
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1643 

การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 

The Study of Efficiency and Preparedness in Management of 

Bachelor of Education Program in Learning Management 

กนิษฐา  เชาว์วฒันกลุ1 สนัติ ศรีสวนแตง2  วีรฉตัร  สปัุญโญ2  อธิเกียรติ  ทองเพ่ิม1 

สมบญุ  ศิลป์รุ่งธรรม3 ตอ่ศกัดิ์  แก้วจรัสวิไล3 ทศันีย์  จนัติยะ1 และ พินดา  วราสนุนัท์1 

Kanitha Chaowatthanakun1, Sunti Srisuantang1, Weerachat Soopunyo1, Athikiat Thongperm1, 

Somboon Silrungtham1, Toasak Kawjaratwilai1, Tasanee Jantiya1 and Pinda Varasunun1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการดําเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ 2) ศกึษาความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของนกัเรียนต่อการศกึษา

ต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิตต่อ

คุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เอกสารและสํารวจ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนิสิตท่ีเรียนในหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ ชัน้ปีท่ี 2 – 4 จํานวน 190 คน คณาจารย์ จํานวน 15 คน และศกึษา

ความต้องการของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 จํานวน 431 คนและสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา 

จํานวน 30 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อแบบบนัทึกข้อมลู แบบสอบถามความคิดเห็นในประเด็น

ตา่งๆ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ และคา่เฉลี่ย 

 ผลการวิจยัพบว่า 1) การดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลกัสูตรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ

จดัการเรียนรู้ ท่ีผ่านมา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นิสิตและคณาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

หลกัสตูร อยู่ในระดบัมาก 2) หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ เป็นหลกัสตูรท่ีตอบสนอง

ตอ่ความต้องการของตลาดแรงงานและตรงตามความต้องการของนกัเรียน 3) ความคาดหวงัต่อคณุลกัษณะของ

บณัฑิตในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ ทัง้ 6 ด้าน อยู่ในระดบัมาก    
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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. 
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คาํนํา 

คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ได้ดําเนินการพัฒนาหลกัสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

จดัการเรียนรู้ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2550 โดยเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดสอนนิสิตใน 4 สาขา อนัได้แก่ สาขาเกษตรและ

สิ่งแวดล้อมศึกษา  สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา และสาขา

ภาษาองักฤษศึกษา  ทัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือผลิตครู ท่ีมีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศกึษา  สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศกึษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  

และสาขาภาษาองักฤษศกึษา และเพ่ือสง่เสริมการวิจยัและบริการวิชาการทางด้านการจดัการเรียนรู้ สาขาเกษตร

และสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  และสาขา

ภาษาองักฤษศกึษา 

 ตลอดห้วงระยะเวลา 4 ปี ท่ีผ่านมา (พ.ศ.2551 – พ.ศ.2554 )  คณะศึกษาศาสตร์และ 

พฒันศาสตร์ ได้ทําการรับนิสิตในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ อย่างต่อเน่ือง และมี

การบริหารจดัการหลกัสตูรเพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายท่ีได้วางแผนไว้ บนเง่ือนไขของการผลิตครูตามนโยบาย

ในเร่ืองแนวนโยบายการจัดการหลักสูตรผลิตครู 5 ปี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน

สาระและสมรรถนะตามมาตรฐานการรับรองใบประกอบวิชาชีพครู ของสํานกังานเลขาธิการครุุสภา ซึง่ทําให้แนว

ทางการดําเนินงานด้านหลกัสตูรต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทัง้นีปี้การศกึษา 

2554 คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์มีนิสิตในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ ทัง้ 

4 สาขา มีจํานวนนิสิตชัน้ปีท่ี 1 จํานวน 169 คน นิสิตชัน้ปีท่ี 2 จํานวน 161 คน นิสิตชัน้ปีท่ี 3 จํานวน 141 คน 

และนิสิตชัน้ปีท่ี 4 จํานวน 154 คน ซึง่ตามมาตรฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา กําหนดให้มี

การปรับปรุงหลกัสตูร ทุกรอบ 5 ปี พร้อมทัง้การจดัทําวิจยัสถาบนัเพ่ือเป็นการประเมินผลการใช้หลกัสตูรท่ีผ่าน

มา และเป็นการวิเคราะห์ศกัยภาพตลอดจนทิศทางการผลิตบณัฑิตในสาขาการจดัการเรียนรู้ ซึง่เป็นหลกัสตูรการ

ผลิตครู 5 ปี โดยผลท่ีคาดหวงัเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลกัสตูรดงักลา่ว เพ่ือให้การดําเนินการปรับปรุง

หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  ศึกษาผลการดําเนินงานของหลกัสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบ

แนวคิด อนัได้แก่ การบริหารจัดการหลกัสูตร  การจดัทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้  ระบบการดูแลและช่วยเหลือ

นิสิต  

 2. ศกึษาความต้องการของตลาดแรงงาน อนัได้แก่ อตัราการว่างงาน และความต้องการของนกัเรียนต่อ

การศกึษาตอ่ในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต (การจดัการเรียนรู้)  

 3. ศกึษาความคิดเห็นของผู้ ใช้บณัฑิตตอ่คณุลกัษณะของบณัฑิตคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

 

วิธีการวิจัย 
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 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเอกสารประกอบกบัการวิจยัเชิงสํารวจ โดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู

และวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 1. การศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

เรียนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ท่ีผ่านมา  ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารจากรายงานการประเมิน

ตนเอง รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆและคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

วิเคราะห์เอกสารรายงานประชมุคณะกรรมการการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ สอบถามความ

คิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตในเร่ืองการบริหารจดัการหลกัสตูร และความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอน

โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา และใช้

สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่กลาง และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 2. การศกึษาความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของนกัเรียนตอ่การศกึษาต่อในหลกัสตูร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารจากข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาจาก

แหล่งข้อมูลต่างๆทางอินเตอร์เน็ต เก่ียวกับข้อมูลอตัราการว่างงาน และสํารวจความต้องการของนักเรียนใน

การศกึษาตอ่ในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต (การจดัการเรียนรู้) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตภาคกลางตะวนัตก จํานวน 30 โรงเรียน โดยส่งแบบสอบถามยงัโรงเรียนต่างๆ

จํานวนโรงเรียนละ 30 ฉบบั วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา และใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่า

กลาง และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เปิดการเรียนการสอนรับนิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ตัง้แต่ปีการศกึษา 2551 ซึง่ปัจจุบนัยังไม่มีบณัฑิตท่ีจบในหลกัสตูรดงักล่าว 

คณะผู้ วิจยัจงึสอบถามความคิดเห็นของผู้ ใช้บณัฑิตต่อคณุลกัษณะของบณัฑิตของคณะศกึษาศาสตร์และพฒัน

ศาสตร์ในหลกัสูตรท่ีมีสาขาใกล้เคียงกับหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ โดยการส่ง

แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถาบนัการศกึษาท่ีมี

บณัฑิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาพลศกึษา จํานวน 30โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ฉบบั  วิเคราะห์ข้อมลู

โดยการวิเคราะห์เนือ้หา และใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ความถ่ี   ร้อยละ คา่กลาง และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเพ่ือศึกษาศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการหลกัสูตร

ศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 4 กลุม่  คือ 

 กลุม่ท่ี 1  ประชากรท่ีเป็นนิสิตชัน้ปีท่ี 2 - 4  ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

การจดัการเรียนรู้ ปีการศกึษา 2554 จํานวนทัง้สิน้ 456 คน ดําเนินการเก็บข้อมลูโดยการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 

จํานวน 350 คน ได้รับแบบสอบถามตอบกลบัจํานวน 190 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 54.29 

 กลุ่มท่ี 2  ประชากรท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนในคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ทัง้ท่ีเป็นผู้สอนรายวิชาแกนกลาง 02198xxx และผู้สอนใน
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รายวิชาเอกสาขา จํานวนทัง้สิน้ 45 คน ได้รับแบบสอบถามตอบกลบัจํานวน 15 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบั

ร้อยละ 33.33 

 กลุ่มท่ี 3  กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีมี

บณัฑิตของคณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เข้าทํางานอยู่ในปัจจุบนั จํานวนทัง้สิน้ 30 โรงเรียน ได้มาจาก

เลือกกลุม่ตวัอย่างจากโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในปีการศกึษา 2554 จํานวนทัง้สิน้ 60 

คน ได้แบบสอบถามตอบกลบัจํานวน 58 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 96.67 

 กลุ่มท่ี 4  กลุ่มตวัอย่างนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือกับ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ผู้ วิจัยได้ดําเนินการส่งแบบสอบถามในโรงเรียนท่ีเป็นเครือข่ายฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 ฉบบั ได้แบบสอบถามตอบกลบัจํานวน 431ฉบบั คิด

เป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 47.89 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลกัสตูรศึกษาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้  

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้  

3. แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการศึกษาต่อใน

หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์

และพฒันศาสตร์  

สรุปผลการวิจัย 

 

1.  ผลการดําเนินการของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ผู้ วิจัยได้

ศึกษาผลการดําเนินการของหลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบแนวคิด อัน

ได้แก่ การบริหารจดัการหลกัสตูร  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน การจดัทรัพยากรและแหลง่เรียนรู้  ระบบการ

ดแูลและช่วยเหลือนิสิต  
 

1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูร 

 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดดําเนินการเปิดการเรียนการสอนในหลกัสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2551 โดยมีประวัติความเป็นมาในการบริหารจัดการ

หลกัสตูรและรายวิชาต่างๆ ตามสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนไปตามผู้บริหารคณะในแต่ละยุคสมยั  โดยอยู่ภายใต้การ

ดแูลรับผิดชอบของคณะกรรมการการศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ปัจจุบนัการจดัการรายวิชา

ท่ีเป็นรายวิชาแกนกลาง (02198xxx) เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของภาควิชาครุศกึษา  ส่วนในรายวิชาสาขาเอกต่างๆ 

ดูแลรับผิดชอบตามภาควิชาท่ีมีความเก่ียวข้อง  ทัง้นีใ้นแง่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่าด้วยการปรับ

โครงสร้างอาจารย์ประจําหลกัสูตรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ในปัจจุบัน สามารถจัดอาจารย์ท่ีมี
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ความเช่ียวชาญและมีคณุวฒิุตรงตางสาขาวิชาเอกต่างๆ ประจําในหลกัสตูรดงักล่าวได้ทัง้ในสาขาคณิตศาสตร์

ศกึษา  สาขาพลศกึษาและสขุศกึษา  สาขาภาษาองักฤษศกึษา  นอกจากนีใ้นสาขาวิทยาศาสตร์ศกึษา เป็นสาขา

ท่ีคณะมีความพร้อมในการบริหารจัดการสูงเน่ืองจากมีคณาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิในระดบัปริญญาเอกมาประจําท่ี

คณ ะศึกษ าศ า สต ร์แ ละ พัฒ น ศา สต ร์ถึ ง  3  ท่ าน   ปร ะ กอ บกับค ณา จ าร ย์ ใ น โ รง เ รี ย น ส า ธิ ตแ ห่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีคุณวุฒิและประสบการณ์สอดคล้องท่ีสามารถแสดงถึง

ศกัยภาพในการเปิดหลกัสตูรในสาขาวิทยาศาสตรศกึษาได้เพ่ิมเติม  ขณะท่ีในสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศกึษา

ได้มีการแยกการเปิดหลักสูตรออกเป็นหลักสูตรใหม่ตามนโยบายการผลิตครู 4+2 ปี โดยแยกหลักสูตรเป็น

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

 การจัดอาจารย์ผู้สอนท่ีผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เน้นการจัดผู้สอนตรงตามคุณวุฒิ

ของคณาจารย์ ทัง้นีจ้ากความคิดเห็นของทัง้คณาจารย์และนิสิตพบวา่ อยากให้มีการจดัรายวิชาต่างๆ ตามความ

เช่ียวชาญของอาจารย์อย่างแท้จริง และปัจจุบันพบว่าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีคณาจารย์ท่ีสาขา

วิชาเอกจํานวนมากและเพียงพอท่ีจะดูแลรับผิดชอบสอนทัง้ในรายวิชาชีพครู และรายวิชาสาขาเอกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

1.2  การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 ผู้ วิจยัทําการศกึษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนในรายวิชาต่างๆ ในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ โดยส่งแบบสอบถามยงันิสิตชัน้ปีท่ี 2 - 4 ทัง้ 4 สาขา พบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อ

การเรียนในรายวิชาตา่งๆ ในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ ดงัตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ความคิดเห็นของนิสิตตอ่การเรียนในรายวิชาตา่งๆ ในหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑิต  

    สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ 
 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ร้อยละความพึงพอใจ (ความถี่) ยงั

ไม่ได้

เรียน 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

1. รายวชิาในหมวดการศกึษาทัว่ไป 

(รายวิชาบรูณาการ ภาษาองักฤษ และวิชา

กิจกรรมพลศกึษา) 

14.2 

(27) 

41.1 

(78) 

37.4 

(71) 

4.2 

(8) 

2.6 

(5) 

0.5 

(1) 

2. รายวชิาแกน (02198xxx) 

2.1  หลกัการวดัและประเมินผลทาง 

       การศกึษา  

 

15.3 

(29) 

 

35.5 

(67) 

 

19.5 

(37) 

 

1.1 

(2) 

 

1.1 

(2) 

 

27.9 

(53) 

 2.2  การใช้ภาษาไทยสาํหรับการสอน  

  

1.37 

(26) 

35.3 

(67) 

31.1 

(59) 

4.7 

(9) 

0.0 

(0) 

15.3 

(29) 

 2.3  จริยธรรมและจรรยาสาํหรับครู 

 

20.5 

(39) 

30.5 

(58) 
17.4 

(33) 

0.5 

(1) 

0.5 

(1) 

30.5 

(58) 

 2.4  จิตวิทยาการศกึษา  31.6 46.3 21.1 0.0 0.0 1.1 
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การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ร้อยละความพึงพอใจ (ความถี่) ยงั

ไม่ได้

เรียน 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

 (60) (88) (40) (0) (0) (2) 

 2.5  พืน้ฐานการศกึษาและการจดั 

       การเรียนรู้  

21.1 

(40) 

39.5 

(75) 

33.2 

(63) 

5.3 

(10) 

0.5 

(1) 

0.5 

(1) 

 2.6  นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

       ทางการศกึษา  

14.2 

(27) 

36.8 

(70) 

36.8 

(70) 
8.4 

(16) 

3.7 

(7) 

0.0 

(0) 

 2.7  กลยทุธ์การจดัการเรียนรู้ 

        

18.4 

(35) 

32.6 

(62) 

13.7 

(26) 

3.2 

(6) 

0.0 

(0) 

32.1 

(61) 

 2.8  การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 

 

6.8 

(13) 

22.1 

(42) 

11.6 

(22) 

1.6 

(3) 

0.0 

(0) 

57.9 

(110) 

 2.9  ภาษาองักฤษสาํหรับครู 

 

16.3 

(31) 

21.6 

(41) 

13.2 

(25) 

4.2 

(8) 

0.0 

(0) 

44.7 

(85) 

 2.10 การจดัการสถานศกึษา 

 

3.7 

(7) 

20.5 

(39) 

10.0 

(19) 

2.1 

(4) 

0.0 

(0) 

63.7 

(121) 

 2.11 การวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 

 

4.7 

(9) 

15.8 

(30) 
12.6 

(24) 

2.6 

(5) 

0.5 

(1) 

63.7 

(121) 

3. รายวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

3.1 ประสบการณ์วชิาชีพศกึษาศาสตร์:  

       การสงัเกตและฝึกปฏิบตังิานใน 

       โรงเรียน  

 

 

21.1 

(40) 

 

 

25.3 

(48) 

 

 

17.9 

(34) 

 

 

2.6 

(5) 

 

 

1.1 

(2) 

 

 

32.1 

(61) 

 3.2 ประสบการณ์วชิาชีพศกึษาศาสตร์:  

       การสงัเกตและฝึกปฏิบตังิานใน 

       ชัน้เรียน  

 

21.1 

(40) 

 

25.8 

(49) 

 

15.8 

(30) 

 

2.1 

(4) 

 

1.6 

(3) 

 

33.2 

(63) 

 3.3 ประสบการณ์วชิาชีพศกึษาศาสตร์:  

      การสงัเกตและฝึกปฏิบตัิงานครู   

9.5 

(18) 

11.6 

(22) 
3.2 

(6) 

0.5 

(1) 

0.0 

(0) 

75.3 

(143) 

4. รายวชิาในกลุม่วิชาสาขาเฉพาะ 

(วิชาเอกแตล่ะสาขา) 

17.9 

(34) 

37.9 

(72) 

26.8 

(51) 

7.9 

(15) 

2.1 

(4) 

7.4 

(14) 

5. รายวชิาในกลุม่วิชาเลอืกเสรี 24.2 

(46) 

26.8 

(51) 

17.4 

(33) 

5.8 

(11) 

1.1 

(2) 

24.7 

(47) 
  

 จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า นิสิตท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ

สอนในรายวิชาตา่งๆ อยู่ในระดบัมาก ในทกุรายวิชา ทัง้นีเ้ม่ือสอบถามความคิดเห็นถึงประเด็นการบริหารจดัการ

หลกัสตูรในภาพรวม พบวา่ นิสิตสว่นใหญ่เห็นวา่ การเปิดรับนิสิตในหลกัสตูรต่างๆ ควรเปิดรับนิสิตภายหลงัจาก

ท่ีหลกัสูตรได้รับการรับรองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  และการจัดรายวิชาต่างๆ อาจารย์ประจําสาขาและอาจารย์ท่ี
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ปรึกษาควรมีการหารือ พูดคุยเพ่ือทําความเข้าใจในการจัดรายวิชาต่างๆให้แก่นิสิต เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกัน  

ตลอดจนการจดัอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ควรจดัอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ มากกว่าการ

พิจารณาเพียงคณุวฒิุของอาจารย์เพียงอย่างเดียว 
 

1.3 การจดัทรัพยากรและแหลง่เรียนรู้ 

 การจดัทรัพยากรสนบัสนนุและแหลง่เรียนรู้สําหรับนิสิต พบวา่ คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์มีการ

จดัทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้อย่างครบถ้วนเพ่ือเสริมศกัยภาพการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เช่น 

ห้องปฏิบติัการสอนจลุภาค (Micro Teaching) เพ่ือการจดัการเรียนการสอนท่ีให้นิสิตได้ทดลองฝึกประสบการณ์

การสอนก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ห้องปฏิบติัการทางด้านภาษา เพ่ือเป็นศนูย์การศกึษาสําหรับ

การพฒันาทกัษะทางด้านภาษาของนิสิต  ฟาร์มนิสิตคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  และโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศนูย์วิจยัและพฒันศาสตร์การศกึษา ซึง่ถือเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีให้

นิสิตได้ทดลองฝึกปฏิบติัการทํางานจริงทัง้ในลกัษณะของการฝึกปฏิบติัในรายวิชาตา่งๆ และการฝึกปฏิบติัการใน

รูปแบบกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

 นอกจากนีค้ณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เล็งเห็นจึงข้อจํากัดในเร่ืองทรัพยากรห้องสมุดจึงได้

พยายามปรังปรุงศนูย์การศกึษาด้วยตนเองในอาคารปฏิบติัการชัน้ 1 ให้เป็นห้องสมดุเพ่ือการค้นคว้าของนิสิตทัง้

ในระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ซึ่งถึงแม้ว้าจะเป็นระยะเวลาในช่วงแรกของการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือ

การศกึษาค้นคว้า แต่คณะศกึษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้มีแผนในการดําเนินการเพ่ิมทรัพยากรเพ่ือการเรียน

ของนิสิตเป็นแนวโน้มท่ีสงูขึน้ 
 

1.4 ระบบการดแูลนิสิตและช่วยเหลือนิสิต 

 ด้านระบบการดูแลนิสิตและช่วยเหลือนิสิต พบว่า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการแต่งตัง้

คณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษาซึง่อยู่ภายใต้การดแูลของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตทําหน้าท่ีในการกําหนด

นโยบายการดแูลนิสิตและการช่วยเหลือนิสิตทัง้ในเร่ืองสว่นตวั วิชาการ และการให้ทนุตา่งๆเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ

นิสิต นอกจากนีย้ังมีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือให้เป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตในคณะ เม่ือพิจารณาใน

ระดบัภาควิชา แตล่ะภาควิชามีการจดัอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือดแูลนิสิตในแตล่ะสาขาวิชาเอกเพ่ือดแูลให้คําปรึกษา

นิสิตทัง้ในเร่ืองการเรียน การใช้ชีวิต และปัญหาด้านอ่ืนๆ ทัง้นีจ้ากการดําเนินงานท่ีผ่านมามีข้อเสนอแนะจาก

นิสิตและคณาจารย์พบว่า การจดัอาจารย์ท่ีปรึกษาควรจัดคณาจารย์ท่ีตรงสาขาวิชาเอกกับนิสิตหรือควรมีการ

ประชมุเพ่ือชีแ้จงให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีความเข้าใจในเร่ืองแผนการเรียนของนิสิต อาจารย์ท่ีปรึกษาควรเข้าใจใน

ธรรมชาติของนิสิตในแตล่ะสาขาวิชาเอกเพ่ือสามารถดแูลนิสิตทางด้านวิชาการได้อย่างเตม็ศกัยภาพ 
  

ตอนที่ 2 ศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน อันได้แก่ อัตราการว่างงาน และความต้องการของ

นักเรียนต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ (การจัดการเรียนรู้)  
 

จากผลการวิเคราะห์อตัราส่วนครู 1 ท่านต่อนักเรียน พบว่า อตัราส่วนครูต่อนักเรียนในรายวิชาต่างยัง

เป็นปัญหาอย่างมาก ซึง่แสดงให้เห็นถงึการขาดแคลนครูในสาขาวิชาตา่งๆ (พินดา, 2549) ดงันัน้การผลิตครู 5 ปี

จงึมีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการลงอตัราการว่างงานในวิชาชีพครูในปัจจุบนั นอกจากนีเ้ม่ือศกึษาความต้องการ
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ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทัง้ 30 โรงเรียน 

พบวา่ ความสนใจของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในการเข้าศกึษาในหลกัสตูรการผลิตครูในแตล่ะสาขา

วิชาเอก แสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงความถ่ีของนกัเรียนท่ีสนใจเข้าศกึษา เทียบกบัแผนการรับนิสิตในแตล่ะสาขาวิชาเอก 
 

สาขาวิชา สนใจ คดิเป็นร้อยละ 

จํานวนนกัเรียนท่ี 

สนใจเข้าศกึษาตอ่ 

แผนการรับนิสิต 

ในปีการศกึษา 2555 

1. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศกึษา 63 90 70.00 

2. คณิตศาสตร์ศกึษา 82 40 205.00 

3. พลศกึษาและสขุศกึษา 42 60 70.00 

4. ภาษาองักฤษศกึษา 38 40 95.00 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่นกัเรียนมีความต้องการศกึษาตอ่ในสาขาวิชาตา่งๆ ไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 ของ

จํานวนแผนการรับนิสิตในแตล่ะสาขาวิชา ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจํานวนผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ในสาขาวิชาต่างๆ ใน 3 

ปีการศกึษาย้อนหลงั พบวา่มีแนวโน้มผู้สมคัรเข้าศกึษาตอ่ในสาขาวิชาตา่งๆ เพ่ิมจํานวนมากขึน้ 

 

ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ 

จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ ใช้บณัฑิตท่ีมีต่อคณุลกัษณะของบณัฑิตคณะศกึษาศาสตร์และพฒัน

ศาสตร์ ในมาตรฐานทัง้ 6 ด้านท่ีคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์กําหนดเป็นคณุลกัษณะบณัฑิตท่ีคาดวงัใน

หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการเรียนรู้ อนัได้แก่ ด้านคณุธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้าน

ทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ พบว่า นิสิตในคณะศกึษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์มีคุณลกัษณะในด้านต่างๆ ทัง้ 6 ด้าน อยู่ในระดบัมาก ทุกรายการ  แต่เม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตเป็นรายคุณลักษณะพบว่า ผู้ ใช้บัณฑิตพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนิสิตคณะ

ศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ในด้านการมีความเอาใจใสใ่นการรับฟัง ช่วยเหลือเอือ้ตอ่การแก้ปัญหาในกลุม่และ

ระหวา่งกลุม่ได้อย่างสร้างสรรค์ อยูเ่ป็นลําดบัสงูสดุ (คา่เฉลี่ย 4.29) รองลงมาคือการท่ีนิสิตมีมมุมองเชิงบวกและ

มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ สงัคม (คา่เฉลี่ย 4.27)   

 คุณลกัษณะท่ีผู้ ใช้บัณฑิตพึงพอใจต่อนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์น้อยท่ีสุดคือ นิสิต

คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาเหมาะสมสําหรับผู้ เรียน

ท่ีหลากหลาย ทัง้ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และผู้ เรียนท่ีมีความต้องการ

พิเศษอย่างมีนวตักรรม (คา่เฉลี่ย 3.67) 
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อภปิรายผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจยัท่ีได้นําเสนอแล้วข้างต้น ผลการวิจยัดงักลา่วมีประเดน็ท่ีน่าสนใจดงันี ้

 1. ด้านความพร้อมของหน่วยงาน 

 1.1 บุคลากร โดยภาพรวมแล้วคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มีความพร้อมด้านบุคลากรสําหรับ

การจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นหลักสูตรท่ีบริหารจัดการโดยการบูรณาการด้านอาจารย์ผู้ สอนจากทุก

ภาควิชา รวมถึงจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบกับคณะ

ศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ได้รับการจดัสรรอตัรากําลงัสายอาจารย์ผู้สอนเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี กระจาย

ไปตามภาควิชาตา่งๆท่ีรับผิดชอบหลกัสตูรดงักลา่วทัง้ 3 ภาควิชา 

1.2 ทรัพยากรสําหรับการเรียนการสอนและการวิจยั คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ เป็นคณะวิชาท่ี

ได้รับการจัดตัง้ใหม่ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั จึงได้รับการสนบัสนุนด้านทรัพยากรในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา

ค่อนข้างมาก อาทิ Computer, Video Visualizer, LCD, Projector, และ note book ได้รับการจัดสรรใน

ปีงบประมาณ 2550 แล้วถงึ 66 รายการ นอกจากนีผู้้บริหารของคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ประกอบกบั

ความพร้อมท่ีเป็นจุดแข็งของคณะฯ ท่ีมีอยู่เดิมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุน ทําให้ศกัยภาพ

ของคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์มีความเข้มแข็งมาก สอดคล้องกบัผลการประเมินคณุภาพภายนอกจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ในรอบท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 ได้

สรุปวา่กลุม่สาขาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีจุดแข็งในด้านทรัพยากรการเรียนการสอนและการ

วิจยั คือ มีความพร้อมด้านทรัพยากรกายภาพเพ่ือการเรียนรู้ของนิสิต รวมทัง้คณาจารย์มีศกัยภาพในการผลิต

ผลงานวิจัย  สามารถสร้างสรรค์ผลงานและงานวิจัยได้อย่างดี เป็นท่ียอมรับทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ 

(รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552) 

2. ความต้องการของนกัเรียน 

ความสนใจในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมีสูงกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนแผนการรับนิสิตในทุก

สาขาวิชา ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจํานวนผู้ สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ 3 ปีย้อนหลัง พบว่ามีแนวโน้มผู้

ต้องการศกึษาในสาขาวิชาตา่งๆเพ่ิมมากขึน้ ตลอดจนจํานวนนกัเรียนท่ีผู้ วิจยัศกึษามีจํานวนเพียง 30โรงเรียน จึง

ทําให้เช่ือมัน่ได้ว่า หลกัสูตรในสาขาวิชาต่างๆ มีจํานวนผู้สนใจเข้าศกึษาค่อนข้างมาก และตอบสนองต่อความ

ต้องการของสงัคมอย่างแท้จริงในสภาวะการขาดแคลนครูท่ีตรงสาขาวิชาเอกตา่งๆ  

 

3. การจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรท่ีผ่านมา 

     จากข้อสรุปของการวิจยัในครัง้นีแ้สดงให้เห็นชดัเจนว่า การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ควรมี

การพิจารณาถึงคุณสมบติั และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ควรมีการทําความเข้าใจระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องถึงแนวทางการจดัการเรียน

การสอนท่ีชดัเจน   
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ในประเด็นเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้ ใช้บณัฑิตต่อคณุลกัษณะของนิสิตคณะศกึษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์พบวา่ ประเดน็ท่ีผู้ ใช้บณัฑิตพงึพอใจมากท่ีสดุเป็นเร่ืองการมีความเอาใจใส่ในการรับฟัง ช่วยเหลือเอือ้ต่อ

การแก้ปัญหาในกลุม่และระหวา่งกลุม่ได้อย่างสร้างสรรค์ แตข่ณะเดียวกนั คุณลักษณะท่ีผู้ ใช้บัณฑิตพึง

พอใจน้อยท่ีสดุคือ นิสิตคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ในศาสตร์สาขา

เหมาะสมสําหรับผู้ เรียนท่ีหลากหลาย ทัง้ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถปานกลาง และ

ผู้ เ รียนท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนิสิตในหลักสูตรดังกล่าวยังขาด

ประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนกลุม่พิเศษท่ีเพียงพอ คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์จงึควร

มีแนวนโยบายในการพฒันาความสามารถด้านดงักลา่วให้นิสิตมากย่ิงขึน้ 
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