัดการหลักสูตร การจัดทรั พยากรและแหล่งเรี ยนรู้ ระบบการดูแลและช่วยเหลือ
นิสิต
2. ศึกษาความต้ องการของตลาดแรงงาน อันได้ แก่ อัตราการว่างงาน และความต้ องการของนักเรี ยนต่อ
การศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรี ยนรู้ )
3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์

วิธีการวิจัย
1645

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เอกสารประกอบกับการวิจยั เชิงสํารวจ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การศึกษาศักยภาพการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เรี ยนรู้ ของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ที่ผ่านมา ใช้ วิธีการวิเคราะห์ เอกสารจากรายงานการประเมิน
ตนเอง รายงานการประกันคุณ ภาพการศึก ษาของหน่ วยงานต่างๆและคณะศึกษาศาสตร์ แ ละพัฒ นศาสตร์
วิเคราะห์เอกสารรายงานประชุมคณะกรรมการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ สอบถามความ
คิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตในเรื่ องการบริ หารจัดการหลักสูตร และความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เนือ้ หา และใช้
สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ากลาง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การศึกษาความต้ องการของตลาดแรงงานและความต้ องการของนักเรี ยนต่อการศึกษาต่อในหลักสูตร
ศึก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต (การจัด การเรี ย นรู้ ) ใช้ วิธี ก ารวิ เ คราะห์ เ อกสารจากข้ อมูล ข่ าวสารทางการศึก ษาจาก
แหล่งข้ อมูลต่างๆทางอินเตอร์ เน็ต เกี่ยวกับข้ อมูลอัตราการว่างงาน และสํารวจความต้ องการของนักเรี ยนใน
การศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรี ยนรู้ ) โดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคกลางตะวันตก จํานวน 30 โรงเรี ยน โดยส่งแบบสอบถามยังโรงเรี ยนต่างๆ
จํานวนโรงเรี ยนละ 30 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา และใช้ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่า
กลาง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การศึกษาความคิด เห็ น ของผู้ใช้ บัณฑิ ตต่อคุณ ลัก ษณะของบัณฑิ ต คณะศึก ษาศาสตร์ และพัฒ น
ศาสตร์ เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เปิ ดการเรี ยนการสอนรั บนิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551 ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่มีบณ
ั ฑิตที่จบในหลักสูตรดังกล่าว
คณะผู้วิจยั จึงสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ ในหลักสูตรที่มีสาขาใกล้ เคียงกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ โดยการส่ง
แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของผู้บริ หารโรงเรี ยนและหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในสถาบันการศึกษาที่มี
บัณฑิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาพลศึกษา จํานวน 30โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา และใช้ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ากลาง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้ อมในการจัดการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ 1 ประชากรที่เป็ นนิสิตชันปี
้ ที่ 2 - 4 ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเรี ยนรู้ ปี การศึกษา 2554 จํานวนทังสิ
้ ้น 456 คน ดําเนินการเก็บข้ อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
จํานวน 350 คน ได้ รับแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 190 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 54.29
กลุ่มที่ 2 ประชากรที่เป็ นอาจารย์ ผ้ ูสอนในคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ ที่เป็ นผู้สอนรายวิชาแกนกลาง 02198xxx และผู้สอนใน
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รายวิชาเอกสาขา จํานวนทังสิ
้ ้น 45 คน ได้ รับแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 15 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับ
ร้ อยละ 33.33
กลุ่มที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้บริ หารสถานศึกษาและหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ในสถานศึกษาที่ มี
บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เข้ าทํางานอยู่ในปั จจุบนั จํานวนทังสิ
้ ้น 30 โรงเรี ยน ได้ มาจาก
เลือกกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนที่เป็ นเครื อข่ายฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ในปี การศึกษา 2554 จํานวนทังสิ
้ ้น 60
คน ได้ แบบสอบถามตอบกลับจํานวน 58 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 96.67
กลุ่มที่ 4 กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรี ยนเครื อข่ายความร่ วมมือกับ
คณะศึก ษาศาสตร์ แ ละพั ฒ นศาสตร์ ผู้ วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น การส่ ง แบบสอบถามในโรงเรี ย นที่ เ ป็ นเครื อ ข่ า ยฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 30 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 30 ฉบับ ได้ แบบสอบถามตอบกลับจํานวน 431ฉบับ คิด
เป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 47.89
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้
2. แบบสอบถามความคิ ดเห็ นของอาจารย์ ต่อการจัด การเรี ยนการสอนรายวิ ชาในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้
3. แบบสอบถามความต้ องการของนัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย ในการศึก ษาต่อ ใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้
4. แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ใ ช้ บัณ ฑิ ต ต่ อคุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ของคณะศึก ษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการดําเนินการของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาผลการดําเนินการของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ตามกรอบแนวคิด อัน
ได้ แก่ การบริ หารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู้ ระบบการ
ดูแลและช่วยเหลือนิสิต
1.1 การบริ หารจัดการหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ได้ จัดดําเนินการเปิ ดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิ ต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ตัง้ แต่ปีการศึก ษา 2551 โดยมีประวัติความเป็ นมาในการบริ หารจัดการ
หลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ตามสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนไปตามผู้บริ หารคณะในแต่ละยุคสมัย โดยอยู่ภายใต้ การ
ดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ปั จจุบนั การจัดการรายวิชา
ที่เป็ นรายวิชาแกนกลาง (02198xxx) เป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของภาควิชาครุ ศกึ ษา ส่วนในรายวิชาสาขาเอกต่างๆ
ดูแลรั บผิ ด ชอบตามภาควิชาที่ มีค วามเกี่ ย วข้ อง ทัง้ นี ใ้ นแง่ ของอาจารย์ ประจํ าหลักสูตร พบว่าด้ วยการปรั บ
โครงสร้ างอาจารย์ ประจําหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ในปั จจุบัน สามารถจัดอาจารย์ ที่มี
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ความเชี่ยวชาญและมีคณ
ุ วุฒิตรงตางสาขาวิชาเอกต่างๆ ประจําในหลักสูตรดังกล่าวได้ ทงั ้ ในสาขาคณิตศาสตร์
ศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา นอกจากนี ้ในสาขาวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา เป็ นสาขา
ที่คณะมีความพร้ อมในการบริ หารจัดการสูงเนื่องจากมีคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิในระดับปริ ญญาเอกมาประจําที่
คณะศึ ก ษาศาสตร์ และพั ฒ นศาสตร์ ถึ ง 3 ท่ า น ประกอบกั บ คณาจารย์ ในโรงเรี ยนสาธิ ตแห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ สอดคล้ องที่สามารถแสดงถึง
ศักยภาพในการเปิ ดหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตรศึกษาได้ เพิ่มเติม ขณะที่ในสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา
ได้ มี การแยกการเปิ ดหลัก สูตรออกเป็ นหลัก สูตรใหม่ตามนโยบายการผลิ ตครู 4+2 ปี โดยแยกหลัก สูตรเป็ น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
การจัดอาจารย์ ผ้ สู อนที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เน้ นการจัดผู้สอนตรงตามคุณวุฒิ
ของคณาจารย์ ทังนี
้ ้จากความคิดเห็นของทังคณาจารย์
้
และนิสิตพบว่า อยากให้ มีการจัดรายวิชาต่างๆ ตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ อย่างแท้ จริ ง และปั จจุบันพบว่าคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีคณาจารย์ ที่สาขา
วิชาเอกจํานวนมากและเพียงพอที่จะดูแลรั บผิดชอบสอนทัง้ ในรายวิชาชีพครู และรายวิชาสาขาเอกได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผู้วิจยั ทําการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ โดยส่งแบบสอบถามยังนิสิตชันปี
้ ที่ 2 - 4 ทัง้ 4 สาขา พบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อ
การเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

1. รายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ ไป
(รายวิชาบูรณาการ ภาษาอังกฤษ และวิชา
กิจกรรมพลศึกษา)
2. รายวิชาแกน (02198xxx)
2.1 หลักการวัดและประเมินผลทาง
การศึกษา
2.2 การใช้ ภาษาไทยสําหรับการสอน
2.3 จริ ยธรรมและจรรยาสําหรับครู
2.4 จิตวิทยาการศึกษา

มาก
ที่สุด
14.2
(27)

15.3
(29)
1.37
(26)
20.5
(39)
31.6
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ร้ อยละความพึงพอใจ (ความถี่)
มาก
ปาน
น้ อย
น้ อย
กลาง
ที่สุด
41.1
37.4
4.2
2.6
(78)
(71)
(8)
(5)

35.5
(67)
35.3
(67)
30.5
(58)
46.3

19.5
(37)
31.1
(59)
17.4
(33)
21.1

1.1
(2)
4.7
(9)
0.5
(1)
0.0

1.1
(2)
0.0
(0)
0.5
(1)
0.0

ยัง
ไม่ ได้
เรียน
0.5
(1)

27.9
(53)
15.3
(29)
30.5
(58)
1.1
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การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

2.5 พื ้นฐานการศึกษาและการจัด
การเรี ยนรู้
2.6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
2.7 กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
2.8 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.9 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2.10 การจัดการสถานศึกษา
2.11 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3. รายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
3.1 ประสบการณ์วชิ าชีพศึกษาศาสตร์ :
การสังเกตและฝึ กปฏิบตั งิ านใน
โรงเรี ยน
3.2 ประสบการณ์วชิ าชีพศึกษาศาสตร์ :
การสังเกตและฝึ กปฏิบตั งิ านใน
ชันเรี
้ ยน
3.3 ประสบการณ์วชิ าชีพศึกษาศาสตร์ :
การสังเกตและฝึ กปฏิบตั ิงานครู
4. รายวิชาในกลุม่ วิชาสาขาเฉพาะ
(วิชาเอกแต่ละสาขา)
5. รายวิชาในกลุม่ วิชาเลือกเสรี

มาก
ที่สุด
(60)
21.1
(40)
14.2
(27)
18.4
(35)
6.8
(13)
16.3
(31)
3.7
(7)
4.7
(9)

ร้ อยละความพึงพอใจ (ความถี่)
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง
(88)
(40)
(0)
39.5
33.2
5.3
(75)
(63)
(10)
36.8
36.8
8.4
(70)
(70)
(16)
32.6
13.7
3.2
(62)
(26)
(6)
22.1
11.6
1.6
(42)
(22)
(3)
21.6
13.2
4.2
(41)
(25)
(8)
20.5
10.0
2.1
(39)
(19)
(4)
15.8
12.6
2.6
(30)
(24)
(5)

น้ อย
ที่สุด
(0)
0.5
(1)
3.7
(7)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.5
(1)

ยัง
ไม่ ได้
เรียน
(2)
0.5
(1)
0.0
(0)
32.1
(61)
57.9
(110)
44.7
(85)
63.7
(121)
63.7
(121)

21.1
(40)

25.3
(48)

17.9
(34)

2.6
(5)

1.1
(2)

32.1
(61)

21.1
(40)
9.5
(18)
17.9
(34)
24.2
(46)

25.8
(49)

15.8
(30)
3.2
(6)
26.8
(51)
17.4
(33)

2.1
(4)
0.5
(1)
7.9
(15)
5.8
(11)

1.6
(3)
0.0
(0)
2.1
(4)
1.1
(2)

33.2
(63)
75.3
(143)
7.4
(14)
24.7
(47)

11.6
(22)
37.9
(72)
26.8
(51)

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ ว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ อยู่ในระดับมาก ในทุกรายวิชา ทังนี
้ ้เมื่อสอบถามความคิดเห็นถึงประเด็นการบริ หารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม พบว่า นิสิตส่วนใหญ่เห็นว่า การเปิ ดรับนิสิตในหลักสูตรต่างๆ ควรเปิ ดรับนิสิตภายหลังจาก
ที่หลักสูตรได้ รับการรับรองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และการจัดรายวิชาต่างๆ อาจารย์ประจําสาขาและอาจารย์ ที่
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ปรึ กษาควรมีการหารื อ พูดคุยเพื่ อทํ าความเข้ าใจในการจัดรายวิชาต่างๆให้ แก่นิสิต เพื่ อความเข้ าใจที่ ตรงกัน
ตลอดจนการจัดอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาต่างๆ ควรจัดอาจารย์ผ้ สู อนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆ
้ มากกว่าการ
พิจารณาเพียงคุณวุฒิของอาจารย์เพียงอย่างเดียว
1.3 การจัดทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู้
การจัดทรัพยากรสนับสนุนและแหล่งเรี ยนรู้ สําหรับนิสิต พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีการ
จัดทรั พยากรและแหล่งเรี ยนรู้ อย่างครบถ้ วนเพื่อเสริ มศักยภาพการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เช่น
ห้ องปฏิบตั ิการสอนจุลภาค (Micro Teaching) เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ นิสิตได้ ทดลองฝึ กประสบการณ์
การสอนก่อนการออกฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ห้ องปฏิบตั ิการทางด้ านภาษา เพื่อเป็ นศูนย์การศึกษาสําหรั บ
การพัฒนาทักษะทางด้ านภาษาของนิสิต ฟาร์ มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ และโรงเรี ยนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนศาสตร์ การศึกษา ซึง่ ถือเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่ให้
นิสิตได้ ทดลองฝึ กปฏิบตั ิการทํางานจริ งทังในลั
้ กษณะของการฝึ กปฏิบตั ิในรายวิชาต่างๆ และการฝึ กปฏิบตั ิการใน
รู ปแบบกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
นอกจากนี ค้ ณะศึกษาศาสตร์ แ ละพัฒนศาสตร์ เล็ง เห็ นจึงข้ อจํ ากัด ในเรื่ องทรั พ ยากรห้ องสมุด จึง ได้
พยายามปรังปรุ งศูนย์การศึกษาด้ วยตนเองในอาคารปฏิบตั ิการชัน้ 1 ให้ เป็ นห้ องสมุดเพื่อการค้ นคว้ าของนิสิตทัง้
ในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งถึงแม้ ว้าจะเป็ นระยะเวลาในช่วงแรกของการปรั บปรุ งห้ องสมุดเพื่ อ
การศึกษาค้ นคว้ า แต่คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ได้ มีแผนในการดําเนินการเพิ่มทรัพยากรเพื่อการเรี ยน
ของนิสิตเป็ นแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น
1.4 ระบบการดูแลนิสิตและช่วยเหลือนิสิต
ด้ านระบบการดูแลนิสิตและช่วยเหลือนิสิต พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาซึง่ อยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนิสิตทําหน้ าที่ในการกําหนด
นโยบายการดูแลนิสิตและการช่วยเหลือนิสิตทังในเรื
้ ่ องส่วนตัว วิชาการ และการให้ ทนุ ต่างๆเพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
นิสิต นอกจากนี ้ยังมีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อให้ เป็ นทุนการศึกษาแก่นิสิตในคณะ เมื่อพิจารณาใน
ระดับภาควิชา แต่ละภาควิชามีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตในแต่ละสาขาวิชาเอกเพื่อดูแลให้ คําปรึ กษา
นิสิตทัง้ ในเรื่ องการเรี ยน การใช้ ชีวิต และปั ญหาด้ านอื่นๆ ทัง้ นีจ้ ากการดําเนินงานที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะจาก
นิสิตและคณาจารย์พบว่า การจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาควรจัดคณาจารย์ที่ตรงสาขาวิชาเอกกับนิสิตหรื อควรมีการ
ประชุมเพื่อชี ้แจงให้ อาจารย์ที่ปรึ กษามีความเข้ าใจในเรื่ องแผนการเรี ยนของนิสิต อาจารย์ที่ปรึ กษาควรเข้ าใจใน
ธรรมชาติของนิสิตในแต่ละสาขาวิชาเอกเพื่อสามารถดูแลนิสิตทางด้ านวิชาการได้ อย่างเต็มศักยภาพ
ตอนที่ 2 ศึกษาความต้ องการของตลาดแรงงาน อันได้ แก่ อัตราการว่ างงาน และความต้ องการของ
นักเรี ยนต่ อการศึกษาต่ อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรี ยนรู้ )
จากผลการวิเคราะห์อตั ราส่วนครู 1 ท่านต่อนักเรี ยน พบว่า อัตราส่วนครู ต่อนักเรี ยนในรายวิชาต่างยัง
เป็ นปั ญหาอย่างมาก ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการขาดแคลนครู ในสาขาวิชาต่างๆ (พินดา, 2549) ดังนันการผลิ
้
ตครู 5 ปี
จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อการลงอัตราการว่างงานในวิชาชีพครู ในปั จจุบนั นอกจากนี ้เมื่อศึกษาความต้ องการ
1650

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ของนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรี ยนเครื อข่ายฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ทงั ้ 30 โรงเรี ยน
พบว่า ความสนใจของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้ าศึกษาในหลักสูตรการผลิตครู ในแต่ละสาขา
วิชาเอก แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความถี่ของนักเรี ยนที่สนใจเข้ าศึกษา เทียบกับแผนการรับนิสิตในแต่ละสาขาวิชาเอก
สาขาวิชา

1. เกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา
2. คณิตศาสตร์ ศกึ ษา
3. พลศึกษาและสุขศึกษา
4. ภาษาอังกฤษศึกษา

สนใจ
จํานวนนักเรี ยนที่
สนใจเข้ าศึกษาต่อ
63
82
42
38

แผนการรับนิสิต
ในปี การศึกษา 2555
90
40
60
40

คิดเป็ นร้ อยละ

70.00
205.00
70.00
95.00

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรี ยนมีความต้ องการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของ
จํานวนแผนการรับนิสิตในแต่ละสาขาวิชา ทังนี
้ ้เมื่อพิจารณาจํานวนผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ใน 3
ปี การศึกษาย้ อนหลัง พบว่ามีแนวโน้ มผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มจํานวนมากขึ ้น
ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้ บัณฑิตต่ อคุ ณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์
จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ ในมาตรฐานทัง้ 6 ด้ านที่คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ กําหนดเป็ นคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดวังใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ อันได้ แก่ ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ าน
ทักษะทางปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้ านทักษะการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า นิสิตในคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มีคุณลักษณะในด้ านต่างๆ ทัง้ 6 ด้ าน อยู่ในระดับมาก ทุกรายการ แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิ ตเป็ นรายคุณลักษณะพบว่า ผู้ใช้ บัณฑิ ตพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนิ สิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ในด้ านการมีความเอาใจใส่ในการรับฟั ง ช่วยเหลือเอื ้อต่อการแก้ ปัญหาในกลุม่ และ
ระหว่างกลุม่ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ อยูเ่ ป็ นลําดับสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมาคือการที่นิสิตมีมมุ มองเชิงบวกและ
มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สังคม (ค่าเฉลี่ย 4.27)
คุณลักษณะที่ผ้ ูใช้ บัณฑิ ตพึงพอใจต่อนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ น้อยที่ สุดคือ นิสิต
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ ในศาสตร์ สาขาเหมาะสมสําหรับผู้เรี ยน
ที่หลากหลาย ทังผู
้ ้ เรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรี ยนที่มีความต้ องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.67)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่ได้ นําเสนอแล้ วข้ างต้ น ผลการวิจยั ดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี ้
1. ด้ านความพร้ อมของหน่วยงาน
1.1 บุคลากร โดยภาพรวมแล้ วคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีความพร้ อมด้ านบุคลากรสําหรั บ
การจัดการเรี ย นการสอน เพราะเป็ นหลักสูตรที่ บ ริ ห ารจัดการโดยการบูรณาการด้ านอาจารย์ ผ้ ูสอนจากทุก
ภาควิชา รวมถึงจากโรงเรี ยนสาธิ ตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํ าแพงแสน ประกอบกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ได้ รับการจัดสรรอัตรากําลังสายอาจารย์ผ้ ูสอนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี กระจาย
ไปตามภาควิชาต่างๆที่รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวทัง้ 3 ภาควิชา
1.2 ทรัพยากรสําหรับการเรี ยนการสอนและการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เป็ นคณะวิชาที่
ได้ รับการจัดตังใหม่
้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากรในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา
ค่อนข้ างมาก อาทิ Computer, Video Visualizer, LCD, Projector, และ note book ได้ รับการจัดสรรใน
ปี งบประมาณ 2550 แล้ วถึง 66 รายการ นอกจากนี ้ผู้บริ หารของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ประกอบกับ
ความพร้ อมที่ เป็ นจุด แข็ ง ของคณะฯ ที่ มีอยู่เดิ ม แล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นฟาร์ มคณะศึก ษาศาสตร์ แ ละพัฒ นศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่เป็ นหน่วยงานสนับสนุน ทําให้ ศกั ยภาพ
ของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีความเข้ มแข็งมาก สอดคล้ องกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบที่ 2 ปี การศึกษา 2552 ได้
สรุ ปว่ากลุม่ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจุดแข็งในด้ านทรัพยากรการเรี ยนการสอนและการ
วิจยั คือ มีความพร้ อมด้ านทรัพยากรกายภาพเพื่อการเรี ยนรู้ ของนิสิต รวมทังคณาจารย์
้
มีศกั ยภาพในการผลิต
ผลงานวิจัย สามารถสร้ างสรรค์ ผ ลงานและงานวิ จัยได้ อย่างดี เป็ นที่ ยอมรั บทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
(รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552)
2. ความต้ องการของนักเรี ยน
ความสนใจในการเข้ าศึก ษาต่อของนัก เรี ย นมี สูง กว่าร้ อยละ 50 ของจํ านวนแผนการรั บนิ สิ ตในทุก
สาขาวิ ชา ทัง้ นี เ้ มื่ อพิ จารณาจํ านวนผู้ส มัค รเข้ าศึก ษาต่อในสาขาวิ ชาต่างๆ 3 ปี ย้ อนหลัง พบว่ามี แนวโน้ ม ผู้
ต้ องการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มมากขึ ้น ตลอดจนจํานวนนักเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั ศึกษามีจํานวนเพียง 30โรงเรี ยน จึง
ทําให้ เชื่อมัน่ ได้ ว่า หลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ มีจํานวนผู้สนใจเข้ าศึกษาค่อนข้ างมาก และตอบสนองต่อความ
ต้ องการของสังคมอย่างแท้ จริ งในสภาวะการขาดแคลนครู ที่ตรงสาขาวิชาเอกต่างๆ
3. การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรที่ผ่านมา
จากข้ อสรุ ปของการวิจยั ในครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นชัดเจนว่า การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ ควรมี
การพิจารณาถึงคุณสมบัติ และประสบการณ์ ของอาจารย์ ผ้ ูสอน เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ควรมีการทําความเข้ าใจระหว่างอาจารย์ ผ้ ูสอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องถึงแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนที่ชดั เจน
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ในประเด็นเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่อคุณลักษณะของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ พบว่า ประเด็นที่ผ้ ใู ช้ บณ
ั ฑิตพึงพอใจมากที่สดุ เป็ นเรื่ องการมีความเอาใจใส่ในการรับฟั ง ช่วยเหลือเอื ้อต่อ
การแก้ ปัญหาในกลุม่ และระหว่างกลุม่ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ แต่ขณะเดียวกัน
คุณ ลัก ษณะที่ ผ้ ู ใ ช้ บั ณ ฑิ ต พึ ง
พอใจน้ อยที่สดุ คือ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ ในศาสตร์ สาขา
เหมาะสมสําหรับผู้เรี ยนที่หลากหลาย ทังผู
้ ้ เรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถปานกลาง และ
ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษอย่ า งมี น วัต กรรม ทั ง้ นี อ้ าจเนื่ อ งมาจากนิ สิ ต ในหลัก สู ต รดัง กล่ า วยั ง ขาด
ประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ สําหรับนักเรี ยนกลุม่ พิเศษที่เพียงพอ คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ จงึ ควร
มีแนวนโยบายในการพัฒนาความสามารถด้ านดังกล่าวให้ นิสิตมากยิ่งขึ ้น

เอกสารอ้ างอิง
สํานักงานคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา. (2551). มาตรฐานวิชาชีพครู . กรุ งเทพมหานคร.
สํานักงานเลขานุการ. (2553). รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ . คณะ
ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ (เอกสารอัดสําเนา).
_____. (2554). รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ . คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (เอกสารอัดสําเนา).
พินดา วราสุนนท์. (2549). รายงานการวิจัย เรื่ อง การศึกษาความพร้ อมในการเปิ ดหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (การจัดการเรี ยนรู้ ) ของคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน. คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ (เอกสารอัดสําเนา).

1653

