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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศึกษาตามภารกิจหลักของภาควิชาทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้ จํานวน 27 คน คือ คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอน และ / หรืองานบริหารภาควิชาการศึกษา และนิสิต
ภาควิชาการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ภาคปกติและภาคพิเศษ เจ้าหน้าที่ประจําภาควิชาการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบ
สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเรียนการสอนควรกําหนดทิศทางของหลักสูตรจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม เน้นการปฏิบัติจริง มีการประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย กระตุ้นให้มีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน สนับสนุนให้คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice)
ซึ่งกันและกัน และแสวงหาบุคคลภายนอกมาสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย์ ด้านการวิจัย ควรสนับสนุนให้คณาจารย์มีผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากขึ้น
เช่น มอบหมายภาระงานให้คณาจารย์อย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของคณาจารย์ สนับสนุนทุนวิจัย
มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ทําวิจัย มีประเด็น (Theme) ของงานวิจัยสอดคล้องกับนโยบาย
ของชาติ มีระบบฐานข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลวิจัยได้ มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน การเรียนการสอน เป็นต้น ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ควรกําหนดแนวทางเป้าหมาย
และผู้รับผิดชอบโครงการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสรุปผลการประเมินโครงการให้บริการทางวิชาการ
และเผยแพร่ให้บุคลากรในภาควิชาทราบทุกโครงการ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นิสิตในการเรียนการสอน มีการจัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับนิสิต และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, ความเป็นเลิศทางวิชาการ, อุดมศึกษา
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Abstract
This purpose of this research was to develop guidelines for the academic excellence of
the Department of Education to conform with four missions of the Department of Education:
teaching, research, academic services, and cultural preservation. Key informants were 27 persons,
consisting of lecturers and staffs in the Department of Education, graduate students, and
bachelor’s students in the Department of Education, Faculty of Education, Kasetsart University in
the second semester of 2552 academic year. The research instruments were a questionnaire, an
in-depth interviews form, and a focus group form. Frequency, percentage, and content analysis
were employed to analyze data.
According to the research results, regarding teaching, the Department of Education
should develop a curriculum in response to the needs of the stakeholders and society with an
emphasis on real practice; should evaluate students using multifaceted models to improve
classroom instruction; should encourage the lecturers to share their learning and best practices;
should seek outside support for teaching and learning, and should promote professional ethics
among the lecturers. In terms of research, Department of Education should encourage the
lecturers to conduct and publish research works both nationally and internationally, by means of
assigning appropriate tasks to the lecturers, helping them develop English language proficiency,
securing research funds, initiating the mentoring system, motivating the lecturers to conduct
research, forming a research theme in consistence with the national research policy, constructing
a practical database, and integrating research into the field of teaching and academic services.
Regarding academic services, Department of Education should designate goals and the people in
charge, conduct project evaluation and inform the results of which to the Department’s staff. For
the cultural preservation, the students should be equipped with moral and ethical principles via
in-class learning, promoted to form righteous attitudes via cultural activities, and encouraged to
actively and continuously participate in cultural activities organized by the Department of
Education.
Keywords: The Development Guidelines, Academic Excellent, Higher Education

1. บทนํา
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งพร้อมกับคณะศึกษาศาสตร์
เมื่อปี พ.ศ. 2513 มีปณิธานเพื่อผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม และมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นสถาบันที่มุ่ง
ความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ระดับสากล ผลิตนักการศึกษาที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความสามารถทั้งในการคิดและ
การปฏิบัติ (ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) ภาควิชาการศึกษาเปิด
การเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรี
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2 สาขาวิชา คือ การสอนวิทยาศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท 6 สาขาวิชา คือ หลักสูตรและ
การสอน การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ ปฐมวัยศึกษา การบริหารการศึกษา และการวิจัยและประเมิน
ทางการศึกษา และหลักสูตรปริญญาเอก 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรและการสอน การวิจัยและ
ประเมินทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์อีกด้วย
ภาควิชาการศึกษาได้ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องดําเนินการ 4 ด้าน คือ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550, หน้า 8) และได้ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
ของคณะศึกษาศาสตร์ และตามกรอบที่คณะศึกษาศาสตร์กําหนดไว้ โดยจัดทํารายงานการศึกษาตนเองมาเป็นลําดับ
(ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552) ในช่วงปีการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน
2551-31 พฤษภาคม 2552) ภาควิชาการศึกษาได้จัดทํารายการประเมินตนเองฯ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะศึกษาศาสตร์ โดยได้ดําเนินการรวมรวมข้อมูลของคณะกรรมการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพภาควิชา พบว่า ด้านการบริการทางวิชาการและด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม ส่วนในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจํานวนนิสิตที่ได้รับรางวัล
และได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องวิทยานิพนธ์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้นยังมีน้อย เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในมหาวิทยาลัยต่อจํานวนคณาจารย์ประจําและบุคลากรวิจัยมีคะแนนต่ําสุด ทั้งยัง
ขาดระบบในการติดตามการอ้างอิงบทความทางวิชาการ สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณาจารย์ในภาควิชา
การศึกษา ซึ่งพบปัญหาความไม่พร้อมของสื่อในการเรียนการสอน จํานวนผลงานวิจยั ของคณาจารย์ในภาควิชา
การศึกษามีน้อย ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของคณาจารย์ไม่สามารถรวบรวมหลักฐานการ
ให้บริการแก่สังคมได้ และกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ยังไม่สามารถสร้างจิตสํานึกทีด่ ีต่อ
ศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิตได้อย่างแท้จริง
นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละภารกิจของภาควิชาการศึกษา ซึ่งมีความสําคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษาแล้ว ยังพบว่า มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรของสาขาวิชาใน
การบริหาร ติดตาม และพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับรายวิชาและสาขาวิชาฯ อย่างต่อเนื่อง มีคณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์และทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ นิสิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของคณาจารย์ มีแผนงานวิจัย
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก มีแผนจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์ได้รับเชิญเป็นกรรมการ
วิชาการ วิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างสม่ําเสมอ และนําประสบการณ์
ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชา และมีกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนา
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม นับเป็นจุดแข็งของภาควิชาซึ่งสามารถพัฒนาภาควิชาการศึกษาให้เป็นสถาบันที่มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการได้ และมีการศึกษาวิเคราะห์ผ่านการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการดําเนินงานสภาพแวดล้อม และ
กระบวนการขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสําหรับสนับสนุนการวางแผน การกําหนดนโยบาย และ
การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ หากองค์กรใดใช้สารสนเทศจากงานวิจัยสถาบันเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ขององค์กรอย่างเป็นระบบและจริงจัง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องแล้ว เชื่อว่าองค์กรนั้นจะก้าวสู่
ความเป็นเลิศได้ในที่สุด (สุพักตร์ พิบูลย์, 2552: ออนไลน์)
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ดังนั้น เพื่อให้ภาควิชาการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามี
กระบวนการและผลผลิตที่มีความเป็นเลิศในด้านนั้น ๆ เพื่อนํามาเป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียง (Benchmarking) ซึ่ง
การเทียบเคียงเป็นวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรหรือเกณฑ์ เพื่อ
นําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการให้
บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. นิยามศัพท์
1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษาของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ทําให้เกิดผลลัพธ์ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การเทียบเคียงที่ได้จากการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของสถาบันที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน หมายถึง ผลผลิตด้านการเรียนการสอนที่มีการบริหารจัดการด้าน
การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพและมีความเป็นผู้นําทางการเรียนการสอน
3. ความเป็นเลิศด้านการวิจัย หมายถึง ผลผลิตด้านการวิจยั ที่แสดงถึงคุณภาพและการได้รับการยอมรับทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย จํานวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จํานวนผลงานตีพิมพ์ต่อจํานวน
คณาจารย์ทั้งหมด จํานวนผลงานที่คณาจารย์เป็นนักวิจัยหลัก (Corresponding Authors) ต่อจํานวนผลงานทั้งหมด
จํานวนครั้งของการถูกอ้างอิง (Citation) ต่อจํานวนผลงานทั้งหมด และค่าเฉลี่ย Journal Impact Factors
(จากฐาน ISI) (ผลรวม Impact Factors ต่อจํานวนผลงานทั้งหมด)
4. ความเป็นเลิศด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง ผลผลิตด้านการบริการทางวิชาการแก่
สังคมที่มีแผนและกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่สนองความต้องการของสังคมชุมชนและหน่วยงานภายนอก
การจัดงบประมาณเพื่อการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ และมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการเรียนการสอน
5. ความเป็นเลิศด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ผลผลิตด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สามารถสร้างจิตสํานึกแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดกับคณาจารย์และนิสิตทุกระดับในภาควิชาการศึกษา
ประกอบด้วยแผนการสอนที่สอดแทรกประเด็นคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมในวาระสําคัญต่าง ๆ ที่ทาํ ให้
คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก และได้รับความพึงพอใจ
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6. การเทียบเคียง (Benchmarking) หมายถึง กระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติงานและ
ผลการดําเนินงานของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การเทียบเคียงที่ได้จาก
การศึกษา สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของสถาบันที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. แนวทางการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง กระบวนการ หรือวิธีการในการจัด
การศึกษาในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ภาควิชาการศึกษาใช้ดําเนินการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

4. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
1. ภาควิชาการศึกษาได้ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานเพื่อพัฒนา
ภาควิชาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ฝ่ายบริหารได้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจดําเนินหรือยกเลิกกิจกรรม / โครงการของภาควิชา
การศึกษา

5. วิธีดําเนินการวิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งคณะผู้วิจัยเลือกศึกษาภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งเนื้อหาในการศึกษาเป็น 4 ประเด็นหลักตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผู้ให้ข้อมูล
1. คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานสอน และ / หรืองานบริหารภาควิชาการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2552 จํานวน 13 คน
2. เจ้าหน้าที่ประจําภาควิชาการศึกษา จํานวน 2 คน
3. นิสิตภาควิชาการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน ปริญญาโท และปริญญาเอก
ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 10 คน
4. ผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการของภาควิชาการศึกษา เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการ หรือวิธีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของภาควิชาการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับคณาจารย์ เพื่อสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษาทั้ง 4 ด้าน
คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ 2
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน และชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกสําหรับ
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการของ
ภาควิชาการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่มสําหรับนิสิต เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึก
การสนทนากลุ่มนิสิต มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
1. ระบุวัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องการจะศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของภาควิชาการศึกษา แนวคิดในการ
พัฒนาสู่ความเลิศของภาควิชาการศึกษา และการเทียบเคียง เพื่อกําหนดกรอบแนวคิด และสร้างนิยามศัพท์
3. ร่างข้อคําถามที่ใช้ในเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม
4. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์
เชิงลึก และแบบบันทึกการสนทนากลุ่มโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of
Congruence) 0.67-1.00 และปรับปรุงข้อคําถามตามคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์หาความเที่ยง
(Reliability) แบบความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตาม
วิธีของ Cronbach ได้สัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.87
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การวิเคราะห์เอกสาร และรายงานการประเมินตนเองของภาควิชาการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล จุดแข็ง
จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ
2. การสํารวจความคิดเห็น โดยติดต่อทําหนังสือขออนุญาตจากหัวหน้าภาควิชาการศึกษา ในการเก็บ
ข้อมูลกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในภาควิชาการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยติดต่อและนัดหมายวัน เวลาในการสัมภาษณ์กับคณาจารย์ในภาควิชา
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต โดยแจ้งประเด็นในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า
4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยติดต่อและนัดหมายวัน เวลา สถานที่ในการสนทนากลุ่มกับนิสิต
ระดับปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาควิชาการศึกษา และแจ้งประเด็นในการสนทนากลุ่มล่วงหน้า
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้
1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ และร้อยละ
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6. สรุปผลการวิจัย
แนวทางการพัฒนาการจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาการศึกษา นําเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละด้านตามภารกิจของภาควิชา ดังนี้
ด้านการเรียนการสอน
วิธีการดําเนินการที่จะทําให้การบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การกําหนดทิศทางของ
หลักสูตรจากความต้องการใช้บัณฑิตของสังคมและสอดคล้องกับบริบททางสังคม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คณาจารย์
ในภาควิชา เน้นการปฏิบัติจริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์ผ้ใู ห้ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.5
มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยและสามารถปฏิบัติได้จริงมากที่สุด
วิธีการดําเนินการที่จะทําให้การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ ต้องค้นหาเอกลักษณ์หรือจุดเด่น
ของภาควิชา แล้วจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเอกลักษณ์นั้น มีการประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย ผลักดันให้คณาจารย์
เป็นผู้นําความคิดผ่านทางการเป็นวิทยากร กระตุ้นให้มีงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนให้
คณาจารย์ภายในสาขาวิชาและองค์กรอื่นให้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ระหว่างกัน
มีแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน และแสวงหาบุคคลภายนอกมาสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
วิธีการดําเนินการส่งเสริมให้คณาจารย์มีความเป็นผู้นําทางด้านวิชาการมากขึ้น ได้แก่ ส่งเสริมให้คณาจารย์
มีความรู้และเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้ง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีเวลาให้นิสิต ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย และใช้ภาษาที่
เข้าใจได้ง่าย ซึ่งการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ มีการคัดเลือกคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมี
จรรยาบรรณที่ดีเข้ามาทํางาน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรแบบกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้น และระบบการ
สร้างขวัญและกําลังใจให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการวิจัย
วิธีการดําเนินการที่จะทําให้ผลงานวิจัยทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น ได้แก่ มอบหมาย
ภาระงานให้คณาจารย์อย่างเหมาะสม เพิ่มอัตราคณาจารย์ให้เพียงพอกับภาระงานในปัจจุบัน ต้องพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ สนับสนุนทุนวิจัยภายใน และสนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมระดับ
นานาชาติ (International Conference) และการศึกษางานดูงานต่างประเทศ โดยมีนโยบายการสร้างวัฒนธรรม
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Conference) และสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการตีพิมพ์ผลงานวิจัยแก่
คณาจารย์ทุกคน มีนโยบายจัดสรรงบประมาณและผลักดันให้คณาจารย์รุ่นใหม่ทําวิจัยมากขึ้น มีระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
โดยให้คณาจารย์อาวุโสเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการทําวิจัยแก่คณาจารย์นกั วิจัยรุ่นใหม่ตลอดจนช่วยขอทุนวิจัย
จากภายนอก จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในการทําวิจัย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานวิจัยเป็นระยะตาม
เวลาที่กําหนดไว้ทั้งปริมาณและคุณภาพ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของนักวิจัยที่ร่วมโครงการ ซึ่งอาจารย์ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.5 มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยและสามารถปฏิบัติได้จริงมากที่สุด
วิธีการดําเนินการที่จะทําให้จํานวนครั้งของการถูกอ้างอิงต่อจํานวนผลงานทั้งหมดเพิ่มขึ้น ภาควิชาควรมี
ประเด็น (Theme) ของภาควิชาที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ และให้ความช่วยเหลือด้านการเขียน
บทความภาษาอังกฤษ กระตุ้นให้คณาจารย์รุ่นใหม่อ่านงานวิจัยนานาชาติให้มาก มีระบบฐานข้อมูลและสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลวิจัยได้ สนับสนุนทุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
วิธีการดําเนินการเพื่อให้มีการนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ควรจัดเวทีให้คณาจารย์นําเอาความรู้ที่
ได้จากการวิจัยมาประกอบการถ่ายทอดความรู้ มีการวางแผนแนวทางการวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทําวิจัยของ
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คณาจารย์และนิสิต มีนโยบายนําผลงานวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นการวิจัยเป็นฐาน ใช้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเครื่องมือให้เกิดงานวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตและ
คณาจารย์ จัดให้มีกระบวนการในการประเมินงานวิจัยแบบเป็นรูปธรรม ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการประเมิน ผลผลิตของการวิจัย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการวิจัยอย่างสม่ําเสมอ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
วิธีการดําเนินการจัดสรรเงินทุนเพื่อส่งเสริมการวิจัยในภาควิชาให้เพิ่มขึ้น ควรหาเงินทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น และผลักดันให้คณาจารย์ขอทุนจากภายนอกหน่วยงาน โดยการกําหนดประเด็น
หัวข้องานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของชาติ เพื่อสามารถเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ได้ง่ายขึ้น ควรจัดสรรเงินทุนวิจัยให้เพียงพอ มีระบบฐานข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลแหล่งเงินทุนวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก มีการบริหารจัดการงานวิจัยและเพื่อการวิจัยตามแผน รวมทั้งปรับเปลี่ยนแผนการ
วิจัยตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
วิธีดําเนินการให้มีโครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ควรมีการสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาควิชาตามความเชี่ยวชาญ
ของภาควิชา เช่น โครงการให้ความรู้ในวิธีการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การวิจัยในชั้นเรียน การจัดทํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา
ตลอดจนกําหนดเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการในแต่ละปีการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ
แต่ละโครงการให้ชัดเจน ซึ่งอาจารย์ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.5 มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยและสามารถ
ปฏิบัติได้จริงมากที่สุด
วิธีดําเนินการให้มีการประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง กําหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการ
ประเมินโครงการบริการทางวิชาการและเผยแพร่ให้บุคลากรในภาควิชาได้รับทราบทุกครั้ง โดยการจัดเสวนาทาง
วิชาการ หรือการจัด Knowledge Management เป็นต้น
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วิธีการดําเนินการให้คณาจารย์สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมแก่นิสิตในการเรียนการสอน จะต้องสร้าง
กิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน โดยเป็นการร่วมกันอภิปราย และการแสดงบทบาทสมมติ และ
ควรให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมครู โดยไม่ควรกําหนดเป็นคําสั่งกฎระเบียบข้อบังคับของภาควิชา ซึ่งอาจารย์ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.5 มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยและสามารถปฏิบัติได้จริงมากที่สุด
วิธีการดําเนินการให้การจัดกิจกรรมในวาระสําคัญต่าง ๆ ที่ทําให้คณาจารย์และนิสติ ที่เข้าร่วมได้รับความ
พึงพอใจในระดับมากและสามารถสร้างจิตสํานึกเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมไทยที่สามารถสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การจัดกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมสร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับนิสิต เช่น การแสดงมุทิตาจิต และ
การรดน้ําขอพรจากผู้อาวุโส รูปแบบกิจกรรมควรสร้างแบบสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ไม่เครียด ได้ความรู้ และมี
ประโยชน์ ควรจัดสถานที่และเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม และประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ควรให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และให้รางวัลกับบุคคลที่เป็นตัวอย่างทางด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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7. อภิปรายผลการวิจัย
ด้านการเรียนการสอน
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ประสบ
ความสําเร็จ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของอาจารย์ภายในภาควิชา ในปัจจุบันได้มีการกําหนดเป็น
นโยบายให้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการสอนใหม่ในกลุ่มอาจารย์ภายในคณะ
ทุกปีอยู่แล้ว แต่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในระดับภาคและไล่ลงเป็นระดับสาขาวิชา ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร
อย่างไม่เป็นทางการ แลกเปลี่ยนด้วยความเต็มใจและสมัครใจที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกที่และทุกเวลา
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี สิ่งที่ทําแล้วประสบความสําเร็จไปสู่อาจารย์ท่านอื่นได้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วีรวรรณ สุกิน (2551) ศึกษาอิทธิพลของจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทํางานที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพของอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า การได้รับการถ่ายทอดทางสังคมใน
องค์การ (Organizational Socialization) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ การได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากองค์การ
(Socializational Tactics) และการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากกลุ่มที่ทํางานร่วมกัน (Work Groups Tactics)
เป็นตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teaching Behavior)
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ พฤติกรรมการเตรียมการสอน พฤติกรรมการดําเนินการสอนและพฤติกรรมการประเมินผล
การเรียนการสอน
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในปัจจุบันภาควิชาการศึกษาได้มีความตระหนักและปฏิบัติตาม
แนวทางการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแล้ว โดยการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและ
แสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองในห้องเรียน มีการใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอน
มีกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินที่หลากหลาย ให้ความสําคัญกับความสามารถของผู้เรียนในแต่ละคนโดย
ประเมินจากชิ้นงานเป็นหลัก แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่นํามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานแล้วยังขาดการจัดการเรียน
การสอนและหรือให้คําแนะนําเพื่อตอบสนองศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนเฉพาะรายโดยพิจารณาจาก
แฟ้มประวัติและสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งในบางรายวิชา ผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ทํา
แฟ้มสะสมผลงานของตนเองแต่แฟ้มเหล่านั้นก็มุ่งไปสู่การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มิได้มี
การตอบสนองหรือให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเท่าใดนัก
ด้านการวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจํากัดที่มีผลต่อการทําวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปัจจุบันนี้ คือ อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนมาก และอาจารย์รุ่นใหม่หลายท่าน
ยังมีภาระงานด้านการบริหารอีกด้วย ทําให้อาจารย์ไม่มีเวลาทําวิจัย ทั้ง ๆ ที่อาจารย์แต่ละท่านมีศักยภาพในการทํา
วิจัยสูงก็ตาม แม้ว่าภาควิชาจะได้กําหนดให้งานวิจัยเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อตอบสนอง
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยก็ตาม แต่ถึงกระนั้นปัญหาด้านการบริการจัดการงานวิจัยตลอดจน
ระบบต่าง ๆ เช่น การจัดสรรเงินทุนเพื่อส่งเสริมการวิจัย งบประมาณ การเผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ การถูกอ้างอิงผลงานวิจัย จํานวนผลงานที่อาจารย์รุ่นใหม่เป็นนักวิจัยหลัก และ
การนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ก็ยังมีปัญหาอยู่มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ (2552)
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ที่พบว่า วัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังมีลักษณะที่ไม่เอื้อต่อการ
ทําวิจัยของอาจารย์ เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ยังมีภาระงานสอนมาก หลายคนมีภาระงานด้านบริหารและบริการ
วิชาการอื่น ๆ มากจนไม่มีเวลาทําวิจัย หรือทําไม่เสร็จตามกําหนดเวลาเช่นเดียวกัน
แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยของภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยวิธีการดําเนินการที่จะทําให้จํานวนผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ต่อจํานวนอาจารย์ จํานวนผลงานที่อาจารย์นักวิจัยหลักต่อจํานวนผลงานทั้งหมด
จํานวนครั้งของการถูกอ้างอิงต่อจํานวนผลงานทั้งหมด ผลรวมของ Impact Factors ต่อจํานวนผลงานทั้งหมด
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพระดับโลก (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552ก และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,
2552ข) นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจกับการนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ เพราะเป็นการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย เพื่อ
ช่วยเหลือสังคม และการจัดสรรเงินทุนเพื่อส่งเสริมการวิจัย ซึ่งแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับข้อกําหนดพื้นฐานตามระบบประกันคุณภาพการวิจัยของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยที่ได้นํามาใช้ในการเทียบเคียง (Benchmarking) ในด้านทรัพยากรและการบริหารจัดการทรัพยากร
ด้านกระบวนการในการบริหารจัดการงานวิจัย และด้านผลผลิต (สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2550) และสอดคล้องกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ 7 ระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการงานวิจัย ระบบจูงใจ ระบบพัฒนาอาจารย์นักวิจัย
ระบบสร้างความเป็นเลิศและความเข้มแข็งในศาสตร์และสาขาวิชา ระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบรักษาคุณภาพและมาตรฐานผลงานวิจัย (พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ, 2552) ดังนั้น
จึงทําให้เชื่อได้ว่าหากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นําแนวทางการพัฒนา
ด้านการวิจัยที่ได้จากวิจัยในครั้งนี้ไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบจะทําให้ภาควิชาการศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการวิจัยในอนาคตได้อย่างแน่นอน
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
นั้น พบว่า วิธีการทําให้มีโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพิ่มมากขึ้นนั้นสามารถทําได้โดย จัดให้มีการสัมมนา
ทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการให้บริการทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ของภาควิชา
การศึกษา และส่งเสริมให้มีการจัดทําโครงการใหม่ ๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการนําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และเมื่อดําเนินโครงการแล้ว
ต้องจัดให้มีการประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําผลการประเมินโครงการไปพัฒนาการดําเนินงานในครั้ง
ต่อไป และควรให้มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อความสะดวกต่อการ
นําไปใช้ประโยชน์ เช่น จัดในรูปของฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านเวบไซต์ของภาควิชาการศึกษา และควรส่งเสริมให้มีการ
นําผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มาพัฒนาทักษะและความสามารถของ
อาจารย์ และบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการทางวิชาการ
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รูปแบบกิจกรรมที่ใช้สร้างจิตสํานึกในด้านศิลปวัฒนธรรม รูปแบบหนึ่ง คือ กิจกรรมที่ให้ทั้งความ
สนุกสนาน สร้างจิตสํานึก และให้ความรู้ก่อประโยชน์แก่นิสิต / อาจารย์ผู้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดผลหลายด้านดังกล่าว
กิจกรรมการสร้างจิตสํานึกศิลปวัฒนธรรมไทยสามารถผนวกรวมกับกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมเป็น
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รูปแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งบางกิจกรรมได้บูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับงานบริการ
วิชาการเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งทําให้กิจกรรมหนึ่งได้ผลทั้งการสร้างจิตสํานึกด้านศิลปวัฒนธรรมและความรู้ที่จะก่อให้เกิด
นิสิต

8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
ด้านการเรียนการสอน
1. การเปิดหลักสูตรนอกจากพิจารณาจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่พจิ ารณาจากความต้องการของบัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิตแล้ว ยังควรมีการมองไปยังอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยกําหนดหลักสูตรเพื่อรองรับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เพื่อสร้างความเป็นผู้นําและเป็นแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรดังกล่าว
2. ควรส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้มีการเปิดใจกว้าง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดความเลิศทางวิชาการ
3. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ผู้สอนแนะนําเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยสามารถ
พิจารณาได้จากแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน และการสังเกตพูดคุยตามความรับรู้ของคณาจารย์
ด้านการวิจัย
1. ผู้บริหารภาควิชาควรนําผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการวางแผนนโยบายและกําหนดกลยุทธ์ด้านการวิจัย
ของภาควิชาการศึกษา เพื่อให้สามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติการได้
2. ผู้บริหารภาควิชาควรพิจารณาถึงวิธีการดําเนินการ / แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการด้านการวิจัยในทุกประเด็นของการวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์ถึงการนําไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยในระดับตัวคณาจารย์ และระดับสถาบันตามบริบทของแต่ละสาขาวิชาอย่าง
เหมาะสม
3. ผู้บริหารภาควิชาสามารถนําข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเพื่อสร้างปัจจัยที่
เอื้อต่อการทําวิจัยของคณาจารย์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
1. ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโครงการและรายงานการประเมินโครงการด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชมุ ชนที่เอื้อต่อการนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก รวดเร็ว
2. ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรให้แก่บุคลากรของภาควิชาการศึกษา
3. ควรจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ของภาควิชาการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการตลอดจนทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในการให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชน
ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ผ่านมา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายพัฒนานิสิต และมี
กิจกรรมที่จะสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแก่นิสิตอยู่แล้ว รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใน
การเรียนการสอน แต่ควรมีประเด็นที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
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1. ควรมีนโยบายกระตุ้นให้คณาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในห้องเรียน ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น อภิปรายโดยยกตัวอย่างจริง / ข่าว / นิทาน การแสดงบทบาทสมมติ การเป็นครูต้นแบบ
เป็นต้น
2. กิจกรรมที่ภาควิชาจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสํานึกของนิสิต ควรเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบสนุกสนาน ไม่
น่าเบื่อ ไม่ก่อให้เกิดความเครียดแก่นิสิต ให้นิสิตเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และสามารถสร้างความรูแ้ ละก่อให้เกิด
ประโยชน์ให้กับนิสิต นอกจากการกระตุ้นจิตสํานึกเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยเพียงอย่างเดียว
3. ภาควิชาการศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางสื่อต่าง ๆ โดยทําอย่าง
ทั่วถึง และมีการประชาสัมพันธ์ในชั้นเรียนให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรได้มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัย
ของคณาจารย์ในลักษณะเฉพาะสาขาวิชา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านการวิจัยในบริบทที่เหมาะสมเฉพาะสาขาวิชาต่อไป
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