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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามตําแหนง 

ความเก่ียวของกับหลักสูตร ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) กลุม

ตัวอยาง ไดแก ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบันของวิทยาลัยนครราชสีมา ปการศึกษา 2560 จํานวน 96 คน 

ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา เปนแบบสอบถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเท่ียงตรงโดยใชคา IOC ระหวาง 0.60-1.00 คาความเช่ือมั่น ท้ังฉบับ 

เทากับ .978 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คา t และ Oneway 

ANOVA 

ผลการวิจัยพบวา  

1) ระดับความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด รายดานเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไป

หานอย 3 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด คือดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีตองการ ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร และ ดาน

หมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 อันดับ อยูในระดับมาก คือดานระบบ

การศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับผูไมมีวุฒิทางการศึกษา ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพ ความเก่ียวของกับหลักสูตร 

ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

คําสําคัญ  :  การพัฒนาหลักสูตร, ความตองการพัฒนาหลักสูตร 
 

 

1 ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตรและศิลป

ศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract 

A need assessment for development of the master of education : educational 

administration curriculum (improvement curriculum B.E. 2561) Nakhon Ratchasima College purpose 

to study  and comparison need assessment for development of the master of education : 

educational administration curriculum (improvement curriculum B.E. 2561) Nakhon Ratchasima 

College classified by curriculum involvement educational level, work experience. The samples 

consisted 94 persons of school administrator, education personnel, alumni and present master 

students in the second semester of 2018 academic year. The research tool  was questionnaire 

rating scale 5 level. The statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard deviation,   

t-test, and One-way ANOVA. 

 The research finding as follow.  
 1) A need assessment for development of the master of education : educational 

administration curriculum (improvement curriculum B.E. 2561) Nakhon Ratchasima College in the 

whole were highest level and 3 aspects highest of mean  were highest level arrange by mean were 

student qualification, curriculum objective and core subject of the teachers' council of Thailand 

respectively and 3 aspects lowest of mean  were high level arrange by mean were education 

system, direct subject, basic subject for non educational program  respectively. 

 2) Comparison A need assessment for development of the master of education : 

educational administration curriculum (improvement curriculum B.E. 2561) Nakhon Ratchasima 

College classified by curriculum involvement, educational level, work experience in the whole and 

each aspect were non statistic different.  

Keywords :  Curriculum development, Need assessment curriculum development 

 

บทนํา 

 การศึกษานับเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะตองพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหมีทักษะ และ 

ความสามารถเพียงพอสําหรับการเรียนรูตลอดชีวิตในศตวรรษท่ี21 หลักสูตรเปรียบเสมือนแผนแมบทและเปน

ตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว หลักสูตรคือมวลประสบการณการจัดการ

เรียนการสอนท้ังท่ีจัดข้ึนท้ังภายในและภายนอกหองเรียน มุงใหผูเรียนเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการ หรือกิจกรรม 

ตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเปลีย่นแปลงและพัฒนาพฤติกรรมทุก ๆ ดาน ไมวาดานความรู 

ดานทักษะ และดานทัศนคติ (รุงชัชดาพร  เวหะชาติ,2553 : 40) หลักสูตรเปนหลักและเปนหัวใจสําคัญในการจัดการ

เรียนการสอน ในการนําหลักสูตรไปใช มีความจําเปนตองทําการประเมินหลักสูตร โดยการติดตามความกาวหนาของ 

การใชหลักสูตร ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูและความสําเร็จของการใชหลักสูตร สําหรับเปนขอมูลในการ 

ปรับปรุงหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2557) 

จากการวิเคราะหการศึกษาของ the Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) กลาววามีความตองการ 4 ชนิดของการเรียนรู คือ (1) ความเขาใจในความคิดรวบยอด(conceptual 

understanding) เชน มากกวา ความเปนจริงอันผิวเผิน และข้ันตอนการดําเนินงาน (2) การเช่ือมโยงความมีเหตุผลใน
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องคความรู เชน มากกวา การจัดแบงความแตกตางอยางชัดเจนในเน้ือหาวิชาตางๆ (3) ความรูท่ีแทจริงในเน้ือหาท่ี

นําไปใช เชน มากกวา การทําแบบฝกหัดรายวิชา (4) การเรียนแบบรวมมือ เชน มากกวา เรียนคนเดียว (Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD), 2018) การปฏิรูปการอุดมศึกษาไดเนนความพัฒนา

ไปสูมืออาชีพของการอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาและพัฒนาการปฏิรูปในรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา (Chaplin 

&Manske, 2005; Lawson et al., 2002; Luera & Otto, 2005; Weld & Funk, 2005)แ ล ะ เ ช่ื อ ว า

สถาบันอุดมศึกษาเปนผูสอนเน้ือหาวิชา(Ballone-Duran, Czerniak, & Haney, 2005) 

การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช สิ่งแรกท่ีตองการ คือจํานวนปท่ีศึกษาในอุดมศึกษาและความ

แตกตางระหวางวิธีสอน ผูมีสวนไดสวนเสียทางอุดมศึกษาไดเริ่มวิจัยเพ่ือเปลี่ยนแปลงหาความคิดในการจัดการเรียน

การสอน วิธีสอน วิธีการเรียนและการมีสวนรวมของคณาจารยในการแลกเปลี่ยนประสบการณการสอนใน 3 กิจกรรม

หลัก ไดแก (1) การพัฒนาความเปนมืออาชีพในการเรียนการสอน (2) การวิจัยเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตร (3) การ

นําหลักสูตรไปใชในความเปนสถาบันการศึกษา มีความเช่ือวาสถาบันอุดมศึกษามีความแตกตางในคุณลักษณะและ

มุมมองและการนําผลวิจัยท่ีหลากหลายมาใช (Kember and Kwan, 2000) และนําผลจากขอมูลท่ีสัมภาษณของคณะ

วิชาเพ่ือจําแนก 2 หลักการใหญๆของหลักการจัดช้ันเรียนคือ 1) ความเขมขนของการถายทอดความรูและการอํานวย

ความสะดวกในการเรียนการสอน มุมมองของครูในการเรียนการสอนกับนักศึกษาในการรับความรูจากศาสตรตางๆ 2) 

มุมมองของนักศึกษาท่ีจะตัดสินใจในกิจกรรมท่ีแสดงออกในการเรียน และบาทบาทของอาจารยในการอํานวยความ

สะดวกในการเรียน (Dancy and Henderson, 2007) ในปแรกของการนําหลักสูตรไปใช ในมุมมองของคร ู3 ประการ

คือ 1) การสอนเปนทีม ซึ่งเนนทักษะวิธีการสอน การใชวัสดุอุปกรณในการทําแบบฝกหัดของนักศึกษาและการ

ประเมินผลรายวิชา 2) ในปตอไป การสอนดําเนินการโดยอาจารยรายบุคคลจากหลักสูตร คณะวิชามีความพยายามใน

การสรางอาจารยผูชวยสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยพบวา เกิดการเปลี่ยนแปลงความรูในคณะวิชาและความ

เช่ือเก่ียวกับการสอนและการเรียนการสอนในศาสตรตางๆ (Deborah A. Donovan, Emily J. Borda, Daniel M. 

Hanley, Carolyn C. Landel, 2015 : 199-200) การพัฒนาการออกแบบเรียนรูหลักสูตร โดยการวิจัยการออกแบบ

เปนฐาน สําหรับความสามารถของเทคโนโลยีช้ันเรียนวิทยาศาสตร พบวา มี 6 ประเด็นท่ีคนพบวา 1) พฤติกรรม

เริ่มแรกของนักศึกษา 2) การออกแบบย้ํา 3) การเรียนของนักศึกษา 4) ความฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลง และการซึมซับ 

5) เทคโนโลยีแบบเคลื่อนท่ี  6) การประเมินของเพ่ือน (Paul Kim, Esther Suh, Donggil Song, 2015 : 575–602) 

 จุดเนนเชิงนโยบาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) การศึกษา

ตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ ท่ีถูกตอง การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐาน

ชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัย ท่ีดีงาม (Character Education)" การสืบสานพระ

ราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรง

พระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา นักเรียน เชน “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนด ี

นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน..” ครู “ตองมีความรูทางวิชาการ ในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมี

ประสิทธิภาพ มีความเปนครูท่ีแทจริง คือ มีความรักความเมตตาตอเด็ก....” “ปญหาปจจุบันคือ ครูมุงเขียนงาน

วิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพ่ือใหไดตําแหนงและเงินเดือนสูงข้ึน …” (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป, 2559) 

 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง  สาระความรู  สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพ ผูบริหาร

สถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษา ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือ

เทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพดังตอไปน้ี มาตรฐานความรู 
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ประกอบดวยความรู ดังตอไปน้ี 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) ความเปนผูนําทางวิชาการ 3) การบริหารสถานศึกษา 4) 

หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา 

7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปน้ี 1) มีประสบการณดานปฏิบัติการ

สอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 2) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนา

หมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอ่ืน ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป ผูประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผูท่ีสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรท่ีใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรสุภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ. 2548 ท่ีตองการข้ึนทะเบียนขอรับใบอนุญาตใหมาขอข้ึนทะเบียนใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหาปนับตั้งแตวันท่ี

สําเร็จการศึกษา (คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา, 2556) 

 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ี

เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตาง ๆ โดย

กระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการสรางสรรค

จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยางตอเน่ือง มี

คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังน้ีในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการ

สรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการ

คนควาวิจัยเพ่ือสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางานสังคม และประเทศ (ราช

กิจจานุเบกษา, 2558) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามุงสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพท่ีเปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ท่ีมีความรูความสามารถระดับสงู ในสาขาวิชาตางๆ 

โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมท้ัง มีความสามารถในการ

สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตรอ่ืนไดอยาง

ตอเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ท้ังน้ีในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจใน

กระบวนการสรางและประยุกตใชความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม แนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรฉบับปรับปรุง (เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของ

หลักสูตร อาทิ วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา เน้ือหาสาระสําคัญในหมวดวิชา

เฉพาะและระบบการศึกษา) 1) หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2) หลักสูตรฉบับปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 3) หลักสูตรฉบับปรับปรุง ตองมี

โครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 4) หลักสูตรท่ีไดรับความ

เห็นชอบหรืออนุมัติแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบ

หรืออนุมัติ เพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดอาจจะไมไดรับการ

พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบ อน่ึง การรับทราบหรือรับรอง

หลักสูตรใหมหรือหลกัสูตรปรับปรงุ จะเปนไปภายใตเง่ือนไขท่ีวา มหาวิทยาลัย/สถาบันไดจัดทําหลกัสูตรสอดคลองตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร นโยบาย และ/หรือหลักเกณฑท่ีกําหนดเทาน้ัน หากมิไดเปนไปตามเง่ือนไขดังกลาว 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จ
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การศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน รวมท้ังกําหนดเงินเดือนท่ีควร

ไดรับและระดับตําแหนงท่ีควรแตงตั้ง (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) 

วิทยาลัยนครราชสีมา จะหมดอายุลงในปการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร จึงตองนําเสนอหลักสูตร

ศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา เพ่ือให

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา รับทราบ และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาใหการรับรองหลักสูตร และเปดรับ

นักศึกษา ในปการศึกษา 2562 ตอไป 

 คณะผูวิจัยในฐานะคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร จึงสนใจศึกษาความตองการพัฒนาหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมาเพ่ือ

นําไปปรับปรุงหลักสูตรและเปดรับนักศึกษาใหทันตามท่ีกําหนดไว 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามตําแหนง ความเก่ียวของกับหลักสูตร 

ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 เปรียบเทียบความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามตําแหนง ความเก่ียวของกับหลักสูตร ระดับการศึกษา

สูงสุด และอายุราชการ ไมแตกตางกัน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศิษยเกา ศิษยปจจุบันวิทยาลัยนครราชสีมา 

ในจังหวัดนครราชสีมา 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศิษยเกา ศิษยปจจุบันวิทยาลัย

นครราชสีมา ในจังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2560 จํานวน  96 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย  

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จํานวน 11 ดาน มีคาความ

เท่ียงตรงโดยใชคา IOC ระหวาง 0.60-1.00 คาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ .978 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คา t และ One-way 

ANOVA 

ภาคบรรยาย   54 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

               “วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที ่31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

_______________________________________________________________________________________________ 

ผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยพบวา  

  1) ระดับความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยรวมทุกดาน ดังนําเสนอในตารางท่ี 1 

ตาราง  1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตองการพัฒนาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดาน 

 

ดานท่ี ความตองการพัฒนาหลักสตูร 
ระดับความตองการพัฒนา 

X  S.D. แปลผล ลําดับท่ี 

1 วัตถุประสงคของหลักสูตร 4.64 0.42 มากท่ีสุด 2 

2 คุณลักษณะบัณฑติท่ีตองการ 4.76 0.37 มากท่ีสุด 1 

3 ระบบการศึกษา 4.38 0.54 มาก 11 

4 หมวดวิชาบังคับ 4.48 0.50 มาก 10 

5 หมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา 4.64 0.43 มากท่ีสุด 3 

6 หมวดวิชาชีพศึกษานิเทศก 4.51 0.53 มากท่ีสุด 8 

7 หมวดวิชาเลือกเสร ี 4.51 0.50 มากท่ีสุด 7 

8 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับ

ผูไมมีวุฒิทางการศึกษา 

4.49 0.57 มาก 9 

9 เน้ือหารายวิชาท่ีควรเพ่ิมเติม

ในหลักสูตรปรับปรุง 

4.53 0.56 มากท่ีสุด 6 

10 ทักษะการใชนวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.56 0.58 มากท่ีสุด 5 

11 ความสัมพันธและความรวมมือ

กับชุมชน 

4.60 0.48 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.55 0.37 มากท่ีสุด  

 

จากตาราง 1 พบวา ระดับความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด รายดานเรียง

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ดาน อยูในระดับ มากท่ีสุด คือ  ดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีตองการ ดานวัตถุประสงค

ของหลักสูตร และดานหมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 อันดับ อยูในระดับ 

มาก คือดานระบบการศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับผูไมมีวุฒิทางการศึกษา 

ตามลําดับ 

 2) ผลการเปรียบเทียบความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพ ความเก่ียวของกับหลักสูตร 

ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
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_______________________________________________________________________________________________ 

อภิปรายผล 

                      1) ระดับความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด รายดานเรียงตามคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย 3 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด คือ  ดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีตองการ ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร 

และ ดานหมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา ตามลาํดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 อันดับ อยูในระดับมาก คือดาน

ระบบการศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับผูไมมีวุฒิทางการศึกษา ตามลําดับ 

เปนไปตามแนปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรฉบับ

ปรับปรุง เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ช่ือหลักสูตร 

ช่ือปริญญา เน้ือหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2558) หลักสูตรคือมวลประสบการณการจัดการ เรียนการสอนท้ังท่ีจัดข้ึนท้ังภายในและภายนอกหองเรียน มุงให

ผูเรียนเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการ หรือกิจกรรม ตางๆ ท่ีสถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนเพ่ือใหผู เรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมทุก ๆ ดาน ไมวาดานความรู ดานทักษะ และดานทัศนคติ (รุงชัชดาพร  เวหะชาติ

,2553 : 40) หลักสูตรเปนหลักและเปนหัวใจสําคัญในการจัดการ เรียนการสอน ในการนําหลักสูตรไปใช มีความ

จําเปนตองทําการประเมินหลักสูตร โดยการติดตามความกาวหนาของ การใชหลักสูตร ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรูและความสําเร็จของการใชหลักสูตร สําหรับเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2557) การ

ปฏิรูปการอุดมศึกษาไดเนนความพัฒนาไปสูมืออาชีพของการอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาและพัฒนาการปฏิรูปใน

รายวิชาในระดับบัณฑิต (Chaplin &Manske, 2005; Lawson et al., 2002; Luera & Otto, 2005; Weld & Funk, 

2005) การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช สิ่งแรกท่ีตองการ ไดแก (1) การพัฒนาความเปนมืออาชีพในการ

เรียนการสอน (2) การวิจัยเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตร (3) การนําหลักสูตรไปใชในความเปนสถาบันการศึกษา มี

ความเช่ือวาสถาบันอุดมศึกษามีความแตกตางในคุณลักษณะและมุมมองและการนําผลวิจัยท่ีหลากหลายมาใช 

(Kember and Kwan, 2000) หลักสูตรปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใช

ความรูใหมเพ่ือการพัฒนางานและสังคม (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) สอดคลองกับ จิรวัฒน  กิติพิเชฐสรรค.  (2552 : 

168) พบวา การประเมินความตองการ โดยการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เปนการเก็บขอมูลจากการศึกษา เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสอบถามนักเรียน การสัมภาษณครู การประชุมกลุมสนทนาครูและนักเรียนท่ีสอนและเรียน 

และสงวนพงศ  ชวนชม และคณะ (2560) พบวา ผลการประเมินปจจัยนําเขาหลักสูตรโดยการพิจารณารายละเอียด

ของหลักสูตร ประกอบดวย ปรัชญาหลักสูตร  วัตถุประสงคของหลักสูตร  โครงสรางหลักสูตร เน้ือหาหลักสูตร ดาน

คุณสมบัติผูเขาศึกษา และดานสื่อ อุปกรณการ เรียนการสอนและสถานท่ีเรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและ

อาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน ระดับมากท่ีสุด และสอดคลองกับ สมเกียรติ อินทสิงห และคณะ 

(2560)  พบวา 1. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร พบวา ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตร มีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก และมากท่ีสุด ตามลาดับ 2. ดานระบบหลักสูตร พบวา โครงสรางหลักสูตร รายวิชาใน

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ทรัพยากรการเรียนรู การบริหารหลักสูตร และ

คณาจารยผูสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผลการเรียนของผูเรียนท้ังหมดอยูในระดับดีข้ึนไป และผูใช

มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

  2) ผลการเปรียบเทียบความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพ ความเก่ียวของกับหลักสูตร 

ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหาร ครู 
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_______________________________________________________________________________________________ 

บุคลากรทางการศึกษา ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน วุฒิการศึกษาและอายุราชการ มีความเก่ียวของกับหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เพราะสวนใหญจะเคยศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรน้ีท่ีมีลักษณะของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และรายละเอียด

ตางๆของหลักสูตรคลายกันตามมาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดเรียนรายวิชาตาม

ขอบังคับของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือขอเพ่ิมวุฒิ และปรับวุฒิทางการศึกษา หรือเขามาศึกษาเพ่ือขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใชสิทธ์ิในการสอบบรรจุเปนผูบริหารสถานศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 สําหรับผูรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร จากผลการวิจัยพบวา โดยรวมทุกดานอยูในระดับ

มากท่ีสุด รายดานเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ดาน อยูในระดับมากท่ีสุด คือ  ดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

ตองการ ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร และ ดานหมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด 3 อันดับ อยูในระดับมาก คือดานระบบการศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับผู

ไมมีวุฒิทางการศึกษา ตามลําดับ ควรนําขอมูลไปลงรายละเอียดในแบบ มคอ.2  เพ่ือใหไดหลักสูตรท่ีมีความสมบูรณ

สอดคลองกับความตองการของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

  1.2 สําหรับผูสอน จากผลการวิจัยพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 3 อันดับ อยูในระดับ มาก คือ

ดานระบบการศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐานสําหรับผูไมมีวุฒิทางการศึกษา ตามลําดับ 

ควรจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดเรียน

รายวิชาตามขอบังคับของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพ่ือการรับรองมาตรฐานบัณฑิต 

  1.3 สําหรับผูบริหาร ควรนําผลจาการวิจัยมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการ

สอน ใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรน้ีอยางตอเน่ืองทุกปเพ่ือให หลักสูตรมีความทันสมัย เขา

กับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  2.2 ควรมีการติดตามประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ีทุกป การศึกษาเพ่ือนําผลมา

ปรับปรุงพัฒนนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดรับการรับรอง

มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตจาก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพ่ือการรับรองมาตรฐาน

บัณฑิต 

 

เอกสารอางอิง 

 

คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา. (2556) . ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง  สาระความรู  สมรรถนะและ

ประสบการณ วิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา  และ

ศึกษานิเทศก  ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556.  กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
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