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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั้งนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการดําเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ 2) ศึกษาความต้ องการของตลาดแรงงานและความต้ องการของนักเรี ยนต่อ
การศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรี ยนรู้ ) และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี ้เป็ นการวิจัยเชิง
พรรณนา เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการวิเคราะห์เอกสารและสํารวจ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วยนิสิตที่เรี ยนใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ชั้นปี ที่ 2 – 4 จํานวน 190 คน คณาจารย์ จํานวน
15 คน และศึกษาความต้ องการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 จํานวน 431 คนและสอบถาม
ผู้บริ หารสถานศึกษา จํานวน 30 โรงเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครั้งนี ้คือแบบบันทึกข้ อมูล แบบสอบถาม
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบว่า 1) การดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ่านมา เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นิสิตและคณาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริ หาร
จัดการหลักสูตร อยูใ่ นระดับมาก 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นหลักสูตร
ที่ตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดแรงงานและตรงตามความต้ องการของนักเรี ยน 3) ความคาดหวัง
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ทั้ง 6 ด้ าน อยู่ใน
ระดับมาก
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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

บทนํา
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ได้ ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเรี ยนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 โดยเป็ นหลักสูตรที่เปิ ดสอนนิสิตใน 4 สาขา อันได้ แก่ สาขา
เกษตรและสิง่ แวดล้ อมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา และ
สาขาภาษาอังกฤษศึกษา ทั้งนีม้ ี วัตถุประสงค์เพื่อผลิตครู ที่มีคุณธรรม มี ความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรี ยนรู้ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา สาขาพล
ศึกษาและสุขศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา และเพื่อส่งเสริ มการวิจยั และบริ การวิชาการทางด้ าน
การจัดการเรี ยนรู้ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ศึกษา สาขาพล
ศึกษาและสุขศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา
ตลอดห้ ว งระยะเวลา 4 ปี ที่ ผ่ า นมา (พ.ศ.2551 –
พ.ศ.2554) คณะศึก ษาศาสตร์ แ ละ
พัฒนศาสตร์ ได้ ทําการรับนิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง

และมีการบริ หารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่ได้ วางแผนไว้ บนเงื่อนไขของการผลิตครู
ตามนโยบายในเรื่ องแนวนโยบายการจัดการหลักสูตรผลิตครู 5 ปี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุ มศึกษา และ
กรอบมาตรฐานสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานการรั บ รองใบประกอบวิ ช าชี พ ครู ของสํ า นัก งาน
เลขาธิ การคุรุสภา ซึ่งทํ าให้ แนวทางการดําเนินงานด้ านหลักสูตรต้ องปรั บเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนีป้ ี การศึกษา 2554 คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีนิสิตในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ทั้ง 4 สาขา มีจํานวนนิสิตชั ้นปี ที่ 1 จํานวน 169 คน นิสิต
ชั้น ปี ที่ 2 จํ า นวน 161 คน นิ สิต ชั้น ปี ที่ 3 จํ า นวน 141 คน และนิ สิต ชัน้ ปี ที่ 4 จํ า นวน 154 คน ซึ่ง ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา กําหนดให้ มีการปรับปรุ งหลักสูตร ทุกรอบ 5 ปี
พร้ อมทั้งการจัดทําวิจัยสถาบันเพื่อเป็ นการประเมินผลการใช้ หลักสูตรที่ ผ่านมา และเป็ นการวิเคราะห์
ศักยภาพตลอดจนทิศทางการผลิตบัณฑิตในสาขาการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี โดยผล
ที่คาดหวังเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ การดําเนินการปรั บปรุ งหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้เป็ นไปด้ วยความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาผลการดําเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
กรอบแนวคิด อันได้ แก่ การบริ หารจัดการหลักสูตร การจัดทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู้ ระบบการดูแลและ
ช่วยเหลือนิสติ
2. ศึกษาความต้ องการของตลาดแรงงาน อันได้ แก่ อัตราการว่างงาน และความต้ องการของ
นักเรี ยนต่อการศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรี ยนรู้)
3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี ้เป็ นการวิจยั เอกสารประกอบกับการวิจยั เชิงสํารวจ โดยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. การศึกษาศักยภาพการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เรี ยนรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ที่ผา่ นมา ใช้ วิธีการวิเคราะห์เอกสารจากรายงานการประเมิน
ตนเอง รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆและคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
วิเคราะห์เอกสารรายงานประชุมคณะกรรมการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ สอบถาม
ความคิดเห็นของคณาจารย์และนิสิตในเรื่ องการบริ หารจัดการหลักสูตร และความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ แ บบสอบถามความคิดเห็น ต่อการจัดการเรี ย นการสอน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื ้อหา และใช้ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ากลาง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. การศึกษาความต้ องการของตลาดแรงงานและความต้ องการของนักเรี ยนต่อการศึกษาต่อใน
หลัก สูต รศึก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต (การจัด การเรี ย นรู้ ) ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ อกสารจากข้ อ มูล ข่า วสารทาง
การศึกษาจากแหล่งข้ อมูลต่างๆทางอินเตอร์ เน็ต เกี่ยวกับข้ อมูลอัตราการว่างงาน และสํารวจความต้ องการ
ของนักเรี ยนในการศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรี ยนรู้) โดยใช้ แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคกลางตะวันตก จํานวน 30 โรงเรี ยน โดยส่ง
แบบสอบถามยังโรงเรี ยนต่างๆจํานวนโรงเรี ยนละ 30 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา และใช้
สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่ากลาง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เปิ ดการเรี ยนการสอนรับนิสติ ในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ซึ่งปั จจุบันยังไม่มีบัณฑิตที่จบในหลักสูตร
ดัง กล่ า ว คณะผู้วิ จัย จึ ง สอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ใ ช้ บัณ ฑิ ต ต่ อ คุณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ในหลักสูตรที่มีสาขาใกล้ เคียงกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเรี ยนรู้ โดยการส่งแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นของผู้บริ หารโรงเรี ยนและหัวหน้ ากลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ ในสถาบันการศึกษาที่มีบัณฑิตในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ และสาขาพลศึกษา จํานวน 30
โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา และใช้ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ความถี่
ร้ อยละ ค่ากลาง และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยเพื่ อศึกษาศักยภาพและความพร้ อมในการจัดการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ คือ
กลุ่มที่ 1 ประชากรที่เป็ นนิสิตชั้นปี ที่ 2 - 4 ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ปี การศึกษา 2554 จํ านวนทั้งสิ ้น 456 คน ดําเนินการเก็ บข้ อมูลโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก จํานวน 350 คน ได้ รับแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 190 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบ
กลับร้ อยละ 54.29
กลุ่มที่ 2 ประชากรที่ เป็ นอาจารย์ ผ้ ูสอนในคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ อ งใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ทั้งที่เป็ นผู้สอนรายวิชาแกนกลาง 02198xxx และ
ผู้สอนในรายวิชาเอกสาขา จํานวนทั้งสิ ้น 45 คน ได้ รับแบบสอบถามตอบกลับจํานวน 15 ฉบับ คิดเป็ นอัตรา
การตอบกลับร้ อยละ 33.33
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้บริ หารสถานศึกษาและหัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ในสถานศึกษาที่
มีบณ
ั ฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เข้ าทํางานอยู่ในปั จจุบนั จํานวนทั ้งสิ ้น 30 โรงเรี ยน ได้ มา
จากเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากโรงเรี ยนที่เป็ นเครื อข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในปี การศึกษา 2554 จํานวน
ทั้งสิ ้น 60 คน ได้ แบบสอบถามตอบกลับจํานวน 58 ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 96.67

กลุม่ ที่ 4 กลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรี ยนเครื อข่ายความร่ วมมือ
กับคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการส่งแบบสอบถามในโรงเรี ยนที่เป็ นเครื อข่ายฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จํานวน 30 โรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 30 ฉบับ ได้ แบบสอบถามตอบกลับจํานวน 431
ฉบับ คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 47.89
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้
3. แบบสอบถามความต้ องการของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการศึกษาต่อใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
ผลการวิจัย
1. ผลการดําเนินการของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั
ได้ ศกึ ษาผลการดําเนินการของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ตามกรอบแนวคิด
อันได้ แก่ การบริ หารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การจัดทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู้
ระบบการดูแลและช่วยเหลือนิสติ
1.1 การบริ หารจัดการหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ได้ จัดดําเนิ นการเปิ ดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยมีประวัติความเป็ นมาในการบริ หาร
จัดการหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปตามผู้บริ หารคณะในแต่ละยุคสมัย โดยอยู่
ภายใต้ การดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ปั จจุบนั
การจัดการรายวิชาที่เป็ นรายวิชาแกนกลาง (02198xxx) เป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของภาควิชาครุ ศกึ ษา ส่วน
ในรายวิชาสาขาเอกต่างๆ ดูแลรับผิดชอบตามภาควิชาที่มีความเกี่ยวข้ อง ทั้งนี ้ในแง่ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร พบว่าด้ วยการปรับโครงสร้ างอาจารย์ประจําหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ใน
ปั จจุบนั สามารถจัดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีคณ
ุ วุฒิตรงตางสาขาวิชาเอกต่างๆ ประจําในหลักสูตร
ดัง กล่ า วได้ ทั้ง ในสาขาคณิ ต ศาสตร์ ศึก ษา สาขาพลศึก ษาและสุข ศึก ษา สาขาภาษาอัง กฤษศึก ษา
นอกจากนี ้ในสาขาวิทยาศาสตร์ ศึกษา เป็ นสาขาที่คณะมีความพร้อมในการบริ หารจัดการสูงเนื่องจากมี
คณาจารย์ ที่มี คุณวุฒิ ใ นระดับ ปริ ญ ญาเอกมาประจํ า ที่ ค ณะศึก ษาศาสตร์ แ ละพัฒ นศาสตร์ ถึ ง 3 ท่า น

ประกอบกับคณาจารย์ในโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่มีคณ
ุ วุฒิ
และประสบการณ์สอดคล้ องที่สามารถแสดงถึงศักยภาพในการเปิ ดหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตรศึกษาได้
เพิ่มเติม ขณะที่ในสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้ อมศึกษาได้ มีการแยกการเปิ ดหลักสูตรออกเป็ นหลักสูตรใหม่
ตามนโยบายการผลิตครู 4+2 ปี โดยแยกหลักสูตรเป็ นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
การจัดอาจารย์ ผ้ ูสอนที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เน้ นการจัดผู้สอนตรงตาม
คุณวุฒิของคณาจารย์ ทั้งนี ้จากความคิดเห็นของทั้งคณาจารย์และนิสิตพบว่า อยากให้ มีการจัดรายวิชา
ต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์อย่างแท้ จริ ง และปั จจุบนั พบว่าคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
มี คณาจารย์ ที่สาขาวิชาเอกจํ านวนมากและเพียงพอที่จะดูแลรั บผิดชอบสอนทั้งในรายวิชาชี พครู และ
รายวิชาสาขาเอกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ผู้วิจยั ทําการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ โดยส่งแบบสอบถามยังนิสิตชั้นปี ที่ 2 - 4 ทั้ง 4 สาขา พบว่านิสิตมีความ
พึงพอใจต่อการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้ ดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนิสติ ต่อการเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรี ยนรู้
การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา

1. รายวิชาในหมวดการศึกษาทัว่ ไป
(รายวิชาบูรณาการ ภาษาอังกฤษ และวิชา
กิจกรรมพลศึกษา)
2. รายวิชาแกน (02198xxx)
2.1 หลักการวัดและประเมินผลทาง
การศึกษา
2.2 การใช้ ภาษาไทยสําหรับการสอน
2.3 จริยธรรมและจรรยาสําหรับครู
2.4 จิตวิทยาการศึกษา
2.5 พื ้นฐานการศึกษาและการจัด
การเรี ยนรู้

มาก
ที่สุด
14.2
(27)

15.3
(29)
1.37
(26)
20.5
(39)
31.6
(60)
21.1
(40)

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
(88)
39.5
(75)

19.5
(37)
31.1
(59)
17.4
(33)
21.1
(40)
33.2
(63)

1.1
(2)
4.7
(9)
0.5
(1)
0.0
(0)
5.3
(10)

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

ยัง
ไม่ ได้
เรี ยน
0.5
(1)

27.9
(53)
15.3
(29)
30.5
(58)
1.1
(2)
0.5
(1)

การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา

2.6 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
2.7 กลยุทธ์การจัดการเรี ยนรู้
2.8 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.9 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2.10 การจัดการสถานศึกษา
2.11 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้
3. รายวิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
3.1 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ :
การสังเกตและฝึ กปฏิบตั ิงานใน
โรงเรี ยน
3.2 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ :
การสังเกตและฝึ กปฏิบตั ิงานใน
ชันเรี
้ ยน
3.3 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ :
การสังเกตและฝึ กปฏิบตั ิงานครู
4. รายวิชาในกลุม่ วิชาสาขาเฉพาะ
(วิชาเอกแต่ละสาขา)
5. รายวิชาในกลุม่ วิชาเลือกเสรี

มาก
ที่สุด
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
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
3.7
(7)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.0
(0)
0.5
(1)

ยัง
ไม่ ได้
เรี ยน
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 วา่ นิสติ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยน
การสอนในรายวิชาต่างๆ อยู่ในระดับมาก ในทุกรายวิชา ทั้งนี ้เมื่อสอบถามความคิดเห็นถึงประเด็นการ
บริ หารจัดการหลักสูตรในภาพรวม พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ เห็นว่า การเปิ ดรั บนิ สิตในหลักสูตรต่างๆ ควร
เปิ ดรับนิสิตภายหลังจากที่หลักสูตรได้ รับการรับรองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และการจัดรายวิชาต่างๆ อาจารย์
ประจําสาขาและอาจารย์ที่ปรึ กษาควรมีการหารื อ พูดคุยเพื่อทําความเข้ าใจในการจัดรายวิชาต่างๆให้ แก่

นิสติ เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกัน ตลอดจนการจัดอาจารย์ผ้ สู อนรายวิชาต่างๆ ควรจัดอาจารย์ผ้ สู อนที่มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆ มากกว่าการพิจารณาเพียงคุณวุฒิของอาจารย์เพียงอย่างเดียว
1.3 การจัดทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู้
การจัดทรัพยากรสนับสนุนและแหล่งเรี ยนรู้สําหรับนิสติ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
มีการจัดทรัพยากรและแหล่งเรี ยนรู้ อย่างครบถ้ วนเพื่อเสริ มศักยภาพการจัดการเรี ยนการสอนในสาขาวิชา
ต่างๆ เช่น ห้ องปฏิบตั ิการสอนจุลภาค (Micro Teaching) เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ นิสิตได้ ทดลอง
ฝึ กประสบการณ์การสอนก่อนการออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ห้ องปฏิบตั ิการทางด้ านภาษา เพื่อเป็ น
ศูนย์การศึกษาสําหรับการพัฒนาทักษะทางด้ านภาษาของนิสิต ฟาร์ มนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ และโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจยั และพัฒนศาสตร์
การศึกษา ซึ่งถื อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่ให้ นิสิตได้ ทดลองฝึ กปฏิบัติการทํางานจริ งทั้งในลักษณะของการฝึ ก
ปฏิบตั ใิ นรายวิชาต่างๆ และการฝึ กปฏิบตั กิ ารในรูปแบบกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
นอกจากนี ้คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เล็งเห็นจึงข้ อจํากัดในเรื่ องทรัพยากรห้ องสมุดจึงได้
พยายามปรังปรุ งศูนย์การศึกษาด้ วยตนเองในอาคารปฏิบตั ิการชั้น 1 ให้ เป็ นห้ องสมุดเพื่อการค้ นคว้ าของ
นิสิตทัง้ ในระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งถึงแม้ ว้าจะเป็ นระยะเวลาในช่วงแรกของการปรั บปรุ ง
ห้ องสมุดเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า แต่คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ได้ มีแผนในการดําเนิ นการเพิ่ม
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนของนิสติ เป็ นแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น
1.4 ระบบการดูแลนิสติ และช่วยเหลือนิสติ
ด้ านระบบการดูแลนิสติ และช่วยเหลือนิสติ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่งอยู่ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการฝ่ ายกิจการนิสิตทําหน้ าที่ในการ
กําหนดนโยบายการดูแลนิสติ และการช่วยเหลือนิสติ ทั้งในเรื่ องส่วนตัว วิชาการ และการให้ ทนุ ต่างๆเพื่อเป็ น
การช่วยเหลือนิสิต นอกจากนี ้ยังมีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อให้ เป็ นทุนการศึกษาแก่นิสิตในคณะ
เมื่อพิจารณาในระดับภาควิชา แต่ละภาควิชามีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลนิสิตในแต่ละสาขาวิชาเอก
เพื่อดูแลให้ คําปรึ กษานิสิตทั้งในเรื่ องการเรี ยน การใช้ ชีวิต และปั ญหาด้ านอื่นๆ ทั้งนี ้จากการดําเนินงานที่
ผ่านมามีข้อเสนอแนะจากนิสิตและคณาจารย์พบว่า การจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาควรจัดคณาจารย์ที่ตรงสาขา
วิชาเอกกับนิสิตหรื อควรมีการประชุมเพื่อชี ้แจงให้ อาจารย์ที่ปรึ กษามีความเข้ าใจในเรื่ องแผนการเรี ยนของ
เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้ าใจในธรรมชาติและสามารถดูแลนิสติ ทางด้ านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ
ตอนที่ 2 ศึกษาความต้ องการของตลาดแรงงาน อันได้ แก่ อัตราการว่ างงาน และความต้ องการ
ของนักเรี ยนต่ อการศึกษาต่ อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรี ยนรู้ )
จากผลการวิเคราะห์อตั ราส่วนครู 1 ท่านต่อนักเรี ยน พบว่า อัตราส่วนครูตอ่ นักเรี ยนในรายวิชาต่าง
ยังเป็ นปั ญหาอย่างมาก ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการขาดแคลนครู ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนั้นการผลิตครู 5 ปี จึงมี

ความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อการลงอัตราการว่างงานในวิชาชีพครูในปั จจุบนั นอกจากนี ้เมื่อศึกษาความต้ องการ
ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรี ยนเครื อข่ายฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครูทั ้ง 30 โรงเรี ยน
พบว่า ความสนใจของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้ าศึกษาในหลักสูตรการผลิตครูในแต่ละ
สาขาวิชาเอก แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความถี่ของนักเรี ยนที่สนใจเข้ าศึกษา เทียบกับแผนการรับนิสติ ในแต่ละสาขาวิชาเอก
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
ของจํานวนแผนการรับนิสติ ในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาจํานวนผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชา
ต่างๆ ใน 3 ปี การศึกษาย้ อนหลัง พบว่ามีแนวโน้ มผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มจํานวนมากขึ ้น
ตอนที่ 3 ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของบั ณ ฑิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณฑิ ตที่ มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ในมาตรฐานทั้ง 6 ด้ านที่คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ กําหนดเป็ นคุณลักษณะ
บัณฑิ ตที่ คาดวังในหลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัดการเรี ย นรู้ อันได้ แก่ ด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้ านทักษะการจัดการ
เรี ยนรู้ พบว่า นิสติ ในคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีคณ
ุ ลักษณะในด้ านต่างๆ ทั้ง 6 ด้ าน อยู่ในระดับ
มาก ทุกรายการ แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตเป็ นรายคุณลักษณะพบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ในด้ านการมีความเอาใจใส่ใน
การรับฟั ง ช่วยเหลือเอื ้อต่อการแก้ ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้ อย่างสร้ างสรรค์ อยู่เป็ นลําดับสูงสุด
(ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมาคือการที่นิสติ มีมมุ มองเชิงบวกและมีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ สังคม (ค่าเฉลี่ย 4.27)
คุณลักษณะที่ผ้ ูใช้ บณ
ั ฑิตพึงพอใจต่อนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ น้อยที่สุดคือ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ ในศาสตร์ สาขาเหมาะสม

สําหรั บผู้เรี ยนที่หลากหลาย ทัง้ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรี ยนที่มีความสามารถปานกลาง และ
ผู้เรี ยนที่มีความต้ องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.67)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ที่ได้ นําเสนอแล้ วข้ างต้ น ผลการวิจยั ดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี ้
1. ด้ านความพร้ อมของหน่วยงาน
1.1 บุคลากร โดยภาพรวมแล้ วคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีความพร้ อมด้ านบุคลากร
สําหรับการจัดการเรี ยนการสอน เพราะเป็ นหลักสูตรที่บริ หารจัดการโดยการบูรณาการด้ านอาจารย์ผ้ สู อน
จากทุกภาควิชา รวมถึงจากโรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ประกอบ
กับคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ ได้ รับการจัดสรรอัตรากําลังสายอาจารย์ผ้ สู อนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี กระจายไปตามภาควิชาต่างๆที่รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวทั้ง 3 ภาควิชา
1.2 ทรัพยากรสําหรับการเรี ยนการสอนและการวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ เป็ นคณะ
วิชาที่ได้ รับการจัดตังใหม่
้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ รับการสนับสนุนด้ านทรัพยากรในช่วง 1-2 ปี
ที่ผ่านมาค่อนข้ างมาก อาทิ Computer, Video Visualizer, LCD, Projector, และ note book ได้ รับการ
จัดสรรในปี งบประมาณ 2550 แล้ วถึง 66 รายการ นอกจากนีผ้ ้ ูบริ หารของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน
ศาสตร์ ประกอบกั บ ความพร้ อมที่ เ ป็ นจุ ด แข็ ง ของคณะฯ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม แล้ว ไม่ ว่ า จะเป็ นฟาร์ ม คณะ
ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่เป็ น
หน่วยงานสนับสนุน ทําให้ ศกั ยภาพของคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มีความเข้ มแข็งมาก สอดคล้ อง
กับ ผลการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกจากสํ า นัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา
( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) ใ น ร อ บ ที่ 2 ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 52 ไ ด้ ส รุ ป ว่ า ก ลุ่ ม ส า ข า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจดุ แข็งในด้ านทรัพยากรการเรี ยนการสอนและการวิจยั คือ มีความพร้ อมด้ าน
ทรัพยากรกายภาพเพื่อการเรี ยนรู้ ของนิสิต รวมทั้งคณาจารย์มีศกั ยภาพในการผลิตผลงานวิจยั สามารถ
สร้ างสรรค์ผลงานและงานวิจยั ได้ อย่างดี เป็ นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2552)
2. ความต้ องการของนักเรี ยน
ความสนใจในการเข้ าศึกษาต่อของนักเรี ยนมีสงู กว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนแผนการรับนิสิตในทุก
สาขาวิชา ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาจํานวนผู้สมัครเข้ าศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ 3 ปี ย้ อนหลัง พบว่ามีแนวโน้ มผู้
ต้ องการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มมากขึน้ ตลอดจนจํ านวนนักเรี ยนที่ผ้ ูวิจัยศึกษามี จํานวนเพี ยง 30
โรงเรี ยน จึงทําให้ เชื่อมั่นได้ ว่า หลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ มีจํานวนผู้สนใจเข้ าศึกษาค่อนข้ างมาก และ
ตอบสนองต่อความต้ องการของสังคมอย่างแท้ จริ งในสภาวะการขาดแคลนครูที่ตรงสาขาวิชาเอกต่างๆ

3. การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรที่ผา่ นมา
จากข้ อสรุ ปของการวิจยั ในครั้งนี ้แสดงให้ เห็นชัดเจนว่า การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ
ควรมี การพิจารณาถึงคุณสมบัติ และประสบการณ์ ของอาจารย์ผ้ ูสอน เพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการทําความเข้ าใจระหว่างอาจารย์ผ้ สู อนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องถึงแนว
ทางการจัดการเรี ยนการสอนที่ชดั เจน
บรรณานุกรม
สํานักงานคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา. (2551). มาตรฐานวิชาชีพครู . กรุงเทพมหานคร.
สํานักงานเลขานุการ. (2553). รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ . คณะ
ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ (เอกสารอัดสําเนา).
_____. (2554). รายงานการประเมินตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ . คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (เอกสารอัดสําเนา).
พินดา วราสุนนท์. (2549). รายงานการวิจัย เรื่ อง การศึกษาความพร้ อมในการเปิ ดหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรี ยนรู้ ) ของคณะศึกษาศาสตร์ กําแพงแสน. คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ (เอกสารอัดสําเนา).

