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บทคัดยอ
การวิจัย ครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค เพื่ อศึก ษาและเปรียบเที ยบความต องการพั ฒ นาหลักสูต รศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามตําแหนง
ความเกี่ยวของกับหลักสูตร ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) กลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูใชบัณ ฑิต ศิษยเกา และศิษยปจจุบันของวิทยาลัยนครราชสีมา ปการศึกษา 2560 จํานวน 96 คน
ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเที่ยงตรงโดยใชคา IOC ระหวาง 0.60-1.00 คาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ
เทากับ .978 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t และ Oneway
ANOVA
ผลการวิจัยพบวา
1) ระดับความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด รายดานเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 ดาน อยูในระดับมากที่สุด คือดานคุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการ ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร และ ดาน
หมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 อันดับ อยูในระดับมาก คือดานระบบ
การศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับผูไมมีวุฒิทางการศึกษา ตามลําดับ
2) ผลการเปรีย บเที ย บความต อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห าร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพ ความเกี่ยวของกับหลักสูตร
ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : การพัฒนาหลักสูตร, ความตองการพัฒนาหลักสูตร

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
การศึกษานับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะตองพัฒนาผูเรียนทุกระดับใหมีทักษะ และ
ความสามารถเพี ยงพอสํ าหรับ การเรีย นรูต ลอดชี วิต ในศตวรรษที่ 21 หลั ก สู ต รเปรี ย บเสมื อ นแผนแม บ ทและเป น
ตัวกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว หลักสูตรคือมวลประสบการณการจัดการ
เรียนการสอนทั้งที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มุงใหผูเรียนเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ หรือกิจกรรม
ตางๆ ที่สถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนเพื่อใหผเู รียนเกิดการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาพฤติกรรมทุก ๆ ดาน ไมวาดานความรู
ดานทักษะ และดานทัศนคติ (รุงชัชดาพร เวหะชาติ,2553 : 40) หลักสูตรเปนหลักและเปนหัวใจสําคัญในการจัดการ
เรียนการสอน ในการนําหลักสูตรไปใช มีความจําเปนตองทําการประเมินหลักสูตร โดยการติดตามความกาวหนาของ
การใชหลักสูตร ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและความสําเร็จของการใชหลักสูตร สําหรับเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2557)
จากการวิเคราะหการศึกษาของ the Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD) กล า วว า มี ค วามต อ งการ 4 ชนิ ด ของการเรี ย นรู คื อ (1) ความเข า ใจในความคิ ด รวบยอด(conceptual
understanding) เชน มากกวา ความเปนจริงอันผิวเผิน และขั้นตอนการดําเนินงาน (2) การเชื่อมโยงความมีเหตุผลใน
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องคความรู เชน มากกวา การจัดแบงความแตกตางอยางชัดเจนในเนื้อหาวิชาตางๆ (3) ความรูที่แทจริงในเนื้อหาที่
นําไปใช เชน มากกวา การทําแบบฝกหัดรายวิชา (4) การเรียนแบบรวมมือ เชน มากกวา เรียนคนเดียว (Organisation
for Economic Co-operation and Development (OECD), 2018) การปฏิรูปการอุดมศึกษาไดเนนความพั ฒนา
ไปสูมืออาชีพของการอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาและพัฒนาการปฏิรูปในรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา (Chaplin
&Manske, 2005; Lawson et al., 2002; Luera & Otto, 2005; Weld & Funk, 2005)แ ล ะ เ ชื่ อ ว า
สถาบันอุดมศึกษาเปนผูสอนเนื้อหาวิชา(Ballone-Duran, Czerniak, & Haney, 2005)
การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช สิ่งแรกที่ตองการ คือจํานวนปที่ศึกษาในอุดมศึกษาและความ
แตกตางระหวางวิธีสอน ผูมีสวนไดสวนเสียทางอุดมศึกษาไดเริ่มวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงหาความคิดในการจัดการเรียน
การสอน วิธีสอน วิธีการเรียนและการมีสวนรวมของคณาจารยในการแลกเปลี่ยนประสบการณการสอนใน 3 กิจกรรม
หลัก ไดแก (1) การพัฒนาความเปนมืออาชีพในการเรียนการสอน (2) การวิจัยเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตร (3) การ
นําหลักสูตรไปใชในความเปนสถาบันการศึกษา มีความเชื่อวาสถาบันอุดมศึกษามีความแตกตางในคุณลักษณะและ
มุมมองและการนําผลวิจัยที่หลากหลายมาใช (Kember and Kwan, 2000) และนําผลจากขอมูลที่สัมภาษณของคณะ
วิชาเพื่อจําแนก 2 หลักการใหญๆของหลักการจัดชั้นเรียนคือ 1) ความเขมขนของการถายทอดความรูและการอํานวย
ความสะดวกในการเรียนการสอน มุมมองของครูในการเรียนการสอนกับนักศึกษาในการรับความรูจากศาสตรตางๆ 2)
มุมมองของนักศึกษาที่จะตัดสินใจในกิจกรรมที่แสดงออกในการเรียน และบาทบาทของอาจารยในการอํานวยความ
สะดวกในการเรียน (Dancy and Henderson, 2007) ในปแรกของการนําหลักสูตรไปใช ในมุมมองของครู 3 ประการ
คือ 1) การสอนเป น ที ม ซึ่งเน น ทั ก ษะวิธี การสอน การใชวัส ดุ อุป กรณ ในการทํ าแบบฝ กหั ด ของนั ก ศึก ษาและการ
ประเมินผลรายวิชา 2) ในปตอไป การสอนดําเนินการโดยอาจารยรายบุคคลจากหลักสูตร คณะวิชามีความพยายามใน
การสรางอาจารยผูชวยสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ผลการวิจัยพบวา เกิดการเปลี่ยนแปลงความรูในคณะวิชาและความ
เชื่อเกี่ยวกับการสอนและการเรียนการสอนในศาสตรตางๆ (Deborah A. Donovan, Emily J. Borda, Daniel M.
Hanley, Carolyn C. Landel, 2015 : 199-200) การพัฒนาการออกแบบเรียนรูหลักสูตร โดยการวิจัยการออกแบบ
เปนฐาน สําหรับความสามารถของเทคโนโลยีชั้นเรียนวิทยาศาสตร พบวา มี 6 ประเด็นที่คนพบวา 1) พฤติกรรม
เริ่มแรกของนักศึกษา 2) การออกแบบย้ํา 3) การเรียนของนักศึกษา 4) ความฉุกเฉิน การเปลี่ยนแปลง และการซึมซับ
5) เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ 6) การประเมินของเพื่อน (Paul Kim, Esther Suh, Donggil Song, 2015 : 575–602)
จุดเนนเชิงนโยบาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) การศึกษา
ตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสริมใหนักเรียนมีทัศนคติ ที่ถูกตอง การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐาน
ชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลิกและอุปนิสัย ที่ดีงาม (Character Education)" การสืบสานพระ
ราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรง
พระราชทานในวโรกาสตาง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา นักเรียน เชน “ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี
นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน..” ครู “ตองมีความรูทางวิชาการ ในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ตองอบรมวิธีการสอนใหมี
ประสิ ทธิภ าพ มี ความเป น ครูที่ แท จริง คือ มีความรัก ความเมตตาต อเด็ก ....” “ป ญ หาป จจุบั นคื อ ครูมุ งเขีย นงาน
วิทยานิพนธ เขียนตําราสงผูบริหารเพื่อใหไดตําแหนงและเงินเดือนสูงขึ้น …” (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป, 2559)
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อ ง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณ วิชาชีพ ผูบริห าร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 ผูประกอบวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา ผูประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือ
เทียบเทา หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพดังตอไปนี้ มาตรฐานความรู
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ประกอบดวยความรู ดังตอไปนี้ 1) การพัฒ นาวิชาชีพ 2) ความเปนผูนําทางวิชาการ 3) การบริหารสถานศึกษา 4)
หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 5) กิจการและกิจกรรมนักเรียน 6) การประกันคุณภาพการศึกษา
7) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 1) มีประสบการณดานปฏิบัติการ
สอนมาแลวไมนอยกวาหาป หรือ 2) มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนา
หมวด หรือหัวหนาสาย หรือหัวหนางาน หรือตําแหนงบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวาสองป ผูประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ตองมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผูที่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ใชมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรสุ ภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. 2548 ที่ตองการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาตใหมาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในหาปนับตั้งแตวันที่
สําเร็จการศึกษา (คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา, 2556)
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก มุ ง ให มี ค วามสั ม พั น ธ ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่
เป น สากล เน น การพั ฒ นานั ก วิ ช าการและนั ก วิช าชี พ ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถระดั บ สู ง ในสาขาวิช าต าง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการ
สรางและประยุกตใชความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริญญาเอก มุงใหมีความสามารถในการ
คนควาวิจัยเพื่อสรรคสรางองคความรูใหมหรือนวัตกรรม ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางานสังคม และประเทศ (ราช
กิจจานุเบกษา, 2558) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามุงสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เปนสากล เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรูความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาตางๆ
โดยกระบวนการวิ จั ย เพื่ อ ให ส ามารถบุ ก เบิ ก แสวงหาความรู ใหม ได อ ย างมี อิ ส ระ รวมทั้ ง มี ค วามสามารถในการ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยาง
ตอเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการสรางและประยุ ก ต ใช ค วามรูใหม เพื่ อ การพั ฒ นางานและสังคม แนวปฏิ บั ติ ในการนํ าเสนอหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรฉบับปรับปรุง (เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของ
หลักสูตร อาทิ วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชา
เฉพาะและระบบการศึกษา) 1) หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2) หลักสูตรฉบับปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 3) หลักสูตรฉบับปรับปรุง ตองมี
โครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 4) หลักสูตรที่ไดรับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ
หรืออนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมไดรับการ
พิจารณารับ ทราบหรือรับ รองหลัก สูตร สถาบั น อุดมศึกษาจะต องเป นผู รับ ผิด ชอบ อนึ่ ง การรับทราบหรือรับรอง
หลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง จะเปนไปภายใตเงื่อนไขที่วา มหาวิทยาลัย/สถาบันไดจัดทําหลักสูตรสอดคลองตาม
เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร นโยบาย และ/หรื อ หลั ก เกณฑ ที่ กํ าหนดเท า นั้ น หากมิ ได เป น ไปตามเงื่อ นไขดั งกล า ว
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผูสําเร็จ
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การศึกษาตามหลักสูตรเพื่อประโยชนในการบรรจุและการแตงตั้งขาราชการพลเรือน รวมทั้งกําหนดเงินเดือนที่ควร
ไดรับและระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2557)
วิทยาลัยนครราชสีมา จะหมดอายุลงในปการศึกษา 2561 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร จึงตองนําเสนอหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาใหการรับรองหลักสูตร และเปดรับ
นักศึกษา ในปการศึกษา 2562 ตอไป
คณะผูวิจัยในฐานะคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร จึงสนใจศึกษาความตองการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อ
นําไปปรับปรุงหลักสูตรและเปดรับนักศึกษาใหทันตามที่กําหนดไว
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ความต อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา
2. เพื่ อ เปรียบเที ยบความต อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ตรศึก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริห าร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามตําแหนง ความเกี่ยวของกับหลักสูตร
ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ
สมมติฐานการวิจัย
เปรียบเทียบความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามตําแหนง ความเกี่ยวของกับหลักสูตร ระดับการศึกษา
สูงสุด และอายุราชการ ไมแตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ศิษยเกา ศิษยปจจุบันวิทยาลัยนครราชสีมา
ในจังหวัดนครราชสีมา
กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ศิ ษ ย เก า ศิ ษ ย ป จ จุ บั น วิ ท ยาลั ย
นครราชสีมา ในจังหวัดนครราชสีมา ปการศึกษา 2560 จํานวน 96 คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับ ปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จํานวน 11 ดาน มีคาความ
เที่ยงตรงโดยใชคา IOC ระหวาง 0.60-1.00 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .978
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t และ One-way
ANOVA
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา
1) ระดับความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยรวมทุกดาน ดังนําเสนอในตารางที่ 1
ตาราง 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดาน
ดานที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ความตองการพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
คุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการ
ระบบการศึกษา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา
หมวดวิชาชีพศึกษานิเทศก
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับ
ผูไมมีวุฒิทางการศึกษา
เนื้อหารายวิชาที่ควรเพิ่มเติม
ในหลักสูตรปรับปรุง
ทักษะการใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสัมพันธและความรวมมือ
กับชุมชน
รวม

X

4.64
4.76
4.38
4.48
4.64
4.51
4.51
4.49

ระดับความตองการพัฒนา
S.D.
แปลผล
ลําดับที่
0.42
มากที่สุด
2
0.37
มากที่สุด
1
0.54
มาก
11
0.50
มาก
10
0.43
มากที่สุด
3
0.53
มากที่สุด
8
0.50
มากที่สุด
7
0.57
มาก
9

4.53

0.56

มากที่สุด

6

4.56

0.58

มากที่สุด

5

4.60

0.48

มากที่สุด

4

4.55

0.37

มากที่สุด

จากตาราง 1 พบวา ระดับ ความตองการพั ฒ นาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด รายดานเรียง
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ดาน อยูในระดับ มากที่สุด คือ ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการ ดานวัตถุประสงค
ของหลักสูตร และดานหมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 อันดับ อยูในระดับ
มาก คือดานระบบการศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับผูไมมีวุฒิทางการศึกษา
ตามลําดับ
2) ผลการเปรียบเทียบความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพ ความเกี่ยวของกับหลักสูตร
ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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อภิปรายผล
1) ระดับความตองการพัฒ นาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา โดยรวมทุกดานอยูในระดับมากที่สุด รายดานเรียงตามคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ดาน อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่ตองการ ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร
และ ดานหมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 อันดับ อยูในระดับมาก คือดาน
ระบบการศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับ ผูไม มีวุฒิ ทางการศึกษา ตามลําดับ
เปนไปตามแนปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญ ญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2558) หลักสูตรคือมวลประสบการณ การจัดการ เรียนการสอนทั้งที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหองเรียน มุงให
ผู เรีย นเป น ไปตามเป าหมายที่ ต อ งการ หรือ กิ จ กรรม ต างๆ ที่ ส ถานศึ ก ษาจั ด ให กั บ ผู เรีย นเพื่ อ ให ผู เรีย นเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมทุก ๆ ดาน ไมวาดานความรู ดานทักษะ และดานทัศนคติ (รุงชัชดาพร เวหะชาติ
,2553 : 40) หลักสู ตรเป นหลั กและเป นหั วใจสํ าคัญ ในการจัด การ เรียนการสอน ในการนําหลัก สูตรไปใช มีความ
จําเปนตองทําการประเมินหลักสูตร โดยการติดตามความกาวหนาของ การใชหลักสูตร ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูและความสําเร็จของการใชหลักสูตร สําหรับเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2557) การ
ปฏิรูปการอุดมศึกษาไดเนนความพัฒนาไปสูมืออาชีพของการอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาและพัฒนาการปฏิรูปใน
รายวิชาในระดับบัณฑิต (Chaplin &Manske, 2005; Lawson et al., 2002; Luera & Otto, 2005; Weld & Funk,
2005) การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช สิ่งแรกที่ตองการ ไดแก (1) การพัฒนาความเปนมืออาชีพในการ
เรียนการสอน (2) การวิจัยเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตร (3) การนําหลักสูตรไปใชในความเปนสถาบันการศึกษา มี
ความเชื่ อ วาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ค วามแตกต า งในคุ ณ ลั กษณะและมุ ม มองและการนํ าผลวิ จัย ที่ ห ลากหลายมาใช
(Kember and Kwan, 2000) หลักสูตรปริญ ญาโท มุงใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางและประยุกตใช
ความรูใหมเพื่อการพัฒนางานและสังคม (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) สอดคลองกับ จิรวัฒน กิติพิเชฐสรรค. (2552 :
168) พบวา การประเมินความตองการ โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนการเก็บขอมูลจากการศึกษา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสอบถามนักเรียน การสัมภาษณครู การประชุมกลุมสนทนาครูและนักเรียนที่สอนและเรียน
และสงวนพงศ ชวนชม และคณะ (2560) พบวา ผลการประเมินปจจัยนําเขาหลักสูตรโดยการพิจารณารายละเอียด
ของหลักสูตร ประกอบดวย ปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร ดาน
คุณสมบัติผูเขาศึกษา และดานสื่อ อุปกรณการ เรียนการสอนและสถานที่เรียน ตามความคิดเห็นของนักศึกษาและ
อาจารยผูสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน ระดับมากที่สุด และสอดคลองกับ สมเกียรติ อินทสิงห และคณะ
(2560) พบวา 1. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร พบวา ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตร มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และมากที่สุด ตามลาดับ 2. ดานระบบหลักสูตร พบวา โครงสรางหลักสูตร รายวิชาใน
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ทรัพยากรการเรียนรู การบริหารหลักสูตร และ
คณาจารย ผูส อน มี ค วามเหมาะสมอยู ในระดั บ มาก ผลการเรีย นของผูเรี ยนทั้ งหมดอยูในระดับ ดี ขึ้น ไป และผู ใช
มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
2) ผลการเปรียบเทียบความตองการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จําแนกตามสถานภาพ ความเกี่ยวของกับหลักสูตร
ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุราชการ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหาร ครู
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บุคลากรทางการศึกษา ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน วุฒิการศึกษาและอายุราชการ มีความเกี่ยวของกับหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต เพราะสวนใหญ จะเคยศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนี้ท่ีมีลักษณะของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร และรายละเอียด
ตางๆของหลักสูตรคลายกันตามมาตรฐานของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดเรียนรายวิชาตาม
ขอบังคับ ของสํ านั กงานเลขาธิการคุ รุส ภา เพื่ อขอเพิ่ มวุฒิ และปรับวุฒิ ทางการศึกษา หรือ เข ามาศึก ษาเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเพื่อใชสิทธิ์ในการสอบบรรจุเปนผูบริหารสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 สําหรับผูรับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร จากผลการวิจัยพบวา โดยรวมทุกดานอยูในระดับ
มากที่สุด รายดานเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ดาน อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่
ตองการ ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร และ ดานหมวดวิชาเอกบังคับของคุรุสภา ตามลําดับ และดานที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด 3 อันดับ อยูในระดับมาก คือดานระบบการศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับผู
ไมมีวุฒิทางการศึกษา ตามลําดับ ควรนําขอมูลไปลงรายละเอียดในแบบ มคอ.2 เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีความสมบูรณ
สอดคลองกับความตองการของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
1.2 สําหรับผูสอน จากผลการวิจัยพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 3 อันดับ อยูในระดับ มาก คือ
ดานระบบการศึกษา ดานหมวดวิชาบังคับ และดานหมวดวิชาเสริมพื้นฐานสําหรับผูไมมีวุฒิทางการศึกษา ตามลําดับ
ควรจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดเรียน
รายวิชาตามขอบังคับของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อการรับรองมาตรฐานบัณฑิต
1.3 สําหรับผูบริหาร ควรนําผลจาการวิจัยมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการ
สอน ใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรนี้อยางตอเนื่องทุกปเพื่อให หลักสูตรมีความทันสมัย เขา
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.2 ควรมีการติดตามประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ทุกป การศึกษาเพื่อนําผลมา
ปรับปรุงพัฒนนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดรับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิตจาก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อการรับรองมาตรฐาน
บัณฑิต
เอกสารอางอิง
คณะกรรมการอํ านวยการคุ รุส ภา. (2556) . ประกาศคณะกรรมการคุ รุส ภาเรื่ อ ง สาระความรู สมรรถนะและ
ประสบการณ วิ ช าชี พ ของผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา และ
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