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ก

การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชา
ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามระบบการจาแนก
สาขาวิชาด้านครุศ าสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย และ 3) เพื่อ พัฒ นาระบบสารสนเทศคลัง
สมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ประชากร คือ คณบดีของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จานวน 71 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสารวจข้อมูล
คณาจารย์ แบบสารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร และระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศ
ไทยสาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ประกอบด้วย 14 สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ประกอบด้วย 64 สาขาวิชา ระดับ
มหาบัณฑิต ประกอบด้วย 71 สาขาวิชา ระดับดุษฎีบัณฑิต ประกอบด้วย 25 สาขาวิชา
2. ผลการรวบรวมข้อ มูล ผู้ เชี่ย วชาญตามระบบการจ าแนกสาขาวิช าด้านครุ ศาสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
อาจารย์ ป ระจามีส ถานภาพเป็นข้าราชการมากที่สุ ด จานวน 764 คน รองลงมาคือ
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และพนักงานข้าราชการ จานวน 237, 95 และ 29 คน ตามลาดับ ส่วน
อาจารย์พิเศษมีจานวน 98 คน เมื่อพิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษา พบว่า สาเร็จการศึกษาในระดับ
มหาบัณฑิตมากที่สุด จานวน 1,905 คน รองลงมาคือ สาเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตและระดับ
ปริญญาบัณฑิต จานวน 873 และ 342 คน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ดารง
ตาแหน่งอาจารย์มากที่สุด จานวน 1,361 คน รองลงมาคือ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จานวน 796, 387 และ 11 คน ตามลาดับ
3. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ผู้ วิ จั ย พั ฒ น า ร ะ บ บ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด์ http://portal.edu.chula.ac.th/pub/edu_expert
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และผลงานวิชาการ
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The Development of Education’s Intellectuals Information System
in Thailand
Abstract
The purposes of this study were: 1) to analyze and classify Education’s
Intellectuals Information System in Thailand; 2) to gather experts of Education’s
Intellectuals Information System in Thailand; 3) to develop Education’s Intellectuals
Information System in Thailand
Population are Deans of the Faculty of Education in higher education
institutions both public and private universities totally 71 universities. Tools are
survey of faculty members, survey of staff expertise, and Education’s Intellectuals
Information System in Thailand.
The findings were as follows:
1. An analysis and classification of Education’s Intellectuals Information
System in Thailand were consisted of Diploma degrees 14 disciplines, Bachelor
degrees 64 disciplines, Master Degrees 71 disciplines and Ph.D. program 25
disciplines.
2. The gathering experts of Education’s Intellectuals Information System in
Thailand were consisted of lecturer status as civil servants, most 764 people,
followed by university staff employees and staff officers number 237, 95 and 29
respectively. Faculty members have 98 people on the Education found that
graduate-level degree. Samples complete Master Degree, Ph.D. Degree, and Bachelor
Degree were 1,905, 873 and 342 respectively. The position of Lecturer, Assistant
Professor, Associate professor, and Professor was 1,361, 796, 387 and 11 respectively.
3. The development of Education’s Intellectuals Information System in
Thailand was website: http://portal.edu.chula.ac.th/pub/edu_expert and consisted of
personal information, Expertise, and academic performance.
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็นมาของการวิจัย
ยุทธศาสตร์ ขับ เคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาไทย (Roadmap) พ.ศ.2548 - 2551 ในส่ ว นของ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปฏิรูปอุดมศึกษา เน้นให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิ จ เป็นแหล่งวิชาการในการผลิตองค์ความรู้ที่สาคัญในการ
พัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยมี 6 มาตรการ และมาตรการหนึ่งในหก คือ การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับโลก (Word Class University) (สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษา, 2549) อี ก ทั้ ง กรอบแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15
ปี (พ.ศ. 2551 - 2565)
ซึ่งจั ดทาโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอุ ดมศึกษาทั้งระบบ
อันเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม โดยเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัย ใน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และเครือข่ายอุดมศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกลยุทธ์ 6 ด้าน โดยเน้นกลยุทธ์ในด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการและวิจัย ทั้งในศาสตร์เดียวกันและการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน
หลายประการ ได้แก่ การจัดโครงการวิจัยบูรณาการขนาดใหญ่ มีการสนับสนุน Center of Excellence
และ Research Unit อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนารูปแบบ โครงสร้าง และหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ มีการพัฒนาระบบการทางานวิชาการและวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารย์ต่าง
ศาสตร์ และระหว่างอาจารย์กับนิสิตให้เข้มแข็ง โดยมุ่งสร้างนวั ตกรรมและองค์ความรู้ที่อิงงานวิจัยเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการบริการสังคมฐานความรู้ในระดับคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงชั้นนาของแผ่นดินในด้านครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์และการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความสามารถในการพัฒนาตนเอง พร้อม
ทั้งร่ว มพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
เพื่อให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นจริง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีพันธกิจที่สาคัญคือ การ
วิจัยเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการทั้งที่เป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมให้เป็นแหล่งอ้างอิงของแผ่นดินในด้าน
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการจัด บริการทางวิชาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอ้างอิงในการจัด
การศึกษาแนวใหม่สาหรับครู คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาประจาการ
ด้วยเหตุที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานะหน่วยงานผลิตกาลังคนและ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างการศึ ก ษาได้ ต อบสนองวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเป็ น
3 กลุ่มศูนย์ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มศูนย์บริการการศึกษา (Centers for Educational Services)
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ประกอบด้วย 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อ
การศึกษา ศูนย์ตาราและเอกสารทางวิชาการ ศูนย์เครือข่ายการศึกษานานาชาติ และศูนย์พัฒนานิสิตและ
บัณฑิตอุดมคติ กลุ่มที่ 2 กลุ่มศูนย์บริการวิชาการ (Centers for Academic Services) ประกอบด้วย
6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สนับสนุนงานด้านการศึกษาตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ มล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ ท่าน
ผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ ศูนย์บริการวิชาการจิ
รายุ-ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ฯ จังหวัดระยอง ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และศูนย์ บริ การวิช าการและพัฒ นาคุณภาพการศึกษา และกลุ่มที่ 3 กลุ่มศูนย์ความเป็น เลิศทาง
การศึกษา (Centers for Excellence in Education) ข้อมูลเมื่อปี พ.ศ.2551 ประกอบด้วย 9 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการ
ความรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านนโยบาย กฎหมายการศึกษา การบริหารศึกษา และการจัดการ
อุดมศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการวางระบบฐานข้อมูล ศูนย์วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านจิตตปัญญาศึกษา ศูนย์เครือข่ายวิจัยการศึกษาบูรณาการ และศูนย์วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ ในอดีตศูนย์เครือข่ายคลังสมองด้านการศึกษา เป็น ส่วน
หนึ่งของกลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษา ที่มีพันธกิจหลักในการจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศ
บุคคลที่เป็นคลังสมองด้านการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครุศาสตร์ ปี พ.ศ. 2548 – 2551 ในประเด็นยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเชิงรุก
โดยเฉพาะในส่ ว นของยุ ทธศาสตร์ คลั ง สมองแห่ ง ชาติแ ละนานาชาติด้านการศึกษา ซึ่งหนึ่งในนั้น คื อ
โครงการเครือข่ายคลังสมองระดับชาติ
ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในศาสตร์สาขาต่างๆ มีกระจายอยู่ทั่วไป
และยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ศูนย์เครือข่ายคลังสมองด้านการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเล็งเห็นความสาคัญที่จะทาการรวบรวมทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ โดยการจัดทาสารบบสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยจัดเก็บในรูปของฐานข้อมูล
ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถสืบค้นและสร้างเป็นเครือข่ายคลังสมองด้าน
การศึกษา สาหรับเป็นฐานข้อมู ลของประเทศไทยและยังประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย รวมทั้งความ
ร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
2. เพื่อรวบรวมข้อมู ลผู้เชี่ยวชาญตามระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ในประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ ศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ ใ นประเทศไทย
ที่กระจายอยู่ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จานวน 71 แห่ง
ข้อมูลที่บันทึกในคลังสมองครั้งนี้ ได้รับจากแบบสอบถามที่ตอบกลับ และระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นนั้นบ่งบอกเฉพาะข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่จะบรรจุไว้ในระบบคลังสมองเท่านั้น
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
ครุ ศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ การผลิ ตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) จานวน 71 แห่ง
คลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขาวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งคือ 1) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตด้าน
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ หรือ 2) ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือ 3)
ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง หรือ 4) ผู้ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับชาติ หรือ 5) ผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อจากคณาจารย์ประจาสาขาวิชา อย่างน้อย 3 คน ในด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่เป็นโปรแกรม Open Sources DSpace
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อบ่งบอกเฉพาะข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่จะบรรจุไว้ในระบบคลังสมองเท่านั้น
กรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย
 สาขาวิชาด้านครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
และต่างประเทศ
 สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
(ปทีป เมธาคุณวุฒิ, 2544: 117 - 119)
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระบบ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ
ขั้นตอนที่ 4 การใช้ระบบงาน

ระบบสารสนเทศ
คลังสมองด้าน
ครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์
ในประเทศไทย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
1.1 มีระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
1.2 มีระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
1.3 ระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย เป็นคลังข้อมูลใน
การรวมรวมผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์
2. ประโยชน์ในเชิงการนาไปประยุกต์ใช้
2.1 มีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ
2.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
มากยิ่งขึ้น
2.3 มีการยกระดับคุณภาพสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดย
การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในการพัฒนาฐานข้อมูลให้มีความทั นสมัยและมีการแลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญในการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศ
ไทย” คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ความร่วมมือของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ตอนที่ 2 การจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ตอนที่ 3 ระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 ความร่วมมือของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1.1 ประวัติความเป็นมา
มีการจั ดตั้ง สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ งประเทศไทย ได้จัดตั้งอย่าง
เป็ น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม พ.ศ.2542 โดยคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ จาก
สถาบันอุดมศึกษา 55 แห่ง มีมติจัดตั้งสภาคณบดีตาม “ข้อตกลงว่าด้วยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) พ.ศ.2542” โดยใช้ชื่อว่า “สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย” ชื่อย่อ “ส.ค.ศ.ท.” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAI COUNCIL OF
DEANS OF EDUCATION” ชื่อย่อ “TCDE” ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะทางานจานวน 22 คน ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย เป็น
ประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ เชิงฉลาด คณบดีคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรีเป็น
เลขานุการ
เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2549 ในการประชุ ม สภาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2549 ได้มีมติให้ปรับปรุง “ข้อตกลงว่าด้วยสภาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) พ.ศ.2542” เป็น “ข้อบังคับสภาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2549” และได้มีการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น
“THAILAND EDUCATION DEANS COUNCIL” มีชื่อย่อว่า “TEDC” ปัจจุบัน ณ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2551 สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย มีสมาชิกทั้งหมด 71 แห่ง (สภา
คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2552)
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1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
วิสัยทัศน์
สภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ งประเทศไทย จะเป็นองค์กรร่ว มมือทาง
วิชาการครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และวิชาชีพครูระดับชาติชั้นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชีย เพื่อพัฒนา
ศาสตร์ให้เข้มแข็ง และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีพลังในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
พันธกิจ
1) ส่งเสริมความร่ว มมือในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์
2) ส่ ง เสริ มความร่ ว มมื อในการวิ จั ยเพื่ อพั ฒ นาครุศ าสตร์/ ศึ กษาศาสตร์ วิ ช าชี พและ
การศึกษา
3) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการสาหรับครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาประจาการ
4) ส่งเสริมความร่วมมือในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย
1) วิช าชีพครู เป็ น วิช าชีพที่คนเก่ง คนดี เข้าร่ว มวิช าชีพมากขึ้น ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษารุ่นใหม่มีคุณภาพสูง และมีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) ผลงานวิจัยทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
3) ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาประจาการได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
4) คณะครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ และวิ ช าชี พ ครู มี บ ทบาทในการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นทุนองค์กร และทุนทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
1.1 ยกระดับคุณภาพนิสิต/
1) โครงการรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติ
นักศึกษา
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
1.2 ยกระดับคุณภาพวิทยานิพนธ์ 2) โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติทาง
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
1.3 ส่งเสริมคนดีคนเก่งเข้าสู่
3) โครงการครูแห่งชาติเพื่ออนาคต
วิชาชีพครู
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2. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและคณาจารย์
2.1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัย
4) โครงการรางวัลงานวิจัยแห่งชาติทาง
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2.2 ยกระดับคุณภาพคณาจารย์
5) โครงการรางวัลคณาจารย์แห่งชาติทาง
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
3. บูรณาการการวิจัย การจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3.1 เครือข่ายการวิจัยการผลิตและ 6) โครงการเครือข่ายวิชาการเฉพาะทาง
การพัฒนาครูประจาการ
7) โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยการผลิต
และการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.2 ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนา 8) โครงการพัฒนาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ที่ยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 บทบาทของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สภาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ /ศึ ก ษาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย มี บ ทบาทและแนวทาง
การพัฒนาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, สัมภาษณ์, 2552) สรุปได้ดังนี้
การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศไทย ได้ดาเนินการที่สาคัญคือ
(1) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตครูใหม่กับการพัฒนาครูประจาการ
(2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มี คุณภาพ ซึ่งคุณภาพในที่นี้หมายถึง คุณภาพ
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเน้นผลลัพธ์ (outcome) ที่ทาให้ระบบการศึกษามีคุณภาพด้วย ไม่ใช่
คุณภาพในแง่ที่นักเรียนเรียนเก่งอย่างเดียว
การดาเนินงานของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (พฤทธิ์
ศิริบรรณพิทักษ์, สัมภาษณ์, 2552) สรุปได้ดังนี้
(1) มีการประชุมทุก 2 เดือน โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่คณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ ประชุม 6 ครั้งต่อ 1 ปี กระจายทั่วทุกภูมิภาค
(2) มีการศึกษาดูงานในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแต่
ละครั้ง เพื่อให้รู้จักคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มากขึ้น
(3) การด าเนิ น งานของสภาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ /ศึ ก ษาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย
มีโครงการตามแผนยุทธศาสตร์หลายโครงการ อาทิ โครงการรางวัลแห่งชาติ มี 4 รางวัล มีรางวัล
คณาจารย์ แห่ งชาติทางครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีรางวัล นิสิ ต/นักศึกษาแห่ งชาติทางครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ มีรางวัลงานวิจัยแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และมีรางวัลวิทยานิพนธ์แห่งชาติ
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ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อให้มีการกระตุ้นให้ทางานทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่ เข้มแข็ง
ขึ้น และจะเป็นข้อมูลทางด้านการประกันคุณภาพได้ด้วย
(4) การจั ดตั้งเครือข่าย จานวน 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา ซึ่งมี
ประธานสภาคณบดีเป็นผู้ประสานงาน และมีเครือข่ายระดับภูมิภาคทั่วประเทศ 12 เครือข่าย แยก
ตามกลุ่มจังหวัด แต่ละเครือข่ายให้ คณบดีในภูมิภาคนั้น เป็นประธานเครือข่าย หรือให้หมุนเวียนกัน
เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งคือ เครือข่ายการผลิตและพัฒนาครู และเครือข่ายวิชาการเฉพาะทางอีก 21
เครือข่าย โดยการจัดตั้งเครือข่ายวิจัยระดับภูมิภาค 12 เครือข่ายทั่วประเทศ และมีหน้าที่ไปส่งเสริม
เครือข่ายวิจัยระดับจังหวัด ให้มีทุกจังหวัด สภาวิจัยให้เงินมาประชุม นาเสนอผลงานวิจัยระดับจังหวัด
มาแล้วครั้งหนึ่ง 76 จังหวัด ให้ทุกจังหวัดจัดประชุมนาเสนอผลงานวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคของสภาคณบดีค ณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ได้แก่ (พฤทธิ์
ศิริบรรณพิทักษ์, สัมภาษณ์, 2552) สรุปได้ดงั นี้
 ขาดบุคลากรประจาในการช่วยงาน ใครเป็นประธานก็ต้องใช้คนของคณะฯ มา
ช่วยงาน
 สถานที่ทาการของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ ไม่มีแหล่งที่แน่นอน
จะเปลี่ยนไปตามประธาน แต่ในอนาคตอาจไปขออยู่ที่อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
กาลังสร้างใหม่
1.4 ความเชี่ยวชาญทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2552) กล่าวถึง ความหมายของความเชี่ยวชาญทางด้านครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2552;
สัมภาษณ์เมื่อ 19 มีนาคม 2552) ดังนี้
เพื่อให้เปิดกว้าง ความเชี่ยวชาญควรจะจาแนกเป็นหลายลักษณะ 1) เป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในแง่ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับสูงในสาขานั้น เช่น สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น
ไป เช่น จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา ต้องมีคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือ
2) ความเชี่ยวชาญในด้านผลงาน เช่น มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานวิจัยก็ได้ มีผลงานใน
เชิงวิจัยหรือในเชิงวิชาการ ต้องแจงมาว่ามีอะไรบ้าง หรือ 3) ประสบการณ์ในวิชาชีพนั้นๆ เช่น พล
ศึกษา อาจจะจบปริญญาตรี แต่เคยสอนพลศึกษามาแล้ว 10 ปี แล้วก็เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
พลศึกษา เช่น เป็นโค้ช เป็นกรรมการตัดสินกีฬา อันนี้คือประสบการณ์ในแง่ practice (ปฏิบัติ) คือ
เป็นประสบการณ์ คือผลงานในแง่ของ practice (ปฏิบัติ) เป็นผลงานในเชิงประสบการณ์ในวิชาชีพ
เช่น เคยเป็ นกรรมการตัดสิน กีฬา ถือว่าเป็นประสบการณ์ถือว่าเชี่ยวชาญได้เหมือนกัน เพราะว่า
เชี่ยวชาญไม่จาเป็นต้องวิจัยอย่างเดียว เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติก็ได้ เชี่ยวชาญในการสอนพลศึกษา
มาแล้ว 20 ปี หรือ 4) เชี่ยวชาญในแง่ของมีตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. ขึ้นไป เพราะ ผศ. / รศ. ต้องมี
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ผลงานอยู่แล้ว อาจขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ระบุว่ ามีความเชี่ยวชาญด้านไหนบ้าง บางคนอาจมีทั้ง 4
ด้าน แต่อย่างน้อยต้องมี 1 ด้าน แล้วอาจเพิ่มช่องอื่นๆ ให้เขาระบุ เป็นด้านที่ 5 จะชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2552) ได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่อง ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู ไว้ว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตอนนี้ช่วยได้ไม่มาก เพราะเป็นใบอนุญาตอเนกประสงค์
เป็นใบอนุญาตทั่วไป ไม่ได้เป็นใบอนุญาตเฉพาะ ได้มาแล้วจะสอนอะไรก็ได้ ซึ่งไม่ได้มีคุณภาพ กาลัง
เสนอให้ ระบุ ใบอนุ ญาตเป็ นประเภท เช่น ใบอนุญาตสอนประถมศึกษา ใบอนุญาตสอนมัธ ยมศึกษา
ตอนต้น อาจจะต้องระบุวิชา แม้แต่มาตรฐานในการผลิตครูที่ครุสภากาหนด แล้วก็มารับรองหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย ก็รับรองหลักสูตร โดยดูเฉพาะประเด็นกว้างๆ (วิชาเอกไม่ได้ดู) ปัญหาก็คือ คุณภาพ
ของครูต้องประกอบด้วยทั้งวิชาครูและวิชาเอก
ตอนที่ 2 การจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ก. ภายในประเทศ
1. สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งโครงการเครือข่าย
วิชาการเฉพาะทาง จานวน 24 สาขาวิชา ดังนี้ (สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย, 2552)
1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2) สาขาวิชาการประถมศึกษา
3) สาขาวิชาการมัธยมศึกษา
4) สาขาวิชาการอุดมศึกษา
5) สาขาวิชาการอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา และการงานอาชีพ
6) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
7) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
8) สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
9) สาขาวิชาสังคมศึกษา
10) สาขาวิชาจริยศึกษาและศาสนศึกษา
11) สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
12) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
13) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
14) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาและดุริยางคศิลป์ศึกษา
15) สาขาวิชาศิลปศึกษา
16) สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
17) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
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18) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
19) สาขาวิชาวิจัย วัดและประเมินผลการศึกษา
20) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
21) สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษาและพัฒนศึกษา
22) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
24) สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. สาขาวิชาด้านครุศ าสตร์/ศึกษาศาสตร์ นี้มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ประเทศไทย มีดังนี้ (สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2552)
1) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
5) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
18) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
20) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
22) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
23) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
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24) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
25) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
26) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
27) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
28) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
29) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
30) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
31) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
32) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
33) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
34) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
35) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
36) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
37) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
38) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
39) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
40) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
41) คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
42) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
43) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
44) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
47) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
48) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
49) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
50) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
51) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
52) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
53) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
54) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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55) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
56) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
58) วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
59) คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา
60) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
61) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
62) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
63) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
64) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
65) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
66) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
67) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
68) Faculty of Liberal Arts, Asian University
69) บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
70) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
71) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ข. ต่างประเทศ
สาขาวิชาด้าน Education ที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มีดังนี้
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลสาขาวิชาด้าน Education จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 แห่ง และประเทศสหราชอาณาจักร 2 แห่ง ดังนี้
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1) ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัย
1) Arisona State University

สาขาวิชาด้าน Education
- Certificate in Early Childhood Education
- Bachelor of Arts in Education for Elementary Education Program
- Bachelor of Arts in Education for Educational Studies Program
- Bachelor of Arts in Education for Physical Education Program
- Bachelor of Arts in Education for Secondary Education Program
- Bachelor of Arts in Education for Special Education and
Elementary Program
- Graduate Certificate in Autism Spectrum Disorders
- Graduate Certificate in Instructional Design and Performance
Improvement
- Graduate Certificate in K – 12 Online Teaching
- Master of Arts in Curriculum and Instruction: Literacy Education
- Master of Arts in Curriculum and Instruction: Accomplished
Teaching
- Master of Arts in Curriculum and Instruction: Applied Behavioral
Analysis
- Master of Arts in Curriculum and Instruction: Autism Spectrum
Disorders
- Master of Arts in Curriculum and Instruction: Early Childhood
Education
- Master of Arts in Curriculum and Instruction: English as a
Second Language
- Master of Education in Curriculum and Instruction: Teaching
and Learning, Gifted Education
- Master of Education in Curriculum and Instruction: Applied
Behavioral Analysis
- Master of Education in Educational Technology
- Master of Education in Educational Leadership
- Master of Education in Secondary Educational Program
- Master of Education in Special Education Program
- Master of Education in Higher and Postsecondary Education
- Master of Physical Education
- Doctor of Education in Educational Leadership and Innovation
Program
- Doctor of Philosophy in Educational Policy and Evaluation
- Doctor of Philosophy in Learning, Literacies and Technologies
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มหาวิทยาลัย
2) California State
University

สาขาวิชาด้าน Education
- Bachelor of Arts in Art Education
- Bachelor of Arts in Music (Music Education)
- Bachelor of Arts in English (English Education)
- Bachelor of Arts in History (History Education)
- Bachelor of Arts in Physical Education (Teaching)
- Bachelor of Sciences in Physical Education and Kinesiology
- Bachelor of Sciences in Mathematics (Teaching)
- MM (Music Education)
- Master of Arts in Education (Education - General)
- Master of Arts in Education (Dual Language Development)
- Master of Arts in Education (Special Education)
- Master of Arts in Education (Mathematics Education)
- Master of Arts in Education (Science Education)
- Master of Arts in Education (Career and Technical Education)
- Master of Arts in Education (Environmental Education)
- Master of Arts in Education (Education Administration)
- Master of Arts in Education (School Administration)
- Master of Arts in Education (School Counseling)
- Master of Arts in Education (Curriculum and Instruction)
- Master of Arts in Education (Specialization in Special Education)
- Master of Arts in Education (Specialization in Educational
Leadership)
- Master of Arts in Education (Counseling)
- Master of Arts in Education (Instructional Technology)
- Master of Arts in Education (Correctional and Alternative
Education)
- Master of Arts in Education (Technology Based Education)
- Master of Arts in Education (Individualized Program)
- Master of Arts in Education (Adult Education)
- Master of Arts in Education (Language and Literacy Education)
- Master of Arts in Education (Early and Social Justice in
Education)
- Master of Arts in Education (Physical Education Administration)
- Master of Arts in Education (Educational Leadership and
Administration)
- Master of Arts in Education (Educational Administration)
- Master of Arts in Education (Educational Foundations)
- Master of Arts in Education (Social and Cultural Analysis of
Education)
- Master of Arts in Education (New Media Design and Production)
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มหาวิทยาลัย
2) California State
University
(ต่อ)

สาขาวิชาด้าน Education
- Master of Arts in Education (Educational Technology and Media
Leadership)
- Master of Arts in Education (Curriculum and Instruction,
Elementary Education)
- Master of Arts in Education (Curriculum and Instruction,
Secondary Education)
- Master of Arts in Education (Mathematics Education)
- Master of Arts in Education (Educational Psychology)
- Master of Arts in Education (Reading/Language Arts)
- Master of Arts in Education (Early Childhood Education)
- Master of Arts in Education (Early Childhood /Primary Education)
- Master of Arts in Art (Art Education)
- Master of Arts in Education (Higher Education)
- Master of Sciences in Education (Curriculum)
- Master of Sciences in Education (Special Education)
- Master of Sciences in Education (Reading Instruction)
- Master of Sciences in Education (Higher Education)
- Master of Sciences in Special Education (Moderate – Severe
Disabilities)
- Master of Sciences in Education (Educational Technology
Leadership)
- Master of Sciences in Education (Educational Technology
Online)
- Master of Sciences in Education (Online Teaching and Learning)
- Master of Sciences in Education (Secondary Education)
- Master of Sciences in Education (Secondary Education Online)
- Master of Sciences in Science Education (Elementary Science
Education)
- Master of Sciences in Science Education (Informal Science
Education)
- Doctor of Education in Educational Leadership
- Doctor of Education in Educational Leadership – Community
College Higher Education Specialization (Educational Leadership
– Community
College Higher Education Specialization - General)
- Doctoral of Philosophy in Special Education
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มหาวิทยาลัย
3) Purdue University

4) University of Pennsylvania

สาขาวิชาด้าน Education
- Agricultural Education
- Art Education
- Biology Education
- Chemistry Education
- Early Childhood Education and Exceptional Needs
- Earth/Space Science Teaching
- Engineering/Technology Teacher Education
- English Education
- Family and Consumer Sciences Education
- Health and Safety Education
- Mathematics Education
- Physical Education
- Physics Education
- Counseling and Mental Health Services
- Educational Policy
- Education, Culture, and Society
- Educational Leadership
- Educational Linguistics
- Executive Doctorate in Higher Education Management
- Executive Program in School and Mental Health Counseling
- Higher Education
- Intercultural Communication
- Interdisciplinary Studies in Human Development
- International Education Development Program
- Language and Literacy
- Learning Science Technologies
- Mid-Career Doctorate in Education Leadership
- PennCLO
- Policy Research, Evaluation, and Measurement
- Reading, Writing, Literacy
- School Leadership
- Statistics, Measurement, and Research Technology
- Submatriculation
- Teach for America
- Teacher Education Program
- Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
- Teaching, Learning, and Leadership
- Teaching, Learning, and Teacher Education
- Urban Education Program
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2) ประเทศสหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัย
1) University of Cambridge

2) University of Oxford

สาขาวิชาด้าน Education
- Biological Sciences
- Classics
- English
- English and Drama
- Geography
- History
- Modern and Medieval Languages (French, German or Spanish)
- Music
- Physical Sciences (Chemistry or Physics)
- Religious Studies
- MSc Applied Linguistics
- MSc Education (Child Development and Education)
- MSc Education (Comparative and International Education)
- MSc Education (Higher Education)
- MSc Education (Learning and Technology)
- MSc Education (Research Design and Methodology)
- MSc Learning and Teaching
- Postgraduate Diploma in Learning and Teaching in Higher
Education
- Postgraduate Diploma in Teaching English Language in
University
Settings
- Doctor of Philosophy
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ตอนที่ 3 ระบบสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา
3.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544: 290) ได้ให้ความหมายของคาว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริง
ซึ่งเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วหรือกาลังจะเกิดขึ้น ข้อเท็จจริงนี้เป็นอิสระ ไม่สัมพันธ์กัน
และมีจานวนไม่จากัด ส่วนสารสนเทศ คือข้อมูลซึ่งผ่านการเลือกสรรแล้วโดยการประมวลผล ดังนั้น
สารสนเทศจึงเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง แล้วจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวกรอง
ซึ่งจะใช้เป็นข้ออ้างอิง หรือเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์ล่วงหน้า หรือช่วยในการวินิจฉัยสั่งการได้
ทันที
ในขณะที่สารสนเทศกาเนิดจากข้อมูล แต่ข้อมูลทั้งหมดซึ่งจัดว่าเป็นสารสนเทศดิบ (Raw
information) ไม่อาจทาเป็นสารสนเทศได้หมด ข้อมูลจะแปรมาเป็นสารสนเทศได้ก็ต่อเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยการผสมผสานและมีจุดประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างของ
ข้อมูลและสารสนเทศ เช่น
ข้อมูล
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาวิชาฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
สารสนเทศ รายงานจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ
จาแนกตามคณะ
ไชยา ลิขิตสารวิทย์ (2540: 9) กล่าวว่า ข้อมูล หมายถึง ตัวเลข สัญลักษณ์ ข้อความ
เอกสาร ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงที่ยังมิได้ผ่านการวิเคราะห์ ประมวล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูล
ดิบ เช่น จ านวนนักเรีย น จ านวนครู จานวนโรงเรียน จานวนห้องเรียน เป็นต้น ส่ วนสารสนเทศ
หมายถึง การนาเอาข้อมูลดิบที่ได้รวบรวมมาทาการวิเคราะห์ และประมวลผลแล้ว ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่
สามารถนามาใช้ประโยชน์หรือประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ทันทีตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ เช่น อัตราครูต่อนักเรียน อัตรานักเรียนต่อห้อ งเรียน เป็นต้น ซึ่งจากความหมายดังกล่าว อาจสรุป
ได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายและความสาคัญในเรื่องของการนาข้อมูลและสารสนเทศ มา
เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนในการบริหารเป็นอย่างยิ่ง
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544: 290 - 292) กล่าวว่า การกาหนดคุณสมบัติของสารสนเทศ
เป็ น สิ่ งที่ค่อนข้างยาก แต่จ ะมีป ระโยชน์มากในเวลาที่จะต้องจัดทาสารสนเทศและเมื่อพิจารณา
ประเมินสารสนเทศนั้น คุณสมบัติของสารสนเทศสรุปได้ดังนี้
1) ทันต่อเวลา สารสนเทศที่ดีจะต้องได้รับให้ทันต่อการใช้ประโยชน์ คือต้องไม่ช้าจนไม่
สามารถจะบอกถึงสถานการณ์ หรือแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้ แต่ก็ไม่หมายถึง
จะต้องออกรายงานทุกครั้ งที่เก็บ ข้อมูล ได้ จะต้องมีการกาหนดเป็นช่ว งหรือเป็นงวด ช่ว งเวลาที่
เหมาะสมของการจัดทาสารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้ดีในแต่ละองค์กร และอาจจะมีความ
ต้องการสารสนเทศเป็นบางเรื่องและบางเวลา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน
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2) ตรงต่ อความต้ องการ สารสนเทศที่ดีต้องมีคุณสมบัติในการสื่ อความความหมาย
ความรู้และความเข้าใจให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น รายงานซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีค่าต่อการบริหารงาน
แต่ปัจจุบันอาจไม่เป็นสารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริหารแล้ว
3) ถูกต้อง แสดงถึงคุณค่า และคุณประโยชน์ของสารสนเทศ ซึ่งนับว่ามีความสาคัญมาก
เพราะสารสนเทศแม้จะตรงต่อความต้องการและสามารถผลิตได้ทันต่อเวลา แต่ถ้าขาดความถูกต้อง
แล้วจะหาประโยชน์ไม่ได้เลย กลับจะนาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและเกิดผลเสียต่อองค์กรได้ ความ
ไม่ถูกต้องของสารสนเทศอาจมีสาเหตุจากความผิดพลาดของการออกแบบระบบผิดพลาด การเตรียม
ข้อมูลผิดพลาด หรือการควบคุมการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์มีข้อผิดพลาด ซึ่งมีสาเหตุจากคนและ
เครื่อง
4) สมบูรณ์ หมายถึง สารสนเทศที่สามารถบอกผู้ใช้ได้ตามความต้องการ และสามารถ
ประยุกต์ในการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นความสมบูรณ์ของสารสนเทศมิใช่การที่มีการเก็บ
ข้อมูลไว้ได้เป็นจานวนมาก หากแต่อยู่ที่การเก็บรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุมทุกเรื่องที่
ผู้บริหารจะใช้ในการตัดสินใจ
5) เหมาะสม สารสนเทศที่เหมาะสม หมายถึง สารสนเทศที่สัมพันธ์กับความต้องการ
ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถจัดทาได้อย่างดีตามที่ต้องการ
6) กะทัด รัด หมายถึง สารสนเทศที่สั้ นง่าย สะดวกต่อการอ่าน และสรุปประเด็นได้
ใจความ
7) ยุติธรรม หมายถึง สารสนเทศที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความคิดโน้มเอียง
ไปในทางที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
8) สะดวก หมายถึง ความง่ายและความรวดเร็วในการที่จะจัดทา และนาสารสนเทศมา
ใช้ โดยที่ไม่มีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถนามาใช้ได้ทันที
9) ชัดเจน หมายถึง สารสนเทศที่สามารถทาให้ผู้ใช้สรุปประเด็นได้อย่างรวดเร็ว และ
ถูกต้องจากการอ่านสารสนเทศ
10) เป็นตัวเลขหรือภาพ หมายถึง การที่จัดทาสารสนเทศในลักษณะที่เป็นตัวเลขหรือ
เป็นกราฟจะช่วยให้สารสนเทศมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเก็บ
ข้อมูล เป็น ข้อความมากขึ้น เนื่ องจากมีความจาเป็นในการใช้งานที่จะต้องใช้เอกสารทุกหน้า และ
ประกอบกับมีเทคโนโลยีที่สามารถจัดเก็บได้สะดวกขึ้น
คุณสมบัติของสารสนเทศทั้ง 10 ประการนี้ อาจจะกล่าวได้ว่า คุณสมบัติ 4 ประการแรก
คื อ ทั น ต่ อ เวลา ตรงต่ อ ความต้ อ งการ ถู ก ต้ อ งและสมบู ร ณ์ นั้ น เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของ
สารสนเทศ ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ อีก 6 ประการนั้น เป็นส่วนที่เข้ามาเสริมคุณสมบัติ 4 ประการแรก
เพียงอาภา แดงสระน้อย (2544: 21) กล่าวว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อยู่ใน
รูปของตัวเลข ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ ข่าวสาร ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ ส่ว น
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สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์แล้ว สามารถนาไปใช้ประโยชน์
หรือประกอบการตัดสินใจได้
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545: 40) กล่าวว่า ข้อมูล หมายถึง
ข้อมูลดิบ ที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยข้อมูลดิบจะยังไม่มี
ความหมายในการนาไปใช้งาน หรือตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น รายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่
ละวันของธุรกิจ นิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียน หรือเงินเดือนของข้าราชการ เป็นต้น ส่วนสารสนเทศ คือ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถ
นาไปประกอบการทางานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จึงสามารถกล่าวได้ว่า สารสนเทศ
เป็นข้อมูลที่มีความหมายหรือตรงตามความต้องการของผู้บริหาร ประการสาคัญ สารสนเทศถูกนามา
ช่ว ยในการตัดสิ น ใจในกิจ กรรมการบริห ารด้านต่างๆ ซึ่งทาให้ ผู้ บริห ารสามารถแก้ไขปัญหาหรื อ
ทางเลือกในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2546: 2 - 3) กล่าวว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ใน
ชีวิตประจาวันเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข เช่น จานวน ปริมาณ
ระยะทางหรืออาจเป็นตัวอักษรหรือข้อความ เช่น ชื่อ สถานที่ ที่อยู่ นอกจากนี้ข้อมูลอาจเป็นภาพและ
เสียงก็ได้ ข้อมูลเป็นพื้นฐานสาคัญของระบบสารสนเทศ ดังนั้น ข้อมูลจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ แ ละเชื่ อ ถื อ ได้ ส่ ว นสารสนเทศ มี ค วามหมายเหมื อ นกั บ สารนิ เ ทศ แต่ ค าว่ า
สารสนเทศมักนิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารตลอดจนในวงการ
ธุรกิจ ส่วนคาว่าสารนิเทศมักนิยมใช้ในสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ซึ่งสารสนเทศ
หมายถึ ง ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ผ่ า นการประมวลผล ผ่ า นการวิเ คราะห์ ห รือ สรุป ให้ อ ยู่ใ นรูป ที่มี ค วามหมาย
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของข้อมูล กับสารสนเทศ
เปรียบเสมือนวัตถุดิบกับสินค้าสาเร็จรูป วัตถุดิบในที่นี้ก็คือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ถูกเก็บรวบรวม
จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูลยังไม่ใช่สารสนเทศ จนกว่า จะมีการนาข้อมูลมา
จัดกระทาให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการจึงจะจัดเป็น
สารสนเทศ ซึ่ ง เปรี ย บเสมื อ นสิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป การเปลี่ ย นข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น สารสนเทศเรี ย กว่ า การ
ประมวลผล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนข้อมูลที่ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้อยู่ในรูปที่ใช้ได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้ ดังนั้นสารสนเทศที่ดีจะต้องมาจากข้อมูลที่ดี
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2547: 8 - 9) กล่าวว่า ข้อมูลคือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ หรือข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ยัง ไม่มีความหมายในการนาไปใช้งาน ข้อมูลอาจ
เป็นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ส่วนสารสนเทศคือ ข้อมูลที่ได้ผ่าน
การประมวลผลหรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมายและคุณค่าสาหรับผู้ใช้
ณาตยา ฉาบนาค (2548: 18 - 19) กล่าวว่า ข้อมูลคือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งจะ
ปรากฏอยู่ได้ทั้งในรูปของตัวเลข ภาษา รูปภาพและสัญลักษณ์ต่างๆ ส่วนสารสนเทศคือผลลั พธ์ที่ได้
จากการประมวลของข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่สามารถนาไปใช้งานได้
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ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์ (2548: 3) กล่าวว่า สิ่งที่เราจะเรียกว่า เป็นข้อมูลหรือ
สารสนเทศนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ ใ ช้ ถ้ า เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ช้ ต้ อ งการ ถื อ ว่ า สิ่ ง นั้ น เป็ น สารสนเทศ แต่ ถ้ า ผู้ ใ ช้
ไม่ต้องการถือว่าเป็นข้อมูล ในขณะที่มีการติดต่อหรือปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล ทาให้เกิดข้อมู ล
หรือสารสนเทศต่างๆ มากมาย แต่ยังไม่สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้ทันที ข้อมูลต่างๆ นั้น
จาเป็นต้องผ่านกระบวนการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ สารสนเทศที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
กระบวนการประมวลผลข้อมูลนี้จะถูกเรียกว่า ระบบสารสนเทศ (Information System) ดังนั้น
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการก็คือ การนาเอาสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลมาใช้ประโยชน์ใน
การจัดการหรือบริหารงานนั่นเอง นอกจานี้ ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์ (2548: 23 - 24) กล่าวว่า
ข้อมูลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริ งและมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นตัวเลขหรือ
ข้อความที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร สิ่งที่ได้นี้ยังไม่สามารถ
น าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการตั ด สิ น ใจได้ ทั น ที ผู้ ใ ช้ จ าเป็ น ต้ อ งน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นี้ ไ ปผ่ า นกระบวนการ
ประมวลผลก่อน โดย ข้อมูล เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ยังไม่ผ่านกระบวนการประมวลผล ซึ่งจะถูกเรียกว่า
ข้อมูลดิบ สิ่งที่เรียกว่าข้อมูลดิบนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ความหมายใดๆ ได้ และไม่สามารถนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ทันที ส่วนสารสนเทศ เป็นสิ่งที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว ซึ่งอาจเป็นการ
ประมวลผลที่ใช้วิธีแบบง่ายๆ ในการคานวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย การจัดลาดับ การ
คิดอัตราร้ อยละ หรื อ การใช้ เทคนิ ค ชั้นสู ง เช่น การวิจั ยการด าเนินงานวิธีท างสถิติ เป็นต้ น การ
ประมวลผลด้วยวิธีต่างๆ นี้ เป็นการเปลี่ยนสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบที่มี
ความสัมพันธ์ หรือเป็น สิ่งที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ สารสนเทศยั งเป็ น สิ่งที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
กระบวนการประมวลผลอาจใช้ วิธีการทางสถิติ หรือกระบวนการอื่นที่ได้มาซึ่ง สิ่งที่สามารถนาไปใช้
ช่ว ยในการตั ดสิ น ใจในการปฏิ บั ติ งานได้ สิ่ งที่ ได้ จากกระบวนการประมวลผลนั้นจะอยู่ ใ นรู ปที่ มี
ความหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง และสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทันที
3.2 ความหมายของระบบสารสนเทศ
จามิกร รามอินทรา (2534: 12) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และจัดกระทาให้เป็นสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และประกอบการ
วินิจฉัยสั่งการตามความต้องการของผู้บริหาร ทันต่อเวลา ถูกต้องและสมบูรณ์
วรรณภา แสงวัฒนะกุล (2541: 13) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง การรวบรวม
เก็บรักษา ประมวลผล วิเคราะห์ และการจัดทารายงานสารสนเทศที่จาเป็นด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อ เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการจัดการภายในองค์กร
เพียงอาภา แดงสระน้อย (2544: 22) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ทา
หน้ าที่ในการจั ดเก็บ ข้ อมู ล การประมวลผลข้อมู ล และการนาเสนอข้อมู ล สารสนเทศต่างๆ ที่จ ะ
นาไปใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สาคัญของระบบ
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จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2546: 6) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ผ่าน
กระบวนการกลั่ น กรองหรื อประมวลข้อมูล เพื่อให้ ได้ส ารสนเทศที่ต้องการเพื่อที่จะสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ในกระบวนการทางานนี้ข้อมูลนาเข้าจะถูกกลั่นกรองหรือประมวลผลให้ได้ผล
ลัพธ์ คือ สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่
จาเป็นในการดาเนินงานขององค์กรและเนื่องจากความต้องการสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว จึงมีการ
จัดเตรียมระบบสารสนเทศ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลและออกรายงาน
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ
ณาตยา ฉาบนาค (2548: 18) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ (Information System) คือ
กระบวนการประมวลผลข่าวสารที่มีอยู่ให้อยู่ในรูปของข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นข้อสรุป
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารงานทั้งในระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งระบบสารสนเทศเป็น
ระบบที่จัดการกับเรื่องต่อไปนี้คือ 1) รวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกซึ่งจาเป็นต่อหน่วยงาน 2)
จัดการกับข้อมูลเพื่อเป็นสารสนเทศที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้ 3) จัดระบบข้อมูลให้สะดวกต่อการ
ค้ น หาและน าไปใช้ ง าน โดยกระบวนการที่ ท าให้ เ กิ ด สารสนเทศนี้ เรี ย กว่ า “การประมวลผล
สารสนเทศ” (Information Processing) และวิธีการประมวลผลสารสนเทศด้วยเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์จะถูกเรียกว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ”
ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์ (2548: 8) จาแนกระบบสารสนเทศออกเป็น 2 ลักษณะ ตาม
มุมมองที่ต่างกันของการนาไปใช้งาน ดังนี้
1. แบ่งตามจานวนคนที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบด้านสังคม ได้แก่
- ส่วนบุคคล
- ส่วนแผนกหรือกลุ่ม
- ส่วนขององค์กร
2. แบ่งตามลักษณะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ ได้แก่
- ระบบสารสนเทศระดับบุคคล
- ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม
- ระบบสารสนเทศระดับองค์กร
ระบบสารสนเทศระดับบุคคล
ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์ (2548: 8 - 10) กล่าวว่า เป็นระบบสารสนเทศหรือ ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ช่ว ยเสริมประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มผลผลิตในการทางานของบุคลากรภายในองค์กร
เป็นระบบข้อมูล หรือการประมวลผลส่วนบุคคล เช่น ระบบวิเคราะห์การขาย (Sales Analysis
System)
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ในปัจจุบันมีการนาเอาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องพีซี (PC) ที่มีขนาดเล็กมาใช้งาน
กันมากขึ้น เนื่องจากราคาไม่แพง มีความสามารถในการประมวลผลด้วยความเร็วสูงขึ้น รวมทั้งมี
โปรแกรมประยุกต์สาเร็จรูป และกึ่งสาเร็จรูปที่บุคลากรสามารถที่จะนาไปใช้งานได้ง่าย
สาหรับโปรแกรมสาเร็จรูป เช่น โปรแกรมช่วยในการพิมพ์เอกสาร (Word Processing)
พิมพ์จดหมายเวียน (Mail Merge) การจัดพิมพ์แผ่ นใสและการทาภาพกราฟิกเพื่อบรรยาย
(Presentation and Graphic) การพิมพ์วารสารและหนังสือ การประมวลผลและคานวณเชิงตัวเลข
(Spreadsheet) การจั ดเก็ บ และประมวลผลไฟล์ ข้ อมูล (Database) และการสร้ างตารางการ
บริหารงาน (Project Management)
นอกจากนี้ ได้ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น เป็ น ชุ ด โปรแกรมที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในปั จ จุ บั น เช่ น
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office) ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการจัดการเอกสาร
ประกอบด้วย โปรแกรม word (การสร้างเอกสาร), PowerPoint (การทาแผ่นใสหรือข้อความ
ประกอบคาบรรยายและแผ่นประกาศ), Excel (โปรแกรมประมวลผลตัวเลขและสร้างกราฟ) และ
Access (ระบบการจัดการฐานข้อมูล) เป็นต้น
ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม
ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์ (2548: 10 - 12) กล่าวว่า เป็นระบบสารสนเทศหรือระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยเสริมการทางานของกลุ่มบุคคลหรือของแผนกที่มีเป้าหมายการทางานร่วมกันให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นระบบข้อมูลหรือการประมวลผลระดับกลุ่ม
กลุ่มหรือ Workgroup หมายถึง กลุ่มบุคคลจานวน 2 – 25 คนที่ร่วมกันทางาน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยทั่วไปบุคลากรใน Workgroup เดียวกันจะรู้จักกัน และมีการทางาน
ร่ ว มกั น ในส านั กงานใกล้ เ คีย งกั น ซึ่ ง เป้ าหมายหลั ก ของการประมวลผลระดับ กลุ่ ม (Workgroup
Computing) คือการเตรียมสภาวะแวดล้อมที่จะเอื้ออานวยประโยชน์ในการทางานร่วมกันเป็นทีมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยทาให้เป้าหมายของธุรกิจดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิผล แนวทางหลักของ Workgroup คือ การทาให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งสิ่ง
สาคัญคือ ข้อมูล ข่าวสารที่ใช้ร่ว มกัน (Data Sharing) และการใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ร่วมกัน
(Hardware Sharing)
เทคโนโลยีพื้นฐานที่สาคัญซึ่งนามาใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันก็คือ การนาเอา
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหลายๆ เครื่องมาต่อเชื่อมกัน เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระดับ
ท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า เครือข่าย LAN (Local Area Network) ทาให้มีการเชื่อมโยงกันของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และทรัพยากรอื่นๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น
ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องใช้งานร่วมกันในกลุ่ม จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เครื่องใด
เครื่องหนึ่งในเครือข่าย LAN เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง และใช้ระบบหรือโปรแกรมเข้ามาควบคุมการ
จัดเก็บและการใช้งานข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลาง
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จะเรียกว่าตัวบริการไฟล์ข้อมูล (File Server) ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลกลางโดยผู้ใช้คนใดคน
หนึ่ง ผู้ใช้คนอื่นที่มีการเชื่อมโยงอยู่บนระบบเครือข่าย LAN เดียวกัน ก็จะได้รับข้อมูลที่ผ่านการแก้ไข
ข้อมูลนั้นแล้วทันที
ระบบสารสนเทศระดับองค์กร
ศุภิสราพร สุ ธาทิพยะรัตน์ (2548: 14) กล่ าวว่า เป็นระบบสารสนเทศที่ส นับสนุน
การทางานโดยรวมขององค์กร ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการทางานของหลายๆ แผนก โดยการใช้ข้อมูล
และสารสนเทศที่ไหลผ่านหรือส่งถึงกันจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่ง เช่น ระบบข้อมูลขององค์กร
ระบบสารสนเทศระดับองค์กรจะช่วยสนับสนุนการทางานที่มีการใช้ข้อมูล หรือสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานในระดับปฏิบัติการ (Operational Level Management) และการจัดการในระดับสูงขึ้น
เช่น การวางแผนนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ (Tactical และ Strategic Level Management) ซึ่งต้อง
ใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศจากแผนกต่างๆ มาช่วยประกอบการตัดสินใจ โดยอาจจะมี การนาข้อมูลมา
แสดงในรูปแบบสรุปหรือในแบบฟอร์มที่ต้องการได้
3.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
วรรณภา แสงวัฒ นะกุล (2541: 15) กล่ าวว่า ระบบสารสนเทศประกอบด้ว ย
3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
1) ส่วนนาเข้า (Inputs) ได้แก่ ข้อมูล (Data) ต่างๆ ที่นาเข้าสู่ระบบ
2) ส่วนประมวลผล (Processes) ได้แก่ โปรแกรม (Program) และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Procedures) ต่างๆ ส่วนประมวลผลนี้เกี่ยวข้องกับบุคคล (People) และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (Hardware) โดยบุคคลเป็นผู้ประมวลผลด้วยการใช้โปรแกรมและขั้นตอนปฏิบัติผ่าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
3) ผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ สารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และพร้อม
สาหรับการนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจต่างๆ โดยจัดทาเป็นรายงานต่างๆ
ตามที่ต้องการ
จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ (2546: 7 - 8) กล่าวว่า การจัดระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
จะต้องมีองค์ประกอบสาคัญเหมือนกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์
(2548: 15 – 18) กล่าวว่าองค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วย 5 ประการคือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ (Hardware) โปรแกรมหรือชุดคาสั่งที่ จะต้องใช้ทางานร่วมกับเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ (Software) ข้ อ มู ล หรื อ สารสนเทศที่ จ ะต้ อ งใช้ ค นในการท างานร่ ว มกั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ (Data) บุคลากรที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (People) และ
ขั้นตอนปฏิบัติของบุคลากรกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (Procedures) โดยองค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้
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เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการทางานด้านการบริหาร การจัดการ และการปฏิบัติการของบุคคลตั้งแต่
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม จนกระทั่งถึงระดับองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) หรือฮาร์ดแวร์ จะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย ฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุข้อมูลสูง ซึ่งสามารถบรรจุ
ข้ อ มู ล ได้ ทั้ ง ข้ อ ความ ภาพ เสี ย ง และอุ ป กรณ์ ส นั บ สนุ น เช่ น เครื่ อ งพิ ม พ์ เ ลเซอร์ แ บบสี เครื่ อ ง
สแกนเนอร์ (Scanner) ที่สามารถอ่านภาพเอกสารได้ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีราคาถูกหรื อเป็นที่นิยมใน
ช่ว งเวลานั้ น ๆ นอกจากนี้ ฮาร์ ดแวร์ยั งรวมถึ ง ตัว เครื่องคอมพิว เตอร์แ ละอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้อ ง
(peripheral devices) ที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้า ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลและส่งสารสนเทศออก เป็น
อุปกรณ์ที่จัดเตรียมสารสนเทศและอานวยความสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้ ข้อมูล ง่ายต่อการใช้
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงมีการนาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเป็น
ระบบเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ใช้ กั บ ระบบงานที่ ต้ อ งใช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ฮาร์ ด แวร์ ที่ นิ ย มใช้ ส าหรั บ
ระบบสื่อสาร เช่น ระบบแลน (LAN) และระบบแวน (WAN) ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวถูกนามาใช้ในการจัด
ประชุมทางไกลอีกด้วย
 โปรแกรม (Software) เป็นชุดของคาสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทางานตามลาดับ
หนึ่งๆ แล้วมีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนาผลลัพธ์มาประยุกต์ใช้ตามที่ต้องการ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมควบคุมระบบงาน โปรแกรมสาเร็จรูป และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ใน
ลักษณะที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น มีรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจง่าย โดยเป็นภาพกราฟิกและใช้เมาส์คลิกเลือก
เป็นหลัก หรือที่เรียกกันว่า “GUI” (Graphical User Interface) โปรแกรมสาเร็จรูปที่มีการนามาใช้
กันโดยทั่วไปนั้นจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยงานในระดับบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ในปัจจุบันโปรแกรมสาเร็จรูปที่นามาใช้ส่งเสริมการทางานในระดับกลุ่มและองค์กรก็มีเพิ่มมากขึ้น
ด้วย นอกจากนี้ในระดับองค์กรจะมีการว่าจ้างหรือให้นักคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในองค์กรพัฒนาระบบ
ขึ้น มาตามความต้องการโดยเฉพาะอีกด้ว ย นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ ยังหมายรวมถึงโปรแกรมที่
ประกอบด้ ว ยชุ ด ค าสั่ ง ที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม การท างานและประสานงานกั บ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในการ
ประมวลผล การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ จะต้องคานึงว่าซอฟต์แวร์นั้นสามารถใช้กับฮาร์ดแวร์ได้หรือไม่และ
ซอฟต์ แ วร์ นั้ น สามารถใช้ กั บ งานได้ ต ามต้ อ งการหรื อ ไม่ เช่ น ถ้ า ฮาร์ ด แวร์ เ ป็ น ระบบเครื อ ข่ า ย
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควรมีความสามารถในการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย นอกจากนี้ควรมีระบบฐานข้อมูลที่
เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานด้วย
 ข้อมูล (Data) เป็นองค์ประกอบที่สาคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ ซึ่ งจะ
เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของระบบงานภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ โดยข้อมูลจะถูกรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจะถูกกลั่นกรอง และมีการตรวจสอบก่อนการนาไปใช้เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับ
ประโยชน์จากการนาข้อมูลไปใช้ สาหรับการนาข้อมูลไปใช้ในระดับกลุ่มหรือระดับองค์กรจาเป็นอย่าง
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ยิ่งที่จะต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบ เพื่อประโยชน์
ในการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
 บุคลากร (People) หรือพีเพิลแวร์ (Peopleware) คือ บุคลากรในระดับต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นระดับผู้ใช้งาน ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ นักเขียนโปรแกรมก็ตาม จัดได้ว่า
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้างความสาเร็จของระบบสารสนเทศ นอกจากนี้หน่วยงานหรือ
องค์กรจาเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของนักคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
งานระบบสารสนเทศหรือระบบคอมพิวเตอร์ให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อมีการนาเอาระบบสารสนเทศไป
ใช้งานในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบุคคล ซึ่งได้มีการนาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ PC มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประมวลผล เพื่อให้ผู้ใช้มีโอกาสในการพัฒนาระบบงานได้ตามความต้องการที่มี
อยู่ ส่ ว นในระดั บ องค์ ก รที่มี ค วามซั บ ซ้ อนของระบบสารสนเทศสู ง อาจต้ อ งใช้ บุ ค ลากรในสาขา
คอมพิวเตอร์มาพัฒนาและดูแลระบบโดยตรง ควรมีการเตรียมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทาให้
การใช้ระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedures) องค์ประกอบสุดท้ายของระบบสารสนเทศก็คือ
ขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งชั ด เจนของผู้ ใ ช้ ง านหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเมื่ อ จะท าการพั ฒ นา
ระบบงานใดๆ ขึ้นมาหรือขณะที่กาลังใช้งาน จาเป็นต้องคานึงถึงลาดับขั้ นตอนในการปฏิบัติของผู้ใช้
และความสัมพันธ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานนั้น ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น
ขั้นตอนในการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนในการประมวลผล ขั้น ตอนแก้ปัญหาเวลาที่เครื่องไม่สามารถใช้
งานได้ปกติ หรือกรณีที่มีการสูญหายของข้อมูล การจัดทาสาเนาของข้อมูลสารองเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้ข้อมูล ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้มีวิธีการที่ซับซ้อน จะต้องมีการจัดเตรียม การวางแผนงาน และ
การทาเอกสารคู่มือการใช้งานที่ชัดเจน
3.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544: 57) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายสาคัญของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศมี 3 ประการคือ
1) การมีระบบในการบริหาร วางแผนและการตัดสินใจ
2) การปรับปรุงและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
3) การเพิ่มคุณค่าทางการศึกษา
นอกจากนี้ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่
การแยกส่วนในแต่ละระบบหรือในแต่ละงาน มาจนถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงานต่างๆ เป็น
ฐานข้ อ มู ล ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และในปั จ จุ บั น มาสู่ ก ารน าเทคโนโลยี ใ หม่ เ ข้ า มาใช้ ใ นระบบ
สารสนเทศ เช่ น ระบบเครื อ ข่ า ย การสื่ อ สารโทรคมนาคม การใช้ มั ล ติ มี เ ดี ย การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศในระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

27

 ระบบทางธุรกิจ (Business Systems) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารองค์กร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ การเงิน รายได้ บัญชี จัดซื้อ/จัดจ้าง ทะเบียนทรัพย์สิน
สิ่งอานวยความสะดวก อาคารสถานที่ ศิษย์เก่า
 ระบบทางวิชาการ (Academic Systems) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ส นับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ระบบการรับนักศึกษา การคัดเลือก การลงทะเบียน
การหางานทา การจัดการเรียนการสอน ผลงานของอาจารย์ การบริการชุมชน การสนับสนุนทาง
วิชาการ ห้องสมุด
การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องสัมพันธ์กับนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการที่จะ
พิจ ารณาถึงความส าคัญ จุ ดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และการจัดการโครงสร้างขององค์กรที่เป็น
หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทั่วไป สถาบันอุดมศึกษามอบหมายให้
ศูนย์/สานักคอมพิวเตอร์ หรือศูนย์/สานักสารสนเทศ หรือชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่พัฒนา ดูแล และติดตามระบบสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน
ระบบงานนั้น
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544: 117 - 119) กล่าวถึง การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาระบบ เป็นการเรียนรู้ หรือการทาให้ทราบขั้นตอนการ
ทางานของระบบเดิมว่าทาอย่างไร มีเอกสารอะไรที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน มีอุปกรณ์อะไร
ที่จาเป็นที่จะใช้ในการทางานแต่ละขั้นตอน มีบุคลากร ตาแหน่ง จานวน หรือทาหน้าที่ อะไรบ้างใน
การทางานแต่ละขั้นตอน รวมถึงการทราบถึงปริมาณงานที่จะทาในแต่ละเดือน แต่ละวันหรือแต่ละ
ชั่วโมง ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ เป็นการวิเคราะห์ ว่าระบบงานเดิมที่ทาในแต่ละส่วนหรือ
แต่ละงานนั้นเป็นการทางานต่อเนื่องหรือเสริมการทางานซึ่งกันและกันหรือเป็นการทางานซ้าซ้อน
หรือเป็นการนาข้อมูลไปใช้งานในลักษณะต่อเนื่อง หรือสร้างข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ว่าปริมาณงาน
จ านวนบุ ค ลากร และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ นั้ น เสริ ม การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ขึ้ น หรื อ ไม่
สิ่งที่สาคัญในการวิเคราะห์ คือการนาเอาขั้นตอนเอกสาร หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานที่ได้
ศึกษามาเปรียบเทียบหาจุดควบคุมระบบว่า หน่วยงานไหนมีหน้าที่ควบคุมข้อมูล หรือเอกสารอะไรที่
ไหนบ้ า ง มี ห น่ ว ยงานใดที่ มี ห น้ า ที่ น าข้ อ มู ล หรื อ เอกสารนั้ น มาตรวจสอบ ดั ง นั้ น ผลที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์ระบบจะทาให้ทราบว่าการทางานซ้าซ้อนหรือไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีการทางานที่ไม่ครบ
ตามขั้ น ตอน หรื อ เกิ น ขั้ น ตอน และการตรวจสอบจุ ด ต่ า งๆ ว่ า ตรงหรื อ ไม่ ต รงตามหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ นอกจากนี้จะทาให้ทราบว่าจานวนคนกับปริมาณงานนั้นเหมาะสมหรือไม่ อุปกรณ์นั้นๆ
ช่วยทาให้มีประสิทธิภาพหรือไม่ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน ผลการวิเคราะห์ จะต้องมี
การจัดทารายงานที่มีชื่อเรียกว่า รายงานความต้องการของผู้ใช้ (User requirement report)
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ เป็นการนาเอาผลที่ได้จากการศึกษา และจากการวิเคราะห์ ระบบมา
กาหนดวิธีของขั้นตอนการทางานใหม่หรือ ใช้ขั้นตอนการทางานเดิมด้วยวิธีการหลายรูปแบบ เช่น
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ออกแบบให้มีเอกสารในการทางานเพิ่มขึ้น ออกแบบให้มีการลดขั้นตอนการทางานให้สั้นลง หรือให้มี
การปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสม ออกแบบโดยการนาอุปกรณ์ เข้า
มาช่วยให้ การปฏิบั ติห น้าที่ในหน่ วยงานดีขึ้น โดยในการออกแบบนั้นต้องพิจารณาให้ การทางาน
ภายในแต่ละส่วนของหน่วยงานมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยพิจารณา
ให้มีการควบคุม การตรวจสอบและการตรวจสอบที่ต่อเนื่อง อาจจะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยหรือไม่มี
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ว ยงานก็ได้ ผลการออกแบบระบบจะต้องมีการจัดทารายงานที่มีชื่อเรียกว่า
รายงานการออกแบบระบบ (System design report) ขั้นตอนที่ 4 การใช้ระบบงาน การนาระบบ
ไปใช้หรือการดาเนินงานของระบบ หมายถึงการนาระบบใหม่ที่ได้ออกแบบระบบเสร็จแล้ว นั้นมาใช้
งานจริง โดยใช้ระบบสารสนเทศกับเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ จัดเตรียมไว้แล้ว รวมทั้งฝึกอบรม
บุคลากร การทดสอบผลการใช้งาน การตรวจรับระบบและการปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ ทั้งนี้
จะต้องใช้ระบบเหล่านี้พร้อมกับตรวจสอบกับเอกสารที่เรียกว่าคู่มือระบบ (System manual) และ
คู่มือผู้ใช้ (User manual) แต่งานวิเคราะห์ระบบและออกแบบบางครั้งไม่จาเป็นต้องนามาใช้ในการ
ดาเนินงานเสมอไป เพราะอาจจะพบว่าระบบเดิมนั้นดีอยู่แล้ว หรือระบบเดิมนั้นนามาแก้ไขปรับปรุง
เล็กน้อยก็ทางานได้ดี หรือพบว่าระบบใหม่ที่จะดาเนินการนั้น จะต้องมีการปรับปรุงที่ต้องมีค่าใช้จ่าย
มากเกินกว่าที่ผู้ บริห ารจะยอมรับได้ หรืออาจจะมีการดาเนินงานบางขั้นตอนที่ได้ออกแบบระบบ
มาแล้ว
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545: 40) กล่าวถึงขั้นตอนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) การสารวจเบื้องต้น (Preliminary
investigation) เป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยผู้พัฒนาระบบ
จะสารวจหาข้อมูลในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบงาน ได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไป
ได้ของการพัฒนาระบบที่ต้องการ สิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการดาเนินงาน และ
ประมาณการของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ โดยข้อมูลที่ได้จะนาเสนอให้กับผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อที่จะ
ตัดสิ น ใจว่า องค์การสมควรที่จ ะมีการพัฒ นาระบบสารสนเทศหรือไม่ และระบบสารสนเทศที่จะ
พัฒนาขึ้นสมควรที่จะมีลักษณะเป็นเช่นไร 2) การวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement
analysis) เป็นขั้นตอนที่มุ่งเจาะลึกลงในรายละเอียดที่มากกว่าในขั้นสารวจเบื้องต้น โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความต้องการของผู้ใช้ การใช้งานในแต่ละด้านของระบบใหม่ ข้อเด่นและ
ข้ อ ด้ อ ยของวิ ธี ก ารท างานในปั จ จุ บั น ตลอดจนการจั ด ท ารายงานสรุ ป เพื่ อ น าเสนอต่ อ
ฝ่ายจัดการสาหรับทาการตัดสินใจ 3) การออกแบบระบบ (System design) ทีมงานพัฒนาระบบ
จะทาการออกแบบรายละเอียดในส่วนต่างๆ ของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การแสดงผลลัพธ์ การป้อน
ข้อมูล กระบวนการ การเก็บรักษา การปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบงานใหม่ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับนามาพัฒนาเป็นระบบใหม่ต่อไป 4) การจัดหาอุปกรณ์
ของระบบ (System acquisition) ทีมงานพัฒนาระบบจะต้องกาหนดส่วนประกอบของระบบทั้งใน
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ด้านของอุปกรณ์และชุดคาสั่ง ตลอดจนบริการต่างๆ ที่ต้องการจากผู้ขาย ปกติทีมงานพัฒนาระบบ
จะต้องทาการจัดหาสิ่งที่ต้องการ โดยเปิดให้มีการยื่นข้อเสนอจากผู้ขายอุปกรณ์ต่างๆ โดยทีมพัฒนา
ระบบจะพิจารณาตัดสิน ข้อเสนอของผู้ขายแต่ละราย เพื่อนาอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบมา
ติ ดตั้ งและพั ฒ นาเป็ น ระบบใหม่ ต่ อไป 5)
การติ ด ตั้ ง ระบบและการบ ารุ ง รั ก ษา (System
implementation and maintenance) ทีมงานพัฒนาระบบจะควบคุมและดูแลการติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบใหม่ โดยดาเนินการด้วยตัวเองหรือจ้างผู้รับเหมา ทีมงานพัฒนาระบบต้อง
ทดสอบการใช้งานว่าระบบใหม่ สามารถปฏิบัติ งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และรูปแบบที่ได้ทาการ
ออกแบบไว้ห รือไม่ นอกจากนี้ การติดตั้งควรจะส าเร็จตามตารางที่กาหนด เพื่อให้ระบบสามารถ
ใช้งานแทนที่ระบบเก่าได้ทันเวลา นอกจากนี้ทีมงานพัฒนาระบบยังมีหน้าที่กาหนดกฎเกณฑ์ในการ
ประเมินและการบารุงรักษาระบบอย่างสม่าเสมอ เพื่ อปรับปรุงและบารุงรักษาให้ระบบใหม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานที่สุดตลอดอายุของระบบ
ณาตยา ฉาบนาค (2548: 209 - 210) กล่าวว่า การที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมา
ให้ผู้ใช้ได้ใช้งาน สิ่งสาคัญที่ผู้พัฒนาระบบจะต้องคานึงถึงคือ ระบบที่สร้างขึ้นมานั้นจะต้องตรงตาม
ความต้องการของผู้ ใช้ งาน และจะต้องสร้า งให้ เสร็จ ตามระยะเวลาที่ กาหนด ภายในวงเงิ นหรื อ
งบประมาณที่วางไว้ แต่สิ่ งที่ส าคัญที่ผู้ พัฒนาระบบจะต้องคานึงถึงอีกอย่างคือ ปัจจัยที่จาเป็นใน
การพัฒนาระบบให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) ความร่วมมือของผู้ใช้ระบบ ผู้ใช้
ระบบควรมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบมากที่สุด เนื่องจากการพัฒนาระบบขึ้นมานั้น เป็นการ
พัฒนาให้ผู้ใช้ระบบได้นาระบบที่ตรงกับความต้องการไปใช้งาน และส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้ระบบจะทราบ
ถึงข้อมูลต่างๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเก่าอยู่แล้ว ดั งนั้น ถ้าเราให้ผู้ใช้ระบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนจบแล้ว ก็จะทาให้เราได้ระบบที่สมบูรณ์ตรงตามความต้องการ และความพึง
พอใจของผู้ ใช้ระบบ 2) การวางแผนการดาเนินการ ระบบที่ดีนั้นควรจะมีการวางแผนในการ
ดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน และมีแนวทางในการพัฒนาอย่างถู กต้อง เพื่อช่วยให้ระบบที่สร้างขึ้นมา
นั้นมีความสมบูรณ์ 3) การพัฒนาอย่างรอบคอบ ในการออกแบบระบบ ตลอดจนในเรื่องของการนา
ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆ มาใช้งาน ทีมงานพัฒนาระบบจะต้องมีความรอบคอบในการทางาน
ค่อนข้างมาก 4) การทดสอบ ทีมงานพัฒนาระบบจะต้องมีการทดสอบโปรแกรมหรือระบบงานที่สร้าง
ขึ้นมาอย่างรอบคอบ 5) การจัดทาเอกสารคู่มือ ระบบงานใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาจะต้องมีเอกสารคู่มือการ
ใช้งานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อเอาไว้อ้างอิงหรือเอาไว้ใช้ในการพัฒนาระบบในครั้งต่อไป 6) การ
เตรียมความพร้อม มีการวางแผนสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ใช้
ระบบสามารถปฏิบัติงานกับระบบงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 7) การติดตั้งระบบ มี
การเตรียมความพร้อมและวางแผนในการฝึกอบรมผู้ใช้ระบบเป็นอย่างดี 8) การตรวจสอบและ
ประเมินผล หลังจากที่ได้ทาการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว ควรมีการตรวจสอบ และประเมินผลระบบ
ว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ 9) การบารุงรักษา ระบบงานที่ดีนั้น นอกจากจะนามาใช้งานได้
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อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ปัจจัยที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรคานึงถึงก็คือ ควรจะมีการออกแบบให้ง่าย
ต่อการบารุงรักษาในภายหลังด้วย
ศุภิสราพร สุธาทิพยะรัตน์ (2548: 153 - 154) กล่าวว่า องค์ประกอบสาคัญของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศคือ การวางแผนระบบสารสนเทศ ซึ่งการวางแผนระบบสารสนเทศคือ การคาดการณ์ถึง
ผลของการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้การนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นไป
ตามเป้ า หมายที่ อ งค์ ก รวางเอาไว้ โดยกระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศแบ่ ง เป็ น
6 ขั้นตอนหลักๆ ด้วยกันดังนี้ 1) กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ถือเป็นงานแรกของการวางแผน
ระบบสารสนเทศ เพื่อยึดเป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้น
โดยหลักสาคัญของการกาหนดเป้าหมายก็ คือ เป้าหมายต้องมีความชัดเจน ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน อยู่
บนพื้นฐานของความจริงและปฏิบัติได้ 2) วางแผนสิ่งแวดล้อม เป็นการค้นหาประโยชน์และปัญหาที่
จะกระทบต่อแผนระยะยาวที่วางเอาไว้ ถ้ามีการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ ดังนั้น การวางแผน
สิ่งแวดล้อมจึงต้องพิจารณาใน 2 ส่วนดังนี้ 2.1) วางแผนสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร (Internal
Environment) เป็นการพิจารณาถึงบุคลากรภายในองค์กรว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะใช้ระบบ
สารสนเทศหรือไม่ เพื่อจะได้จัดอบรมหรือเปิดโอกาสให้บุคลากรเตรียมตัวศึกษาหาความรู้ และการ
จัดเตรียมในส่วนของค่า ใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ 2.2)
วางแผนสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment) เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยในด้านการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการขยายระบบในอนาคต หรือปัญหาเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นค่าใช้ จ่ายขององค์กร 3) จับประเด็นที่เป็นกลยุทธ์
นอกเหนื อจากเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ สิ่ งที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ การเลื อก
ทิศทางที่องค์กรต้องการจะก้าวไปในอนาคตหรือในระยะยาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซึ่งทิศทางนี้เอง
จะถูกนามาเป็นประเด็นในการกาหนดกลยุทธ์ต่อไป 4) กาหนดกลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาว
ที่ อ งค์ ก รก าหนดขึ้ น เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานขององค์ ก รให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 5) กาหนดนโยบาย นโยบายเป็นแผนปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่
วางไว้ พูดง่ายๆ ก็คือ กลยุทธ์ เป็นแผนที่บอกถึงทิศทางการดาเนินไปให้ถึงเป้าหมาย แต่นโยบายเป็น
แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้องค์กรดาเนินไปตามกลยุทธ์ 6) กาหนดแนวทางและขั้นตอน ในขั้นตอนนี้
เป็นการนานโยบายมาแตกย่อยเป็นวิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นงานของผู้บริหารระดับ
ล่างที่จะเป็นผู้กาหนดแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อใช้ควบคุมการทางานของผู้ปฏิบัติงาน
3.5 ระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา
ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2544: 171 - 172) กล่าวว่า การจัดการระบบสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ผู้ดาเนินการจาเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของการจัดการฐานข้อมูล โดยไม่จาเป็น
ที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ถึงขั้นของการออกแบบฐานข้อมูล แต่ควรจะสามารถมองเห็นภาพของ
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ข้อมูลที่มีการจัดกระทาขึ้นภายในฐานข้อมูลในฐานะของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สาหรับพัฒนาการ
ฐานข้อมูลในระดับอุดมศึกษาได้เริ่มต้นขึ้นที่รัฐทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันจัดตั้ง
องค์กรความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาขึ้น เรียกว่า สานักงานคณะกรรมการประสานงานอุดมศึกษา
ระหว่างมลรั ฐ ในภาคตะวัน ตกของสหรัฐ อเมริกา เรี ยกชื่อในภาษาอังกฤษว่ า The Western
Interstate Commission for Higher Education ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่า WICHE ซึ่งมีสานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่เมืองโบลเดอร์ (Boulder) มลรัฐโคโรลาโด (Corolado) WICHE เป็นองค์กรแม่ที่ก่อให้เกิด
องค์กรพิเศษ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “NCHEMS” หรือ “เอนเชมส์” ชื่อ NCHEMS นี้ย่อมาจาก The
National Center for Higher Education Management Systems สานักงานของ NCHEMS
ตั้งอยู่ที่เดียวกับ WICHE ซึ่งชื่อเต็มทางการของ NCHEMS จึงเป็น The National Center for
Higher Education Systems at the Western Interstate Commission for Higher Education
องค์การนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องการกาหนดนโยบาย หรือ เสนอแนวความคิดในเรื่องการสร้ างเอกภาพ
ระบบอุดมศึกษา หากแต่ทาหน้าที่คล้ายกับศูนย์วิจัยและพัฒนา โดยการพัฒนาระบบวางแผนและ
ระบบงบประมาณระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจเลือกนาไปใช้ ได้ตามความเหมาะสม รวมทั้ง
การขายผลิตผลให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่ได้มุ่งกาไรเป็นหลัก
ภารกิจที่สาคัญของเอนเชมส์ ทาการค้นคว้า วิจัย เพื่อออกแบบระบบ วางแผนและการ
บริหารงานอุดมศึกษา และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสนใจใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(Management Information System) และระบบข้อมูลพื้นฐาน (Data Bases) สาหรับ
มหาวิทยาลัย ผลจากการส่งเสริมอันนี้จะก่อให้เกิด
1) การใช้ระบบฐานข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจวางแผน และในการบริหารสถาบัน
2) ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
มากขึ้น
3) ความสะดวกในการเสนอรายงานที่อาจใช้เปรียบเทียบกันได้ในระหว่างสถาบันใน
ระดับมลรัฐและระดับประเทศ
ในการจัดระบบสารสนเทศทางการอุดมศึกษาของเอนเชมส์ ได้มีการจัดทาพจนานุกรม
ฐานข้อมูลและตัวอย่างสารสนเทศที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะได้มีการปรับเปลี่ยน
ไปจากพื้น ฐานเดิมแล้ ว แต่ก็นั บว่าเอนเชมส์เป็นจุดเริ่มต้นของฐานข้อมูล และสารสนเทศทางการ
อุดมศึกษา
ระบบงานวางแผนของมหาวิทยาลั ยในประเทศสหรัฐอเมริกามีมากมายหลายระบบ
ทั้งที่สร้างขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเอง เพื่อให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่ง และระบบที่ผลิตโดย
องค์ กรต่ างๆ ตลอดจนบริ ษัท ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ างระบบวางแผนที่ ดี ที่ เหมาะสมออกจ าหน่ า ยให้ แ ก่
มหาวิทยาลัย โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยใหญ่ แต่ละแห่งมักจะสร้างระบบของตนเองขึ้นใช้ ไม่มีการบังคับ
ให้มหาวิทยาลัยใช้ระบบเดียวกัน ระบบการศึกษาในแต่ละรัฐเป็นอิสระ รัฐบาลกลางจะไม่เข้าไปก้าว
ก่าย ไม่ต้องสร้างเอกภาพในการจัดการมหาวิทยาลัย การจัดทาสิ่งใดเป็นรูปเดียวกันหรือรูปแบบที่
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ใกล้เคียงกันเป็นเรื่องของความสมัครใจ เป็นเรื่องของเสรีภาพในการมีส่วนร่วมงานสาคัญอีกด้านหนึ่ง
ที่เอนเชมส์ได้จัดทาขึ้น และช่วยให้สามารถทาการเปรียบเทียบงานในระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน
สถาบั น และระหว่ า งสถาบั น ได้ สิ่ ง นั้ น ก็ คื อ การจั ด ระบบข้ อ มู ล ที่ มี รู ป แบบเดี ย วกั น ที่ เ รี ย กว่ า
กระบวนการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Information Exchange Procedures - IEP)
3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) เป็นระบบที่รวบรวม ประมวล เก็บรักษาและ
เผยแพร่ ส ารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผน การพั ฒ นาตั ด สิ น ใจ ประสานงาน และควบคุ ม การ
ด าเนิ น งาน ส าหรั บ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ
6 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และผลิต
output ออกมาในระบบสารสนเทศ
2) ซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ทางาน ฐานข้อมูล คือ
การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน
3) ฐานข้อมูล คือ การจัดกลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อนาไปใช้ในการ
ทางาน
4) เครือข่าย คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน และช่วยการติดต่อสื่อสาร
5) กระบวนการ ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการใช้
ระบบสารสนเทศ
6) คน เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องใน
ระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ
เกรย์ (Gray, 1994 อ้างถึงใน อรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2545: 37 - 38) กล่าวว่าระบบ
สารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง มีลักษณะพิเศษที่จะแยกออกจากซอฟต์แวร์ (Software) เช่น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ โดยปกติแล้วระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการจะมีหน้าที่ด้านการบัญชีและด้านการจั ดการในบริษัท แม้ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จะสามารถสร้างรายงานสรุปของการจัดการและกิจกรรมทางการเงิน สาหรับการพิจารณาทบทวน
ของผู้บริหารระดับสูง แต่รายงานเหล่านี้มักจะมีรายละเอียดมากเกินไปและประกอบด้วยสารสนเทศ
จานวนมากที่ไม่ตรงกับหน้าที่การทางานของผู้บริหารระดับสูง
การเปรียบเทียบระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) มีรายละเอียดดังนี้ (Watson, 1997 อ้างถึงใน
อรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2545: 38 - 39)
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หลักการใช้
วิธีใช้

EIS
แนะแนวทางในการนาไป
ปฏิบัติ
ดูแลสภาพแวดล้อม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบุปัญหาและโอกาส
องค์กรและเฉพาะเรื่อง
สนับสนุนทางอ้อม
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง
เป็นการตัดสินใจที่ไม่มี
โครงสร้างเกี่ยวกับ
นโยบาย

MIS
ควบคุม

การดัดแปลงเพื่อผู้ใช้
แต่ละบุคคล

ควบคุมการผลิต คาดคะเน
การขาย วิเคราะห์การเงิน
จัดการทรัพยากรมนุษย์
องค์กร
สนับสนุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม:
ส่วนใหญ่มโี ครงสร้างปัญหา
รายวัน
ใช้การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการวิจัยและ
รูปแบบอื่นๆ
เน้นการใช้งานของผู้บริหาร ทั่วไป ไม่เน้นรายบุคคล
ระดับสูงตามรายบุคคล

กราฟิก

ต้องทาเป็นกราฟิก

ผู้ใช้

ต้องทาเป็นกราฟิก

การจัดทาสารสนเทศ

กรองและย่นย่อสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศที่
สาคัญ

การสนับสนุน
รายละเอียดสารสนเทศ

การนาเข้าทันทีเพื่อ
สนับสนุนรายละเอียดของ
ข้อสรุปต่างๆ

ฐานข้อมูล
ความสามารถในการ
สนับสนุนการตัดสินใจ

DSS
วางแผน จัดการ ดูแล
และควบคุม
มีขอบข่ายที่หลากหลายที่
สามารถตัดสินใจ
เฉพาะเรื่อง
สนับสนุนการตัดสินใจกึ่งมี
โครงสร้างและไม่มี
โครงสร้าง
ส่วนใหญ่เป็นเฉพาะกิจ
(Ad hoc) แต่บางครั้ง
ก็เกิดขึ้นซ้าๆ

เปิดโอกาสให้แต่ละคน
ตัดสินใจ สามารถจัด
เงื่อนไข what-if มีการ
เลือกรูปแบบการโต้ตอบ
(Dialog Style)
เป็นสิ่งที่ปรารถนาที่จะให้ การเลือกรูปแบบการ
เกิดขึ้น
โต้ตอบ (Dialog Style) ที่
จะผสมผสานเข้าไปใน
DSS ได้เป็นจานวนมาก
เป็ น สิ่ งที่ ป รารถนาที่ จ ะให้ ถ้าไม่มตี ้องมีสื่อกลาง
เกิดขึ้น
(Intermediaries) ช่วย
สารสนเทศได้จัดให้กับ
สารสนเทศได้จัดโดย EIS
กลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายและ และ/หรือ MISจะใช้เป็น
ผู้ใช้ต้องจัดการหรือสรุป
การนาเข้าของ DSS
ก็จะทาภายหลัง
ไม่มีความยืดหยุ่นของ
สามารถทาเป็นโปรแกรม
รายงาน
เข้าไปใน DSS
ไม่สามารถรับการ
สนับสนุนในรายละเอียด
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว
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EIS
รูปแบบฐานข้อมูล

โครงสร้าง

ฮาร์ดแวร์
ลักษณะทั้งหมดที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สามารถเพิ่ม
ไม่ถูกรวมได้บ่อย หรือมี
ข้อจากัดในตัวเอง
โดยผู้ขาย
ผู้เชี่ยวชาญ IS หรือ
บุคลากร EIS

MIS
รูปแบบที่มาตรฐาน คือ
เป็นไปได้แต่ไม่สามารถ
จัดการได้
โดย ผู้เชี่ยวชาญ IS

DSS
เป็นแกนของ DSS

โดยผู้ใช้ ทั้งเดี่ยวและรวม
กับผู้เชี่ยวชาญ จาก
หน่วยงาน IS หรือกลุ่ม
DSS
เมนเฟรม ไมโคร หรือ
เมนเฟรม ไมโคร หรือ
เมนเฟรม ไมโคร หรือ
ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย
มีปฏิสัมพันธ์ การนาเข้า
การใช้งานดั้งเดิม รายงาน สามารถในการคานวณได้
ง่ายที่จะจัดการกับ
ผลการดาเนินงาน สามารถ จานวนมาก มีรูปแบบ
ฐานข้อมูล การนาเข้าแบบ รายงานได้อย่างมั่นคง มี
ภาษา และสิ่งเร้า และ
ออนไลน์ ความสามารถที่ มาตรฐานในด้านการสถิติ อุปกรณ์ต่างๆ ของ DSS
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ DBMS
การเงิน การบัญชี และ
รูปแบบ การจัดการ

ที่มา: วัทสัน (Watson, 1997 อ้างถึงใน อรพิณ ศิริสัมพันธ์, 2545: 38 - 39)
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จามิกร รามอินทรา (2534: บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การจัดการฐานข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย : ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรของจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยดาเนินการตามรูปแบบโปรโตไทพ์ (Prototype Model) ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสาร และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถึงขั้นตอนการดาเนินงานใน
ปัจจุบัน แล้วนามาออกแบบระบบนาเสนอ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปฟอกซ์
โปร เวอร์ชั่น 2.0 (FOXPRO Ver 2.0) ภายใต้การทางานของระบบ เอ็ม-เอส ดอส (MS-DOS) โดย
ครอบคลุ ม การจั ด การฐานข้ อ มู ล การจั ด ท ารายงานและระบบความปลอดภั ย ตลอดจนการใช้
ฐานข้อมูลในการจัดทาสารสนเทศเพื่อการบริหารด้วยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เช่ น โสตัส 1-2-3
หรือโปรแกรมสาเร็จรูป เอส พี เอส เอส สาหรับการประเมินผลระบบ นาเสนอโดยผู้ใช้ 2 กลุ่มคือ
ผู้ป ฏิบั ติการ และผู้ บริ ห าร จากการสั งเกต สอบถาม และสั มภาษณ์ พบว่า ผู้ใช้พึงพอใจต่อระบบ
นาเสนอ ซึ่งช่วยทาให้ ฐานข้อมูล บุคลากรและสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้ว น ตรงตามความ
ต้องการ และสะดวกรวดเร็ว
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พีระพล แพถนอม (2539: บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาฐานข้อมูลสาหรับระบบ
เครื อข่ ายข้อ มูล ทางการศึกษาของวิ ทยาลั ยสารพัดช่างสมุทรปราการ กองการศึกษาอาชี พ กรม
อาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการข้อมูลสาหรับระบบเครือข่ายข้อมูลทาง
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก และหัวหน้าฝ่าย ของหน่วยงาน
ในระบบเครือข่ายข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลสามารถแบ่งได้เป็ น 8 ประเภท ได้แก่ ข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียน หลักสูตรการศึกษา บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ตลาดแรงงานใน
ท้องถิ่น และข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น 2) ข้อมูลที่มีระดับความต้องการมากที่สุด ได้แก่ การ
ลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา บุคลากร สถานที่ ตลาดแรงงานในท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
นักศึกษา คือ จานวนนักเรียนนักศึกษาที่ล งทะเบียน ข้อมู ล หลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา คือ
โปรแกรมการศึกษา ข้อมูลงบประมาณ คือ เงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ
พรหมมา วิหคไพบูลย์ (2541: บทคัดย่อ) ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เครือข่ายภายใน เพื่อการบริหารงานบุคคล สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่ายภายในของสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เพื่อการบริหารงานบุคคล
โดยศึกษาและวิเคราะห์ ร ะบบงานปัจจุบัน ระบบการติดตั้งเครือข่าย ศึ กษาความต้องการข้อมู ล
พื้นฐานและสารสนเทศที่ต้องการ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ออกแบบระบบงาน 4 ระบบ คือ ระบบงาน
วางแผนและอัตรากาลัง ระบบงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ระบบงานวินัยและนิติการ และระบบงาน
พัฒนาบุคคล แล้วจึงพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Microsoft Access’ 97 พร้อมทั้งจัดทา Web Page
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดู ประชาสัมพันธ์ ส่งจดหมาย และนโยบายการพัฒนาของสานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบและติดตั้งโปรแกรมและให้ผู้ปฏิบัติงานทดลองใช้ เพื่อบันทึก
ข้อมูลตามที่ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งดูกระบวนการทางานของระบบ สาหรับผู้บริหาร ได้ทาการสาธิตการ
ทางานของระบบเครือข่ายภายในที่จัดทาเป็น Web Page ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ฐานข้อมูลของ
ระบบสารสนเทศที่ จั ดท าขึ้น เพื่ อดูร ายงาน หลั งจากนั้ น ผู้ วิจัย ได้ท าการประเมิน ประสิ ท ธิผ ลของ
ระบบงานดังกล่าว จากประชากร 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยการสัมภาษณ์
พบว่า กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อข้อมูลการนาเข้าและกระบวนการทางานของ
ระบบ ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มผู้บริหาร มีความพึงพอใจต่อรายงาน ในระดับมากที่สุด
เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ (2548: 17) ทาโครงการศึกษา “การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
นักวิจัยสาธารณสุขในประเทศไทย” โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดความเชี่ยวชาญดังนี้
การกาหนดความเชี่ยวชาญมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) เพื่อจัดหมวดหมู่สาขาความ
เชี่ยวชาญของนักวิจัยที่ตอบแบบสารวจ 2) เพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นสาขาความเชี่ยวชาญของ
นักวิจัยที่ตรงกับหมวดหมู่ของนักวิจัยด้านสาธารณสุขที่ตอบแบบสารวจ 3) เพื่อเป็นแนวทางในการ
กาหนดความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ

36

นอกจากนี้ เนตร หงษ์ไกรเลิศ และคณะ (2548: 23 – 24, 45) ได้ทาโครงการศึกษา
การพั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลนั กวิจั ยสาธารณสุ ขในประเทศไทย จากการส ารวจข้อ มูล นั กวิจั ยด้า น
สาธารณสุ ข ที่ ก ระจายอยู่ ต ามพื้ น ที่ ต่ า งๆ ของประเทศไทย โดยแบ่ ง การศึ ก ษาที่ ส าคั ญ ออกเป็ น
2 ส่วนคือ ส่วนพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลและส่วนการพัฒนาแบบสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย เพื่อรวบรวมนักวิจัยในสาขาต่างๆ ด้านการสาธารณสุข ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาค
และส่วนกลาง สร้างเป็นเครือข่ายนักวิจัยในลักษณะบูรณาการ ระดับท้องถิ่นและส่วนกลางในประเทศ
ไทย เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรวบรวมนักวิจัยได้ 2,582 คน แบ่งตามประเภทเป็น 3
ประเภทคือ นักวิจัย จานวน 1,640 คน ปราชญ์ชาวบ้านหรือนักวิจัยท้องถิ่น จานวน 920 คน และ
นักวิจัยต่างประเทศ จานวน 22 คน ผลที่ได้รับจากโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยสาธารณสุข
ในประเทศไทยได้ ฐานข้อมูลนักวิจัยด้านสาธารณสุขในประเทศไทย จานวน 2,582 รายการ ทาเนียบ
นั กวิ จั ย ด้ า นสาธารณสุ ข ในส่ ว นของจ านวนความเชี่ ย วชาญและความถนั ดของนั กวิ จั ยทางด้ า น
สาธารณสุข พบว่า ครอบคลุมใน 3 หมวดวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล รองลงมาคือ สาธารณสุ ข และ
การแพทย์ ตามลาดับ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบสารสนเทศคลั ง สมองทางด้ า นครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้าน
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามระบบการจาแนก
สาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย 3) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้าน
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย โดยมีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
แบบการวิจัย
แบบการวิจัย ได้ดาเนินการเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ตาราและเว็บ ไซด์ส ถาบันอุดมศึกษาทางด้าน
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย จานวน 71 แห่ง เอกสาร วารสารสภาคณบดีครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางตามกรอบแนวคิด ในการสร้างแบบสอบถามและ
การประมวลสาขาวิช า เพื่อ นามาวิเ คราะห์จัด ทาสารบบสาขาวิช าครุศ าสตร์/ ศึก ษาศาสตร์ใ น
ประเทศไทย แล้วนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
2. สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการสารวจข้อมูล จานวน 2 ชุด ได้แก่
2.1 แบบสารวจข้อ มูล คณาจารย์ ประกอบด้ว ย สถานภาพของบุค ลากรในสถาบัน
ได้แ ก่ อาจารย์ป ระจา อาจารย์พิเ ศษ เป็น ข้า ราชการ ลูก จ้า ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย พนัก งาน
ข้าราชาการ มีวุฒิทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และในแต่ละสาขาวิชา/โปรแกรม
วิชา พร้อมด้วยรายนามคณาจารย์ สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา
2.2 แบบสารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร แบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ตอนที่ 3 ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ ผลงานวิจัย บทความวิจัย/บทความวิชาการ
หนังสือ ตาราวิช าการ ผลงานวิจัย ที่นาเสนอในการประชุม วิช าการระดับชาติ/ ระดับ นานาชาติ
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยที่ได้รับจดสิทธิบัตร รางวัล หรือ ประกาศเกียรติคุณ รายวิช า
ที่สอน บริการวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา และผลงานวิชาการในรูปแบบอื่นๆ
3. พัฒ นาระบบสารสนเทศคลัง สมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย เป็น
ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยการเขียนโปรแกรมขึ้ นมาเอง ใช้ภาษาจาวา (Java) และ SQL Postqest
เพื่อให้สามารถบันทึกรายละเอียดตามแบบสารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เอกสาร ผลงานวิชาการ วารสารสภาคณบดี
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เว็บไซด์สถาบันการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกสาร
หลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการเครือข่ายวิชาการเฉพาะทางของสภาคณบดี
คณะครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ จั ด สารบบสาขาวิ ช า
ครุ ศาสตร์ / ศึ กษาศาสตร์ ในประเทศไทย 2) เอกสาร ผลงานวิ ช าการ คณบดีคณะครุศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จานวน 71 แห่ง เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับภาพรวมและโครงสร้างสาขาวิชา/โปรแกรมของคณะ ตลอดจนจานวนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
ในสถาบันครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 3) คณาจารย์ที่ทาการสอนในสาขาวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จานวน 71 แห่ง เพื่อสารวจสาขา
ความเชี่ยวชาญทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศ
ไทย
1.1 ประชากร คือ คณบดีของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จานวน 71 แห่ง
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสารวจข้อมูลคณาจารย์ จานวน 1 ฉบั บ โดย
เป็นแบบสารวจข้อมูลจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จานวน 71 แห่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาพรวมและโครงสร้างสาขาวิชา ตลอดจนจานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานใสถาบันการศึกษานั้น ซึ่งมี
ขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
1.2.1 ศึกษาเอกสารและแหล่ งข้อมูล ได้แก่ เอกสารหลั กสู ตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา และเว็บไซด์ของสถาบันการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จานวน
71 แห่ง
1.2.2 สร้างแบบสารวจเอกสารสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1.2.3 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบ
สารวจ จานวน 3 ท่าน
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสารวจไปทางไปรษณีย์
2. การรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญตามระบบการจ าแนกสาขาวิ ช าด้ า นครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
2.1 ประชากร คือ คณาจารย์ที่ทาการสอนในสาขาวิช าครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
จานวน 71 แห่ง
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล ส่ว นตัว ผลงานทางวิช าการและสาขาที่เชี่ยวชาญ โดยผ่านการตรวจคุณภาพ
เครื่องมือ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่ งแบบสารวจไปทางไปรษณีย์ และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
3. การพัฒ นาระบบสารสนเทศคลัง สมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การออกแบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ ตาแหน่ง สถานที่ทางาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ E-mail Address ความ
เชี่ยวชาญ
3.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการเขียนโปรแกรมขึ้นเอง ซึ่งใช้ภาษา JAVA
และระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ PostgreSQL
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กาหนด
คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญจาก 5 เกณฑ์ดังนี้
1) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากอาจารย์ประจาสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
หรือ 2) ผู้ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับชาติในสาขาวิชานั้นๆ
หรือ 3) ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในสาขาวิชานั้นๆ
หรือ 4) ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
หรือ 5) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
3.4 การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในผลงานวิชาการ ประกอบด้วย (1) ผลงานวิจัยที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) (2) บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) (3) ผลงาน หนังสือ ตาราวิชาการ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.
2548 - ปัจจุบัน) (4) ผลงานวิจัยที่ได้นาเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 3 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน) (5) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) (6)
ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) (7) รางวัลและ/หรือประกาศ
เกียรติคุณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) (8) รายวิชาที่สอน (9) บริการวิชาการ (10) งาน
พัฒนานิสิตนักศึกษา (11) ผลงานวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548
– ปัจจุบัน)
4. สรุปผลการวิเคราะห์ และเขียนรายงาน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้ จาแนกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และ
จัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย ตอนที่ 2 ผลการรวบรวม
ข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญตามระบบการจ าแนกสาขาวิ ช าด้ า นครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์ ใ น ประเทศไทย
ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์และจัดสารบบสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย นาเสนอ
ออกเป็น 5 ตาราง ได้แก่ ตารางที่ 1 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ) ตารางที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต) ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต) ตารางที่ 4 สาขาวิชา/โปรแกรมของ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับดุษฎีบัณฑิต) และตารางที่ 5 สรุปสาขาวิชา/
โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับต่างๆ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
จากตารางที่ 1 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ประกอบด้วย 14 สาขาวิชา ได้แก่ 1) วิชาชีพครู 2) บริหารการศึกษา
3) การสอน 4) การศึกษาพิเศษ 5) จัดการและประเมินโครงการ 6) คณิตศาสตร์ 7) เคมี 8) ชีววิทยา
9) ฟิสิกส์ 10) ภาษาอังกฤษ 11) คอมพิวเตอร์ 12) ปฐมวัย 13) ประถมศึกษา 14) เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
จากตารางที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ระดับปริญญาบัณฑิต) ประกอบด้วย 64 สาขาวิชา ได้แก่ 1) การศึกษาปฐมวัย 2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษา 4) สุขศึกษาและพลศึกษา 5) เทคโนโลยีการศึกษา 6) ศิลปศึกษา 7) ดนตรีศึกษา
8) การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น 9) ธุ ร กิจ ศึ ก ษา 10) จิ ต วิท ยาการแนะแนว 11) เกษตรศาสตร์
12) เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 13) วิทยาศาสตร์การกีฬา 14) วิทยาศาสตร์ศึกษา 15) คณิตศาสตร์
16) การสอนภาษาไทย 17) สังคมศึกษา 18) การสอนภาษาญี่ปุ่น 19) คอมพิวเตอร์ศึกษา 20) การสอน
ภาษาอังกฤษ 21) การสอนภาษาจีน 22) การสอนภาษาฝรั่งเศส 23) บริหารธุรกิจ 24) คหกรรม
ศาสตร์ 25) อุตสาหกรรมศึกษา 26) วัดและประเมินผลทางการศึกษา 27) ศึกษาศาสตร์ 28) จิตวิทยา
29) ภูมิศาสตร์ 30) ภาษาต่างประเทศ 31) การสอนนาฏยสังคีต 32) การสอนฟิสิกส์ 33) การสอน

เคมี 34) การสอนชีว วิทยา 35) ศาสนาและวัฒนธรรม 36) ครุศาสตร์ เทคโนโลยี 37) วิศวกรรมโยธา
38) วิ ศวกรรมเครื่ องกล 39) วิ ศวกรรมไฟฟ้ า 40) วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ 41)
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
42) เทคโนโลยีการพิมพ์ 43) วิศวกรรมการผลิต 44) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 45) เทคโนโลยี
เซรามิ ก ส์ 46) วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม 47) เทคโนโลยี สารสนเทศ 48) เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
49) เทคโนโลยี โลหการ 50) เทคโนโลยี เครื่ องกล 51) การบริ หารงานก่ อ สร้ า ง 52) เทคนิ ค ศึ ก ษา
53) เทคโนโลยีไฟฟ้า 54) เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 56)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 57) บริหารการศึกษา 58) สถาปัตยกรรม 59) พัฒนาสังคม 60)
การศึกษาพิเศษ 61) จริยศึกษา 62) การสอนพระพุทธศาสนา 63) หลักสูตร และ 64) วิจัยการศึกษา
จากตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับ
มหาบัณฑิต) ประกอบด้วย 71 สาขาวิชา ได้แก่ 1) การศึกษาปฐมวัย 2) ประถมศึกษา 3) การสอน
ภาษาไทย 4) การสอนภาษาอังกฤษ 5) การสอนสังคมศึกษา 6) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 7) พลศึกษา/
สุขศึกษา 8) ธุรกิจศึกษา 9) โสตทัศนศึกษา 10) ศิลปศึกษา 11) ดนตรีศึกษา 12) พัฒนาศึกษา
13) บริหารการศึกษา 14) นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 15) การศึกษานอกระบบโรงเรียน
16) วิจัยการศึกษา 17) สถิติการศึกษา 18) การวัดและประเมินผลการศึกษา 19) จิตวิทยาการศึกษา
20) การศึกษาคณิตศาสตร์ 21) หลักสูตรและการสอน 22) สิ่งแวดล้อมศึกษา 23) เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 24) ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 25) การออกแบบระบบและการเรียนการสอน
26) การส่งเสริมสุขภาพ 27) อาชีวศึกษา/สุขศึกษา/นันทนาการ 28) การศึกษาพิเศษ 29) เคมี
30) วิศวกรรมโยธา 31) วิศวกรรมเครื่องกล 32) วิศวกรรมไฟฟ้า 33) วิศวกรรมอุตสาหการ
34) ครุศาสตร์เทคโนโลยี 35) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 36) เทคโนโลยีการพิมพ์
37) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 38) เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 39) บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
40) ธุรกิจอุตสาหกรรม 41) บริหารงานวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมระบบ 42) การจัดการเรียนรู้ 43)
การจัดการคุณภาพ 44) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 45) การศึกษาระบบสองภาษา 46) คณิตศาสตร์ 47)
สถาปัตยกรรม 48) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 49) อิเล็กทรอนิกส์ 50) วิจัยนวัตกรรม
การศึกษา 51) ครุศาสตร์เกษตร 52) วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม 53) ชีววิทยา 54) อุดมศึกษา
55) การศึกษาผู้ใหญ่ 56) อุตสาหกรรมศึกษา 57) มัธยมศึกษา 58) ภูมิศาสตร์ 59) จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา 60) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 61) จิตวิทยาพัฒนาการ 62) พื้นฐานการศึกษา 63) คหกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชน 64) จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 65) จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 66) จิตวิทยา
ครูการศึกษาพิเศษ 67) บริหารการศึกษาพิเศษ 68) พัฒนาการศึกษา 69) การบริหารนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนา 70) เกษตรศาสตร์ และ 71) วิทยาศาสตร์การกีฬา
จากตารางที่ 4 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับ
ดุษฎีบัณฑิต) ประกอบด้วย 25 สาขาวิชา ได้แก่ 1) การศึกษาปฐมวัย 2) หลักสูตรและการสอน 3) พล
ศึกษา/อาชีวศึกษา 4) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 5) พัฒนศึกษา 6) บริหารการศึกษา
7) อุดมศึกษา 8) การศึกษานอกระบบโรงเรียน 9) การวัดและประเมินผลการศึกษา 10) วิธีวิทยาการ

วิจัยการศึกษา 11) จิตวิทยาการศึกษา 12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 13) คณิตศาสตร์
14) บริหารการศึกษา 15) นวัตกรรม 16) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 17) บริหารอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา 18) คอมพิวเตอร์ 19) เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา 20) ไฟฟ้าศึกษา 21) วิจัยและพัฒนาการ
สอนเทคนิคศึกษา 22) วิชาชีพครู 23) การศึกษาผู้ใหญ่ 24) การศึกษาพิเศษ และ 25) วิทยาศาสตร์
ศึกษา
จากตารางที่ 5 สรุปสาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ที่เปิดสอนในระดับต่างๆ พบว่า ระดับปริญญาบัณฑิตเปิดสอนมากที่สุด จานวน 60 แห่ง รองลงมาคือ
ระดับมหาบัณฑิต จานวน 43 แห่ง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 36 แห่ง และระดับดุษฎี
บัณฑิต จานวน 27 แห่ง ตามลาดับ










































เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คอมพิวเตอร์





ประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ





ปฐมวัย

ฟิสิกส์



ชีววิทยา



เคมี

คณิตศาสตร์

การศึกษาพิเศษ

การสอน

บริหารการศึกษา

คณะ
1) ครุศาสตร์ จุฬาฯ
2) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน)
3) ศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4) ศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5) ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (สงขลา)
6) ศึกษาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์
7) ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
8) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
9) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10) ศึกษาศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม
11) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มรภ.ชัยภูมิ
12) ครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
13) ครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม
14) ครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา
15) ครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
16) ครุศาสตร์ มรภ.เลย
17) ครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20) ศึกษาศาสตร์ มรภ.ราไพพรรณี
21) ศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
22) ศิลปศึกษา ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
23) ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24) ครุศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรี

วิชาชีพครู

สาขา/โปรแกรมวิชา

จัดการและประเมินโครงการ

ตารางที่ 1 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต)

ตารางที่ 1 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) (ต่อ)

25) ครุศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร
26) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย
27) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
28) ครุศาสตร์ มรภ.เทพสตรี
29) ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช
30) ครุศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
31) ครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
33) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์
34) ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต
35) ครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
36) ครุศาสตร์ มรภ.ยะลา
37) ครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
38) ครุศาสตร์ มรภ.ลาปาง
39) ครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร
40) ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
41) ครุศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
42) ครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
43) ครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
44) ครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
45) ครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
46) ครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
47) ครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
48) ครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประถมศึกษา

ปฐมวัย

คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

เคมี

คณิตศาสตร์

จัดการและประเมินโครงการ

การศึกษาพิเศษ

การสอน

บริหารการศึกษา

คณะ

วิชาชีพครู

สาขา/โปรแกรมวิชา

 





      

 

 
 
 

 
  


 

  

49) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
51) ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
52) ศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
53) ศึกษาศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
54) ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

55) ศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม

56) ศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง

57) ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต
58) ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

59) ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
60) ศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

61) ศึกษาศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ

62) วิทยาลัยการฝึกหัดครู
 
ม.ราชภัฏพระนคร
63) ศึกษาศาสตร์ ส.การพลศึกษา

64) ศึกษาศาสตร์ มสธ.
65) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มรภ.กาฬสินธุ์
66) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มรภ.ร้อยเอ็ด
67) มรภ.ศรีสะเกษ
68) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69) ศึกษาศาสตร์ ม.สยาม
 
70) ศึกษาศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น

71) Faculty of Liberal Arts,
Asian University

  

      

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประถมศึกษา

ปฐมวัย

คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

เคมี

คณิตศาสตร์

การศึกษาพิเศษ

การสอน

บริหารการศึกษา

คณะ

วิชาชีพครู

สาขา/โปรแกรมวิชา

จัดการและประเมินโครงการ

ตารางที่ 1 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
(ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) (ต่อ)

34













ภาษาต่างประเทศ



ภูมิศาสตร์



จิตวิทยา



ศึกษาศาสตร์



อุตสาหกรรมศึกษา



คหกรรมศาสตร์







การสอนภาษาจีน







การสอนภาษาอังกฤษ








บริหารธุรกิจ









คอมพิวเตอร์ศึกษา



การสอนพระพุทธศาสนา





จริยศึกษา








การสอนภาษาฝรั่งเศส








การสอนภาษาญี่ปุ่น



สังคมศึกษา



การสอนภาษาไทย



คณิตศาสตร์



วิทยาศาสตร์ศึกษา



วิทยาศาสตร์การกีฬา



เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

จิตวิทยาการแนะแนว









เกษตรศาสตร์

ธุรกิจศึกษา



การศึกษานอกระบบโรงเรียน






ดนตรีศึกษา



ศิลปศึกษา



เทคโนโลยีการศึกษา



สุขศึกษา/พลศึกษา

มัธยมศึกษา

1) ครุศาสตร์ จุฬาฯ
2) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน)
3) ครุศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4) ศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5) ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (สงขลา)
6) ศึกษาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์
7) ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
8) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
9) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10) ศึกษาศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม
11) ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มรภ.ชัยภูมิ
12) ครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
13) ครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม
14) ครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา
15) ครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
16) ครุศาสตร์ มรภ.เลย
17) ครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20) ศึกษาศาสตร์ มรภ.ราไพพรรณี
21) ศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
22) ศิลปศึกษา ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
23) ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24) ครุศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรี

ประถมศึกษา

คณะ

กศ.ปฐมวัย

สาขา/โปรแกรมวิชา

วัดและประเมินผลทางการศึกษา

ตารางที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต)











































































































































ตารางที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต) (ต่อ)




































วิจัยการศึกษา



หลักสูตร



การศึกษาพิเศษ






พัฒนาสังคม





สถาปัตยกรรม



บริหารการศึกษา



เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา



วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม



เทคโนโลยีโทรคมนาคม



เทคโนโลยีไฟฟ้า



เทคนิคศึกษา



การบริหารงานก่อสร้าง



เทคโนโลยีเครือ่ งกล



เทคโนโลยีโลหการ



เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



เทคโนโลยีสารสนเทศ



วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม



เทคโนโลยีเซรามิกส์



วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

เทคโนโลยีการพิมพ์



วิศวกรรมการผลิต

อิเล็กทรอนิกส์



วิศวกรรมอุตสาหการ



วิศวกรรมไฟฟ้า



วิศวกรรมเครื่องกล



วิศวกรรมโยธา



ครุศาสตร์เทคโนโลยี



ศาสนาและวัฒนธรรม

การสอนชีววิทยา



การสอนเคมี

1) ครุศาสตร์ จุฬาฯ
2) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน)
3) ครุศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4) ศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5) ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (สงขลา)
6) ศึกษาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์
7) ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
8) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
9) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
10) ศึกษาศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม
11) ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มรภ.ชัยภูมิ
12) ครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
13) ครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม
14) ครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา
15) ครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
16) ครุศาสตร์ มรภ.เลย
17) ครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
20) ศึกษาศาสตร์ มรภ.ราไพพรรณี
21) ศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
22) ศิลปศึกษา ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
23) ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24) ครุศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรี

การสอนฟิสกิ ส์

คณะ

การสอนนาฏยสังคีต

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต) (ต่อ)


































































































































































การสอนพระพุทธศาสนา

จริยศึกษา

ภาษาต่างประเทศ

ภูมิศาสตร์

จิตวิทยา

ศึกษาศาสตร์

วัดและประเมินผลทางการศึกษา

อุตสาหกรรมศึกษา

คหกรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

การสอนภาษาฝรั่งเศส

การสอนภาษาจีน




การสอนภาษาอังกฤษ



คอมพิวเตอร์ศึกษา

สังคมศึกษา




การสอนภาษาญีป่ ุ่น

การสอนภาษาไทย

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เกษตรและสิง่ แวดล้อมศึกษา

เกษตรศาสตร์














คณิตศาสตร์



วิทยาศาสตร์ศึกษา















จิตวิทยาการแนะแนว



ธุรกิจศึกษา





การศึกษานอกระบบโรงเรียน



ดนตรีศึกษา




ศิลปศึกษา

มัธยมศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา




สุขศึกษา/พลศึกษา




ประถมศึกษา

คณะ
25) ครุศาสตร์
มรภ.กาแพงเพชร
26) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย
27) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
28) ครุศาสตร์ มรภ.เทพสตรี
29) ครุศาสตร์
มรภ.นครศรีธรรมราช
30) ครุศาสตร์
มรภ.นครสวรรค์
31) ครุศาสตร์
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
33) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์
34) ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต
35) ครุศาสตร์
มรภ.มหาสารคาม
36) ครุศาสตร์ มรภ.ยะลา
37) ครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
38) ครุศาสตร์ มรภ.ลาปาง
39) ครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร
40) ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
41) ครุศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
42) ครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนนั ทา
43) ครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
44) ครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
45) ครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้าน
จอมบึง
46) ครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
47) ครุศาสตร์
มรภ.อุบลราชธานี
48) ครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์

กศ.ปฐมวัย

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต) (ต่อ)























วิจัยการศึกษา

หลักสูตร

พัฒนาสังคม

สถาปัตยกรรม

บริหารการศึกษา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคนิคศึกษา

การบริหารงานก่อสร้าง

เทคโนโลยีเครือ่ งกล

เทคโนโลยีโลหการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

เทคโนโลยีเซรามิกส์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

วิศวกรรมการผลิต

เทคโนโลยีการพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมโยธา

ครุศาสตร์เทคโนโลยี

ศาสนาและวัฒนธรรม

การสอนชีววิทยา

การสอนเคมี




การศึกษาพิเศษ

25) ครุศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร
26) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย
27) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
28) ครุศาสตร์ มรภ.เทพสตรี
29) ครุศาสตร์
มรภ.นครศรีธรรมราช
30) ครุศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
31) ครุศาสตร์
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
33) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์
34) ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต
35) ครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
36) ครุศาสตร์ มรภ.ยะลา
37) ครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
38) ครุศาสตร์ มรภ.ลาปาง
39) ครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร
40) ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
41) ครุศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
42) ครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
43) ครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
44) ครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
45) ครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
46) ครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี

47) ครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
48) ครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์

การสอนฟิสกิ ส์

คณะ

การสอนนาฏยสังคีต

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต) (ต่อ)

49) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
51) ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
52) ศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
53) ศึกษาศาสตร์ มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
54) ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
55) ศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม
56) ศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง
57) ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต
58) ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
59) ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
60) ศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
61) ศึกษาศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
62) วิทยาลัยการฝึกหัดครู
ม.ราชภัฏพระนคร
63) ศึกษาศาสตร์ ส.การพลศึกษา
64) ศึกษาศาสตร์ มสธ.
65) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มรภ.กาฬสินธุ์
66) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มรภ.ร้อยเอ็ด
67) มรภ.ศรีสะเกษ
68) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69) ศึกษาศาสตร์ ม.สยาม
70) ศึกษาศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น
71) Faculty of Liberal Arts,
Asian University



























































































































การสอนพระพุทธศาสนา

จริยศึกษา

ภาษาต่างประเทศ









ภูมิศาสตร์






จิตวิทยา

ศึกษาศาสตร์

วัดและประเมินผลทางการศึกษา

อุตสาหกรรมศึกษา

คหกรรมศาสตร์

บริหารธุรกิจ

การสอนภาษาฝรั่งเศส

การสอนภาษาจีน

การสอนภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์ศึกษา





การสอนภาษาญี่ปุ่น

สังคมศึกษา

การสอนภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

เกษตรศาสตร์

จิตวิทยาการแนะแนว

ธุรกิจศึกษา

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

ดนตรีศึกษา

ศิลปศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

สุขศึกษา/พลศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

คณะ

กศ.ปฐมวัย

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต) (ต่อ)

การศึกษาพิเศษ

พัฒนาสังคม

สถาปัตยกรรม










 







วิจัยการศึกษา



บริหารการศึกษา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

เทคโนโลยีไฟฟ้า

เทคนิคศึกษา

การบริหารงานก่อสร้าง

เทคโนโลยีเครื่องกล

เทคโนโลยีโลหการ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีเซรามิกส์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศ



หลักสูตร



วิศวกรรมการผลิต



เทคโนโลยีการพิมพ์



อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้า



วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมเครื่องกล

ครุศาสตร์เทคโนโลยี

ศาสนาและวัฒนธรรม

การสอนชีววิทยา

การสอนเคมี

วิศวกรรมโยธา

49) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
51) ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
52) ศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
53) ศึกษาศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
54) ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
55) ศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม
56) ศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง
57) ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต
58) ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
59) ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
60) ศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
61) ศึกษาศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
62) วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร
63) ศึกษาศาสตร์ ส.การพลศึกษา
64) ศึกษาศาสตร์ มสธ.
65) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์
66) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด
67) มรภ.ศรีสะเกษ
68) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69) ศึกษาศาสตร์ ม.สยาม
70) ศึกษาศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น
71) Faculty of Liberal Arts, Asian University

การสอนฟิสิกส์

คณะ

การสอนนาฏยสังคีต

สาขา/โปรแกรมวิชา





ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต)
























































































































การออกแบบระบบการเรียนการสอน

ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตรและการสอน

การศึกษาคณิตศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

สถิติการศึกษา

วิจัยการศึกษา

กศ.นอกระบบ รร.

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

บริหารการศึกษา

พัฒนศึกษา

ดนตรีศึกษา

ศิลปศึกษา

โสตทัศนศึกษา

ธุรกิจศึกษา

พลศึกษา/สุขศึกษา



การศึกษาวิทยาศาสตร์



การสอนสังคมศึกษา



การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาไทย

1) ครุศาสตร์ จุฬาฯ
2) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน)
3) ครุศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4) ศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5) ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (สงขลา)
6) ศึกษาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์
7) ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
8) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
9) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10) ศึกษาศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม
11) ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ
12) ครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
13) ครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม
14) ครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา
15) ครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
16) ครุศาสตร์ มรภ.เลย
17) ครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20) ศึกษาศาสตร์ มรภ.ราไพพรรณี
21) ศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
22) ศิลปศึกษา ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
23) ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24) ครุศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรี

ประถมศึกษา

คณะ

กศ.ปฐมวัย

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต) (ต่อ)






ชีววิทยา

วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม



ครุศาสตร์เกษตร



วิจัยนวัตกรรมการศึกษา



อิเล็กทรอนิกส์



เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



สถาปัตยกรรม



คณิตศาสตร์



การศึกษาระบบสองภาษา



เทคโนโลยีอุตสาหกรรม





การจัดการคุณภาพ



การจัดการเรียนรู้



บริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

เทคโนโลยีการพิมพ์



ธุรกิจอุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ



บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

ครุศาสตร์เทคโนโลยี



เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

วิศวกรรมอุตสาหการ



เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมไฟฟ้า



วิศวกรรมเครื่องกล



วิศวกรรมโยธา



เคมี

การศึกษาพิเศษ

1) ครุศาสตร์ จุฬาฯ
2) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน)
3) ครุศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4) ศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5) ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (สงขลา)
6) ศึกษาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์
7) ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
8) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
9) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10) ศึกษาศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม
11) ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ
12) ครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
13) ครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม
14) ครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา
15) ครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
16) ครุศาสตร์ มรภ.เลย
17) ครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20) ศึกษาศาสตร์ มรภ.ราไพพรรณี
21) ศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
22) ศิลปศึกษา ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
23) ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24) ครุศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรี

อาชีวศึกษา/สุขศึกษา/นันทนากร

คณะ

การส่งเสริมสุขภาพ

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต) (ต่อ)

1) ครุศาสตร์ จุฬาฯ
2) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน)
3) ครุศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4) ศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5) ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (สงขลา)
6) ศึกษาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์
7) ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
8) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
9) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10) ศึกษาศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม
11) ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ
12) ครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
13) ครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม
14) ครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา
15) ครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
16) ครุศาสตร์ มรภ.เลย
17) ครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
18) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20) ศึกษาศาสตร์ มรภ.ราไพพรรณี
21) ศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
22) ศิลปศึกษา ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
23) ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24) ครุศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรี

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เกษตรศาสตร์

การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

พัฒนาการศึกษา

บริหารการศึกษาพิเศษ

จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ

จิตวิทยาคลินิกและชุมชน

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

พื้นฐานการศึกษา

จิตวิทยาพัฒนาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จิตวิทยาการให้คาปรึกษา

ภูมิศาสตร์

มัธยมศึกษา

อุดสากรรมศึกษา

การศึกษาผู้ใหญ่

คณะ

อุดมศึกษา

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต)

25) ครุศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร
26) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย
27) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
28) ครุศาสตร์ มรภ.เทพสตรี
29) ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช
30) ครุศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
31) ครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
33) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์
34) ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต
35) ครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
36) ครุศาสตร์ มรภ.ยะลา
37) ครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
38) ครุศาสตร์ มรภ.ลาปาง
39) ครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร
40) ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
41) ครุศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
42) ครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
43) ครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
44) ครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
45) ครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
46) ครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
47) ครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
48) ครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์












































การออกแบบระบบการเรียนการสอน

ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตรและการสอน

การศึกษาคณิตศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

สถิติการศึกษา

วิจัยการศึกษา

กศ.นอกระบบ รร.

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

บริหารการศึกษา

พัฒนศึกษา

ดนตรีศึกษา

ศิลปศึกษา

โสตทัศนศึกษา

ธุรกิจศึกษา

พลศึกษา/สุขศึกษา

การศึกษาวิทยาศาสตร์

การสอนสังคมศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาไทย

ประถมศึกษา

คณะ

กศ.ปฐมวัย

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต) (ต่อ)

25) ครุศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร
26) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย
27) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
28) ครุศาสตร์ มรภ.เทพสตรี
29) ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช
30) ครุศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
31) ครุศาสตร์
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
33) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์
34) ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต
35) ครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
36) ครุศาสตร์ มรภ.ยะลา
37) ครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
38) ครุศาสตร์ มรภ.ลาปาง
39) ครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร
40) ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
41) ครุศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
42) ครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
43) ครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
44) ครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
45) ครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
46) ครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
47) ครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
48) ครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์

ชีววิทยา

วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม

ครุศาสตร์เกษตร

วิจัยนวัตกรรมการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถาปัตยกรรม

คณิตศาสตร์

การศึกษาระบบสองภาษา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้

บริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ

ธุรกิจอุตสาหกรรม

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการพิมพ์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุศาสตร์เทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมโยธา

เคมี

การศึกษาพิเศษ

อาชีวศึกษา/สุขศึกษา/นันทนากร

คณะ

การส่งเสริมสุขภาพ

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต) (ต่อ)

25) ครุศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร
26) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย
27) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
28) ครุศาสตร์ มรภ.เทพสตรี
29) ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช
30) ครุศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
31) ครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
33) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์
34) ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต
35) ครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
36) ครุศาสตร์ มรภ.ยะลา
37) ครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
38) ครุศาสตร์ มรภ.ลาปาง
39) ครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร
40) ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
41) ครุศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
42) ครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
43) ครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
44) ครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
45) ครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
46) ครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
47) ครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
48) ครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์



วิทยาศาสตร์การกีฬา

เกษตรศาสตร์

การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

พัฒนาการศึกษา

บริหารการศึกษาพิเศษ

จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ

จิตวิทยาคลินิกและชุมชน

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

พื้นฐานการศึกษา

จิตวิทยาพัฒนาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จิตวิทยาการให้คาปรึกษา

ภูมิศาสตร์

มัธยมศึกษา

อุดสากรรมศึกษา

การศึกษาผู้ใหญ่

คณะ

อุดมศึกษา

สาขา/โปรแกรมวิชา

ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต)

49) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
51) ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
52) ศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
53) ศึกษาศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
54) ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
55) ศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม
56) ศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง
57) ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต
58) ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
59) ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
60) ศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
61) ศึกษาศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
62) วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร
63) ศึกษาศาสตร์ ส.การพลศึกษา
64) ศึกษาศาสตร์ มสธ.
65) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์
66) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด
67) มรภ.ศรีสะเกษ
68) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69) ศึกษาศาสตร์ ม.สยาม
70) ศึกษาศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น
71) Faculty of Liberal Arts, Asian University






























การออกแบบระบบการเรียนการสอน

ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สิ่งแวดล้อมศึกษา

หลักสูตรและการสอน

การศึกษาคณิตศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

สถิติการศึกษา

วิจัยการศึกษา

กศ.นอกระบบ รร.

นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

พัฒนศึกษา

ดนตรีศึกษา

ศิลปศึกษา

บริหารการศึกษา


















โสตทัศนศึกษา






ธุรกิจศึกษา







พลศึกษา/สุขศึกษา

การศึกษาวิทยาศาสตร์

การสอนสังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาไทย

ประถมศึกษา

คณะ

กศ.ปฐมวัย

สาขา/โปรแกรมวิชา








































































ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต) (ต่อ)

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

วิจัยนวัตกรรมการศึกษา

ครุศาสตร์เกษตร

วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม













ชีววิทยา

สถาปัตยกรรม

คณิตศาสตร์

การศึกษาระบบสองภาษา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจัดการคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้



บริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ



ธุรกิจอุตสาหกรรม

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการพิมพ์

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครุศาสตร์เทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมโยธา

เคมี

การศึกษาพิเศษ



เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

49) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
51) ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
52) ศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
53) ศึกษาศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
54) ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
55) ศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม
56) ศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง
57) ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต
58) ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
59) ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
60) ศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
61) ศึกษาศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
62) วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร
63) ศึกษาศาสตร์ ส.การพลศึกษา
64) ศึกษาศาสตร์ มสธ.
65) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์
66) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด
67) มรภ.ศรีสะเกษ
68) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69) ศึกษาศาสตร์ ม.สยาม
70) ศึกษาศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น
71) Faculty of Liberal Arts, Asian University

อาชีวศึกษา/สุขศึกษา/นันทนากร

คณะ

การส่งเสริมสุขภาพ

สาขา/โปรแกรมวิชา


















ตารางที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต) (ต่อ)































วิทยาศาสตร์การกีฬา

การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

พัฒนาการศึกษา

บริหารการศึกษาพิเศษ

จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ

จิตวิทยาคลินิกและชุมชน

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

พื้นฐานการศึกษา

จิตวิทยาพัฒนาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จิตวิทยาการให้คาปรึกษา

ภูมิศาสตร์

มัธยมศึกษา

อุดสากรรมศึกษา



เกษตรศาสตร์

49) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
51) ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
52) ศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
53) ศึกษาศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
54) ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
55) ศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม
56) ศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง
57) ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต
58) ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
59) ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
60) ศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
61) ศึกษาศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
62) วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร
63) ศึกษาศาสตร์ ส.การพลศึกษา
64) ศึกษาศาสตร์ มสธ.
65) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์
66) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด
67) มรภ.ศรีสะเกษ
68) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69) ศึกษาศาสตร์ ม.สยาม
70) ศึกษาศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น
71) Faculty of Liberal Arts, Asian University

การศึกษาผู้ใหญ่

คณะ

อุดมศึกษา

สาขา/โปรแกรมวิชา





ตารางที่ 4 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับดุษฎีบัณฑิต)












































วิทยาศาสตร์ศึกษา



การศึกษาพิเศษ





การศึกษาผู้ใหญ่



วิชาชีพครู



วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา



ไฟฟ้าศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา



เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา



คอมพิวเตอร์

การวัดและประเมินผลการศึกษา



บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

กศ.นอกระบบ รร.



วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

อุดมศึกษา



นวัตกรรม

บริหารการศึกษา



การศึกษาและการพัฒนาสังคม

พัฒนศึกษา



คณิตศาสตร์

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา



การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

พลศึกษา/อาชีวศึกษา

1) ครุศาสตร์ จุฬาฯ
2) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน)
3) ครุศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4) ศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5) ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (สงขลา)
6) ศึกษาศาสตร์ มรภ.บุรรี ัมย์
7) ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
8) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
9) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10) ศึกษาศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม
11) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ
12) ครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
13) ครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม
14) ครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา
15) ครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
16) ครุศาสตร์ มรภ.เลย
17) ครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
18) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20) ศึกษาศาสตร์ มรภ.ราไพพรรณี
21) ศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
22) ศิลปศึกษา ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
23) ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24) ครุศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรี

หลักสูตรและการสอน

คณะ

กศ.ปฐมวัย

สาขา/โปรแกรมวิชา



วิทยาศาสตร์ศึกษา

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาผู้ใหญ่

วิชาชีพครู

วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา

ไฟฟ้าศึกษา






เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

คอมพิวเตอร์

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

นวัตกรรม

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

คณิตศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

กศ.นอกระบบ รร.

อุดมศึกษา

บริหารการศึกษา

พัฒนศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

พลศึกษา/อาชีวศึกษา

หลักสูตรและการสอน

คณะ
25) ครุศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร
26) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย
27) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
28) ครุศาสตร์ มรภ.เทพสตรี
29) ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช
30) ครุศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
31) ครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
33) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์
34) ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต
35) ครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
36) ครุศาสตร์ มรภ.ยะลา
37) ครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
38) ครุศาสตร์ มรภ.ลาปาง
39) ครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร
40) ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
41) ครุศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
42) ครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
43) ครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
44) ครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
45) ครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
46) ครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
47) ครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
48) ครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์

กศ.ปฐมวัย

สาขา/โปรแกรมวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ตารางที่ 4 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับดุษฎีบัณฑิต) (ต่อ)















วิทยาศาสตร์ศึกษา

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาผู้ใหญ่

วิชาชีพครู

วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา

ไฟฟ้าศึกษา

เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา

คอมพิวเตอร์

บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

นวัตกรรม

การศึกษาและการพัฒนาสังคม

คณิตศาสตร์

จิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

การวัดและประเมินผลการศึกษา

กศ.นอกระบบ รร.

อุดมศึกษา

บริหารการศึกษา



พัฒนศึกษา

พลศึกษา/อาชีวศึกษา




เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

คณะ
49) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
51) ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
52) ศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
53) ศึกษาศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
54) ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
55) ศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม
56) ศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง
57) ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต
58) ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
59) ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
60) ศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
61) ศึกษาศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
62) วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร
63) ศึกษาศาสตร์ ส.การพลศึกษา
64) ศึกษาศาสตร์ มสธ.
65) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์
66) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด
67) มรภ.ศรีสะเกษ
68) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69) ศึกษาศาสตร์ ม.สยาม
70) ศึกษาศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น
71) Faculty of Liberal Arts, Asian University

กศ.ปฐมวัย

สาขา/โปรแกรมวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ตารางที่ 4 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับดุษฎีบัณฑิต) (ต่อ)
















































34

ตารางที่ 5 สรุปสาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ที่เปิดสอนในระดับต่างๆ
คณะ
1) ครุศาสตร์ จุฬาฯ
2) ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ (กาแพงแสน)
3) ศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
4) ศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
5) ศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ (สงขลา)
6) ศึกษาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์
7) ศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา
8) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
9) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10) ศึกษาศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม
11) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ
12) ครุศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
13) ครุศาสตร์ มรภ.นครปฐม
14) ครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา
15) ครุศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
16) ครุศาสตร์ มรภ.เลย
17) ครุศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
19) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
20) ศึกษาศาสตร์ มรภ.ราไพพรรณี
21) ศึกษาศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล
22) ศิลปศึกษา ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์
23) ครุศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24) ครุศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต












ระดับปริญญา
ปริญญาบัณฑิต
มหาบัณฑิต

ดุษฎีบณ
ั ฑิต










































































ตารางที่ 5 สรุปสาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ที่เปิดสอนในระดับต่างๆ (ต่อ)
คณะ
25) ครุศาสตร์ มรภ.กาแพงเพชร
26) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย
27) ครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
28) ครุศาสตร์ มรภ.เทพสตรี
29) ครุศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช
30) ครุศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
31) ครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
33) ครุศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์
34) ครุศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต
35) ครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
36) ครุศาสตร์ มรภ.ยะลา
37) ครุศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
38) ครุศาสตร์ มรภ.ลาปาง
39) ครุศาสตร์ มรภ.สกลนคร
40) ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
41) ครุศาสตร์ มรภ.สวนดุสิต
42) ครุศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
43) ครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
44) ครุศาสตร์ มรภ.สุรินทร์
45) ครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
46) ครุศาสตร์ มรภ.อุดรธานี
47) ครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี
48) ครุศาสตร์ มรภ.อุตรดิตถ์

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
















ระดับปริญญา
ปริญญาบัณฑิต
มหาบัณฑิต






















ดุษฎีบณ
ั ฑิต



























ตารางที่ 5 สรุปสาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ที่เปิดสอนในระดับต่างๆ (ต่อ)
คณะ
49) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
51) ศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
52) ศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
53) ศึกษาศาสตร์ มหามกุฏราชวิทยาลัย
54) ศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม
55) ศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม
56) ศึกษาศาสตร์ ม.รามคาแหง
57) ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต
58) ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
59) ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
60) ศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
61) ศึกษาศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ
62) วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร
63) ศึกษาศาสตร์ ส.การพลศึกษา
64) ศึกษาศาสตร์ มสธ.
65) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์
66) ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด
67) มรภ.ศรีสะเกษ
68) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
69) ศึกษาศาสตร์ ม.สยาม
70) ศึกษาศาสตร์ ม.เซนต์จอห์น
71) Faculty of Liberal Arts, Asian University
รวม

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต

ระดับปริญญา
ปริญญาบัณฑิต
มหาบัณฑิต

ดุษฎีบณ
ั ฑิต


























































36

60


















43

27

ตอนที่ 2 ผลการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ผลการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ใน
ประเทศไทย นาเสนอออกเป็น 3 ตาราง ได้แก่ ตารางที่ 6 จานวนอาจารย์ วุฒิการศึกษา และ
ตาแหน่งทางวิชาการ ตารางที่ 7 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวม
โรงเรียนสาธิต) ปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามประเภท และตารางที่ 8 บุคลากรสังกัดคณะ
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมโรงเรียนสาธิต) ปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามตาแหน่ง
ทางวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 6 จานวนอาจารย์ วุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
สถาบัน
รายการ
1. มรภ.ชัยภูมิ
2. มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
3. ม.นเรศวร
4. มรภ.นครศรีธรรมราช
5. ม.ศิลปากร
6. มรภ.พิบูลสงคราม
7. มรภ.นครปฐม
8. มรภ.กาญจนบุรี
9. มรภ.เลย
10. สถาบันการพลศึกษา
(17 วิทยาเขต)
11. มรภ.ภูเก็ต
12. มรภ.มหาสารคาม
13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. มรภ.ธนบุรี
15. ม.มหาจุฬาฯ
16. มรภ.นครราชสีมา
17. มรภ.สวนสุนันทา
18. มรภ.สุราษฎร์ธานี
19. ม.อัสสัมชัญ
20. มรภ.พระนคร

ขร.
28
35
28
41
45
32
40
22
29
-

อาจารย์ประจา
พงม. พงข.
21
14
2
3
25
2
3
5
1
4
1
-

อื่นๆ

ลจ.
6
16
15
1
-

อจ.
พิเศษ
15
3
6
1
13
-

4
-

วุฒิการศึกษา
ตรี
โท
เอก
127 79
6
16
31
8
2
23
29
1
44
14
34
36
1
28
9
2
36
5
8
24
5
2
24
9
71 283
4

อ.
103
9
26
36
36
20
22
12
16
-

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ.
ศ.
2
23
3
9
19
22
1
24
10
15
3
20
1
8
1
19
1
-

37
47
49
44

5
84
1

2
2
-

15
5
6

3
50
-

-

7
2
4
1
-

43
79
19
14
39
33
31

4
28
8
9
13
16
11
13

28
80
61
16
19
26
23
-

20
23
37
8
8
21
22
19
-

6
6
33
3
3
2
1
-

2
1
-

21. ม.รังสิต
22. ม.รามคาแหง

-

-

-

-

-

-

-

3
1

7
91

35

36

3
63

1
-

23. มสธ.
24. มจล.
25. มอ. (ปัตตานี)
26. มรภ.อุดรธานี

-

31
-

-

-

-

-

9
10
1

10
101
37
19

32
34
4
7

51
12

2
12
39
14

40
10
7
1

1
-

อื่นๆ
1
ไม่ได้
ระบุ
ไม่ได้
ระบุ
ไม่
ตรงกัน
-

ตารางที่ 6 จานวนอาจารย์ วุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ (ต่อ)
สถาบัน
รายการ
27. ม.สยาม
28. มศว.ประสานมิตร
29. มรภ.เชียงราย
30. มรภ.สกลนคร
31. มรภ.ศรีสะเกษ
32. มรภ.ลาปาง
33. มรภ.ร้อยเอ็ด
34. มรภ.ยะลา
35. ม.เกษตร (กาแพงแสน)
36. ม.ขอนแก่น
37. ม.เชียงใหม่
38. ม.ทักษิณ
39. มรภ.บุรีรัมย์
40. ม.บูรพา
41. มจล. (ธนบุรี)
42. มจล. (พระนครเหนือ)
43. มรภ.พระนครศรีอยุธยา
44. มรภ.สวนดุสิต
(ไม่มีข้อมูล)
45. มรภ.วไลยอลงกรณ์
(ไม่มีข้อมูล)
46. เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ
47. เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
48. มรภ.ราไพพรรณี
49. ม.วงษ์ชวลิตกุล
50. ส.บัณฑิตพัฒนาศิลป์
(ไม่มีข้อมูล)
51. ม.เกษตรศาสตร์
52. มรภ.บ้านสมเด็จ
53. มรภ.กาฬสินธุ์
54. มรภ.เพชรบุรี
55. ม.ราชมงคลพระนคร
56. ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
57. มรภ.จันทรเกษม
58. ม.เซนต์จอห์น
59. มรภ.ราชนครินทร์

ขร.
23
30
8
30
82
43
-

อาจารย์ประจา
พงม. พงข.
7
1
9
1
1
11
2
1
-

อื่นๆ

ลจ.
13
2
4
1
-

อจ.
พิเศษ
7
-

-

วุฒิการศึกษา
ตรี
โท
เอก
12
30
56
21
10
22
16
15
2
31
6
4
24
3
3
30
5
12
21
1
56
40
1
50
42
30
21
52
42
6
3
42
33
1
34
21
2
72
48
29
8

อ.
10
42
22
9
17
22
28
15
20
29
39
19
50
35
80
26

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ.
ศ.
1
1
24
20
9
27
2
16
1
3
13
5
8
5
33
35
5
7
26
3
11
16
14
7
26
18
1
9
2
-

อื่นๆ
-

-

-

-

-

-

-

14

29

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

56

2

64

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

19
22

5
5

9
-

13
2

4
7

4

-

41

-

2

9

-

-

1
2

21
3
19
33

4
1
2
4

5
7
6
21

12
16
19

2
1
1

-

-

ตารางที่ 6 จานวนอาจารย์ วุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ (ต่อ)
สถาบัน
รายการ
60. มรภ.เทพสตรี
61. ม.ราชมงคลธัญบุรี
62. ม.มหาสารคาม
63. มรภ.สุรินทร์
64. มรภ.อุบลราชธานี
65. Asian University
66. มรภ.กาแพงเพชร
67. มรภ.นครสวรรค์
68. มรภ.เพชรบูรณ์
69. มรภ.อุตรดิตถ์
70. มรภ.เชียงใหม่
71. ม.สงขลา
รวม

ขร.
30
764

อาจารย์ประจา
พงม. พงข.
22
3
237 29

ลจ.
2
95

อจ.
พิเศษ
98

อื่นๆ
ตรี
1
2
2
342

4

วุฒิการศึกษา
โท
เอก
20
37
29
13
22
6
66
6
1,905 873

อ.
31
25
22
10
12
55
1,361

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ.
ศ.
13
13
14
4
28
4
17
3
17
7
17
2
796 387 11

จากตารางที่ 6 จานวนอาจารย์ วุฒิ การศึกษา และตาแหน่งทางวิช าการ พบว่า อาจารย์
ประจามีสถานภาพเป็นข้าราชการมากที่สุด จานวน 764 คน (ร้อยละ 62.27) รองลงมาคือ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และพนักงานข้าราชการ จานวน 237 คน (ร้อยละ 19.32), 95 คน (ร้อยละ
7.74) และจานวน 29 คน (ร้อยละ 2.36) ตามลาดับ ส่วนอาจารย์พิเศษมีจานวน 98 คน (ร้อยละ
7.99) เมื่ อพิ จ ารณาคุณ วุฒิ ท างการศึก ษา พบว่า ส าเร็ จการศึ กษาในระดับ มหาบัณ ฑิตมากที่สุ ด
จานวน 1,905 คน (ร้อยละ 61.06) รองลงมาคือ สาเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต และระดับ
ปริญญาบัณฑิต จานวน 873 คน (ร้อยละ 27.98) และ 342 คน (ร้อยละ 10.96) ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ดารงตาแหน่งอาจารย์มากที่สุด จานวน 1,361 คน (ร้อยละ
53.25) รองลงมาคือ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จานวน
796 คน (ร้อยละ 31.14), 387 คน (ร้อยละ 15.14) และ 11 คน (ร้อยละ 0.43) ตามลาดับ
ตารางที่ 7 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมโรงเรียนสาธิต)
ปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามประเภท
ภาควิชา

ประเภท

หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
รวม

ข้าราชการ
21
11
13
4
49

พนม.
(เงินอุดหนุน)
22
7
18
10
57

พนม.
(เปลี่ยนสถานภาพ)
16
3
4
4
27

รวม
59
21
35
18
133

อื่นๆ
1

จากตารางที่ 7 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมโรงเรียน
สาธิต) ปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามประเภท พบว่า ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา มีจานวนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ยหมวดเงินอุดหนุน และบุคลากรที่ เพิ่งเปลี่ยน
สภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุดคือ 21 คน (ร้อยละ 35.59), 22 คน (ร้อยละ
37.29) และ 16 คน (ร้อยละ 27.12) ตามลาดับ
ส่วนภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษามีจานวนข้าราชการ จานวนน้อยที่สุด คือ 4 คน
(ร้อยละ 8.16) ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา มีจานวนพนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงิน
อุดหนุน และบุ คลากรที่เพิ่งเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวนน้อยที่สุดคือ 7 คน
(ร้อยละ 12.28) และ 3 คน (ร้อยละ 11.11) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมโรงเรียนสาธิต)
ปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชา
หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา

วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

รวม

ประเภท
ข้าราชการ
พนม.
เปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
พนม.
เปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
พนม.
เปลี่ยนสถานภาพ
ข้าราชการ
พนม.
เปลี่ยนสถานภาพ

อ.
6
20
3
7
1
4
14
6
61

ผศ.
12
2
5
5
1
5
2
2
1
2
37

รศ.
3
11
3
1
4
2
2
3
2
2
33

ศ.
2
2

รวม
21
22
16
11
7
3
13
18
4
4
10
4
133

จากตารางที่ 8 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมโรงเรียน
สาธิต) ปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรมีตาแหน่ง
อาจารย์ จานวนมากที่สุดคือ 61 คน (ร้อยละ 45.87) รองลงมาคือตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จานวน 37 คน (ร้อยละ 27.82), 33 คน (ร้อยละ 24.81) และ
2 คน (ร้อยละ 1.50) ตามลาดับ

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ติดต่อกับผู้ประสานงานของแต่ละสถาบัน ในขณะเดียวกันสามารถ download ตอบบน Website ของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึ กษาได้ที่ http://portal.edu.chula.ac.th/pub/edu_expert ทั้งนี้
แบบสารวจประกอบด้วย 3 ตอน เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมอง
สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1. ชื่อและนามสกุล
2. อายุ แลวัน เดือน ปีเกิด
3. เพศ
4. สถานภาพในการทางาน ได้แก่
1) อาจารย์ประจา ประกอบด้วย
1.1) ข้าราชการ
1.2) พนักงานข้าราชการ
1.3) พนักงานมหาวิทยาลัย
1.4) ลูกจ้าง
2) อาจารย์พิเศษ
3) ข้าราชการเกษียณ ได้รับเชิญกลับมาเป็นอาจารย์พิเศษ
4) อื่นๆ (โปรดระบุ)
5) สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/โปรแกรม คณะและสถาบัน
5. วุฒิทางการศึกษา ได้แก่
1) ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาและสถาบัน)
2) ระดับปริญญาโท (สาขาวิชาและสถาบัน)
3) ระดับปริญญาเอก (สาขาวิชาและสถาบัน)
6. ตาแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน) ได้แก่
1) คณบดี
2) รองคณบดี
3) อื่นๆ (โปรดระบุ)
4) ประสบการณ์ด้านการบริหาร (จานวนปี) รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่รับ
ตาแหน่งและวันที่พ้นตาแหน่ง
7. ตาแหน่งทางวิชาการ (ปัจจุบัน) ได้แก่
1) อาจารย์ (สาขาวิชาและประสบการณ์การทางาน)
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาและประสบการณ์การทางาน)

3) รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชาและประสบการณ์การทางาน)
4) ศาสตราจารย์ (สาขาวิชาและประสบการณ์การทางาน)
5) อื่นๆ (โปรดระบุ) เช่น ศาสตราภิชาน (สาขาวิชาและประสบการณ์การทางาน)
8. ท่านเป็ นสมาชิกสมาคมวิช าชีพในประเทศ/ต่างประเทศ โดยให้ ระบุข้อมูล เกี่ยวกับ
รายละเอียดสมาคมวิชาชีพ (ชื่อ/ที่อยู่/ประเทศ) รวมทั้งประเภท (รายปี/ตลอดชีพ)
9. ประสบการณ์ ก ารฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง านในประเทศ/ต่ า งประเทศ 3 ปี ย้ อ นหลั ง
(พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน) โดยให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และระยะเวลา
10. สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ/โทรสาร ที่สามารถติดต่อได้ / E-mail
Address/เว็บไซด์ส่วนบุคคล/คณะ
ตอนที่ 2 ความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน และในอนาคต
2. การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งอาจเป็นอาจารย์พิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ได้อยู่ ในสถาบั น โดยระบุชื่อและนามสกุลที่ ให้ การยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
พร้อมทั้งด้านที่เชี่ยวชาญ ซึง่ คณะผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญจาก 5 เกณฑ์ดังนี้
1) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากอาจารย์ประจาสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
หรือ 2) ผู้ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับชาติในสาขาวิชานั้นๆ
หรือ 3) ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในสาขาวิชานั้นๆ
หรือ 4) ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
หรือ 5) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ตอนที่ 3 ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผลงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) ได้แก่
1) ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการวิจัย (ไทย/อังกฤษ)
2) ประเภทการวิจัย
3) ชื่อผู้วิจัย (ผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม)
4) แหล่งทุนวิจัย (ระบุชื่อทุน และหน่วยงาน)
5) ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด)
6) งบประมาณ (ที่ได้รับ/งบส่วนตัว)
2. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
ได้แก่
1) ชื่อบทความ (ไทย/อังกฤษ)
2) ชื่อผู้เขียน (ผู้เขียน/ผู้เขียนร่วม)
3) แหล่งเผยแพร่ (ชื่อวารสาร / ปีที่ / ฉบับที่ / หน้า)
4) บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ระดับชาติ / ระดับนานาชาติ)

3. ผลงาน หนังสือ ตาราวิชาการ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) ได้แก่
1) ชื่อเรื่อง (ผลงาน หนังสือ ตาราวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)
2) ชื่อผู้แต่ง (ผู้แต่ง / ผู้แต่งร่วม)
3) สถานที่พิมพ์
4) สานักพิมพ์ / โรงพิมพ์
5) ปีที่พิมพ์
4. ผลงานวิจัยที่ได้นาเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 3 ปีย้อนหลัง
(พ.ศ.2548-ปัจจุบัน) ได้แก่
1) ชื่อผลงานวิจัย (ไทย/อังกฤษ)
2) ชื่อผู้วิจัย (ผู้วิจัยหลักและผู้วิจัยร่วม)
3) แหล่งทุนวิจัย (ระบุชื่อทุน และหน่วยงาน)
4) ชื่อการประชุม
5) หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ
6) วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม
5. ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) ได้แก่
1) ชื่อรางวัล
2) ชื่อผู้วิจัย
3) รางวัล
4) ประเภท (ชาติ/นานาชาติ)
5) วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคาขอ
6) วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
6. ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) ได้แก่
1) ชื่อโครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์
2) ชื่อผู้ประดิษฐ์
3) ประเภท (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์)
4) จดในนาม
5) ประเทศ
6) วัน/เดือน/ปี ที่ยื่นคาขอ
7) วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ
7. รางวัลและ/หรือประกาศเกียรติคุณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน) ได้แก่
1) รายชื่อ
2) ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ
3) ชื่อผลงาน

4) หน่วยงาน/องค์กรที่ให้รางวัล
5) วัน/เดือน/ปี ที่ประกาศรางวัล
6) วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับรางวัล
7) ประเภท (อาจารย์/นักวิจัย)
8) รางวัล (บุคคล/ผลงาน)
9) ระดับ (ชาติ/นานาชาติ)
8. รายวิชาที่สอน ได้แก่
1) ปริญญาบัณฑิต
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท
4) ปริญญาเอก
9. บริการวิชาการ ได้แก่
1) ชื่อกิจกรรม
2) ระยะเวลา
3) สถานที่
4) ประเภท ได้แก่
4.1) ที่ปรึกษา
4.2) วิทยากรบรรยาย
4.3) วิทยากรฝึกอบรม
4.4) อื่นๆ
10. งานพัฒนานิสิตนักศึกษา ได้แก่
1) รายละเอียดของงาน
2) ระยะเวลา
11. ผลงานวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน)
ได้แก่
1) ชื่อผลงานวิจัย (ไทย/อังกฤษ)
2) ชื่อผู้วิจัย (ผู้วิจัยหลัก/ผู้วิจยั ร่วม)
3) แหล่งทุนวิจัย (ระบุชื่อทุน และหน่วยงาน)
4) ชื่อการประชุม
5) หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ
6) วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม

ภาพที่ 1
หน้าเว็บไซด์ระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย

http://portal.edu.chula.ac.th/pub/edu_expert
ก) วิธีการสืบค้นข้อมูล

ภาพที่ 2
คลิกที่ปุ่ม สืบค้นข้อมูล จะปรากฏหน้าจอสืบค้นข้อมูล ดังภาพที่ 2 และเลือกวิธีการสืบค้นข้อมูลดังภาพที่ 3-8

ภาพที่ 3
การสืบค้นข้อมูลสถาบัน: คลิกปุม่ เลือกรายการ (Dropdown List) ในช่องสถาบัน ปรากฏรายชื่อสถาบันการศึกษา
ที่เปิดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย

ภาพที่ 4
การสืบค้นข้อมูลด้วยชื่อ: ใส่ชื่อที่ต้องการหาข้อมูลลงในช่องว่าง จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

ภาพที่ 5
การสืบค้นข้อมูลด้วยนามสกุล: ใส่นามสกุลที่ต้องการหาข้อมูลลงในช่องว่าง จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

ภาพที่ 6
การสืบค้นข้อมูลด้วยภาควิชา: ใส่ภาควิชาที่ต้องการหาข้อมูลลงในช่องว่าง จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

ภาพที่ 7
การสืบค้นข้อมูลด้วยสาขาวิชา: ใส่สาขาวิชาที่ต้องการหาข้อมูลลงในช่องว่าง จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

ภาพที่ 8
การสืบค้นข้อมูลด้วยความเชี่ยวชาญ: ใส่คาสาคัญที่ต้องการหาข้อมูลลงในช่องว่าง จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

ข) การแสดงข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองทางด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ดาเนินการบันทึกข้อมูลและได้แสดงข้อมูลไว้ 3 ประเภท คือ
1. การแสดงข้อมูลส่วนตัว
2. การแสดงข้อมูลความเชี่ยวชาญ
3. การแสดงผลงานทางวิชาการ
1. การแสดงข้อมูลส่วนตัว
 คลิกที่เมนูข้อมูลส่วนตัว จะปรากฏดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หน้าจอข้อมูลส่วนบุคคล

 คลิกที่เมนูข้อมูลสมาชิกวิชาชีพ จะปรากฏดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 หน้าจอข้อมูลสมาชิกสมาคมวิชาชีพ
 คลิกที่เมนูข้อมูลสมาชิกวิชาชีพ จะปรากฏดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 หน้าจอข้อมูลประสบการณ์การฝึกอบรม

2. การแสดงข้อมูลความเชี่ยวชาญ

ภาพที่ 12
 ภาพที่ 12 ปรากฏข้อมูลความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

3. การแสดงผลงานทางวิชาการ

ภาพที่ 13
 ภาพที่ 13 ปรากฏข้อมูลผลงานทางวิชาการ

 ภาพที่ 13 ปรากฏข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

 ภาพที่ 13 ปรากฏข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

 ภาพที่ 13 ปรากฏข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

 ภาพที่ 13 ปรากฏข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

 ภาพที่ 13 ปรากฏข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

 ภาพที่ 13 ปรากฏข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

 ภาพที่ 13 ปรากฏข้อมูลผลงานทางวิชาการ (ต่อ)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบสารสนเทศคลั ง สมองทางด้ า นครุ ศ าสตร์ / ศึ ก ษาศาสตร์
ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้าน
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย 2) เพื่อรวบรวมข้อ มูลผู้เชี่ยวชาญตามระบบการจาแนก
สาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย และ 3) เพื่อ พัฒ นาระบบสารสนเทศคลัง
สมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. เอกสาร ผลงานวิชาการ วารสารสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
เว็บไซด์สถาบันการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เอกสารหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โครงการเครือข่ายวิชาการเฉพาะทางของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อนามาวิเคราะห์จัดสารบบสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
2. เอกสาร ผลงานวิช าการ คณบดีค ณะครุศ าสตร์/ ศึก ษาศาสตร์ ในสถาบัน อุ ดมศึก ษา
ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จานวน 71 แห่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมและโครงสร้าง
สาขาวิ ช า/โปรแกรมของคณะ ตลอดจนจ านวนคณาจารย์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาบั น ครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
3. คณาจารย์ที่ทาการสอนในสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของ
รัฐ และเอกชนทั่ว ประเทศ จ านวน 71 แห่ ง เพื่อส ารวจสาขาความเชี่ยวชาญทางด้านครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัยประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศ
ไทย
1.1 ประชากร คือ คณบดีของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จานวน 71 แห่ง
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสารวจข้อมูลคณาจารย์ จานวน 1 ฉบับ โดย
เป็นแบบสารวจข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ จานวน 71 แห่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
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ภาพรวมและโครงสร้างสาขาวิชา ตลอดจนจานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานใสถาบันการศึกษานั้น ซึ่งมี
ขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
1.2.1 ศึกษาเอกสารและแหล่ งข้อมูล ได้แก่ เอกสารหลั กสู ตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเว็บไซด์ของสถาบันการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จานวน
71 แห่ง
1.2.2 สร้างแบบสารวจเอกสารสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
1.2.3 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบ
สารวจ จานวน 3 ท่าน
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสารวจไปทางไปรษณีย์
2. การรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญตามระบบการจ าแนกสาขาวิ ช าด้ า นครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
2.1 ประชากร คือ คณาจารย์ที่ทาการสอนในสาขาวิช าครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
จานวน 71 แห่ง
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร ซึ่ง
ประกอบด้วยข้อมูล ส่ว นตัว ผลงานทางวิช าการและสาขาที่เชี่ยวชาญ โดยผ่านการตรวจคุณภาพ
เครื่องมือ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่ งแบบสารวจไปทางไปรษณีย์และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
3. การพัฒ นาระบบสารสนเทศคลัง สมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การออกแบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ ตาแหน่ง สถานที่ทางาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ E-mail Address ความ
เชี่ยวชาญ
3.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยการเขียนโปรแกรมขึ้นเอง ซึ่งใช้ภาษา JAVA
และระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ PostgreSQL
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน
3.4 การปรับปรุงแก้ไข
4. สรุปผลการวิเคราะห์ และเขียนรายงาน
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์และจัดสารบบสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย นาเสนอ
ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ส่วนที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต) ส่วนที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับมหาบัณฑิต) ส่วนที่ 4 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับดุษฎีบัณฑิต) และส่วนที่ 5 สรุปสาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต) ประกอบด้วย 14 สาขาวิชา ได้แก่ 1) วิชาชีพครู 2) บริหารการศึกษา 3) การ
สอน 4) การศึกษาพิเศษ 5) จัดการและประเมินโครงการ 6) คณิตศาสตร์ 7) เคมี 8) ชีววิทยา 9)
ฟิสิกส์ 10) ภาษาอังกฤษ 11) คอมพิวเตอร์ 12) ปฐมวัย 13) ประถมศึกษา 14) เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ส่วนที่ 2 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับ
ปริญญาบัณฑิต) ประกอบด้วย 64 สาขาวิชา ได้แก่ 1) การศึกษาปฐมวัย 2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษา 4) สุขศึกษาและพลศึกษา 5) เทคโนโลยีการศึกษา 6) ศิลปศึกษา 7) ดนตรีศึกษา
8) การศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น 9) ธุ ร กิจ ศึ ก ษา 10) จิ ต วิท ยาการแนะแนว 11) เกษตรศาสตร์
12) เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 13) วิทยาศาสตร์การกีฬา 14) วิทยาศาสตร์ศึกษา 15) คณิตศาสตร์
16) การสอนภาษาไทย 17) สังคมศึกษา 18) การสอนภาษาญี่ปุ่น 19) คอมพิวเตอร์ศึกษา 20) การสอน
ภาษาอังกฤษ 21) การสอนภาษาจีน 22) การสอนภาษาฝรั่งเศส 23) บริหารธุรกิจ 24) คหกรรม
ศาสตร์ 25) อุตสาหกรรมศึกษา 26) วัดและประเมินผลทางการศึกษา 27) ศึกษาศาสตร์ 28) จิตวิทยา
29) ภูมิศาสตร์ 30) ภาษาต่างประเทศ 31) การสอนนาฏยสังคีต 32) การสอนฟิสิกส์ 33) การสอน
เคมี 34) การสอนชีว วิทยา 35) ศาสนาและวัฒนธรรม 36) ครุศาสตร์ เทคโนโลยี 37) วิศวกรรมโยธา
38) วิ ศวกรรมเครื่ องกล 39) วิ ศวกรรมไฟฟ้ า 40) วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ 41)
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
42) เทคโนโลยีการพิมพ์ 43) วิศวกรรมการผลิต 44) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 45) เทคโนโลยี
เซรามิ ก ส์ 46) วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม 47) เทคโนโลยี สารสนเทศ 48) เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม
49) เทคโนโลยี โลหการ 50) เทคโนโลยี เครื่ องกล 51) การบริ หารงานก่ อ สร้ า ง 52) เทคนิ ค ศึ ก ษา
53) เทคโนโลยีไฟฟ้า 54) เทคโนโลยีโทรคมนาคม 55) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 56)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 57) บริหารการศึกษา 58) สถาปัตยกรรม 59) พัฒนาสังคม 60)
การศึกษาพิเศษ 61) จริยศึกษา 62) การสอนพระพุทธศาสนา 63) หลักสูตร และ 64) วิจัยการศึกษา
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ส่วนที่ 3 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ระดับ
มหาบัณฑิต) ประกอบด้วย 71 สาขาวิชา ได้แก่ 1) การศึกษาปฐมวัย 2) ประถมศึกษา 3) การสอน
ภาษาไทย 4) การสอนภาษาอังกฤษ 5) การสอนสังคมศึกษา 6) การศึกษาวิทยาศาสตร์ 7) พลศึกษา/
สุขศึกษา 8) ธุรกิจศึกษา 9) โสตทัศนศึกษา 10) ศิลปศึกษา 11) ดนตรีศึกษา 12) พัฒนาศึกษา
13) บริหารการศึกษา 14) นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 15) การศึกษานอกระบบโรงเรียน
16) วิจัยการศึกษา 17) สถิติการศึกษา 18) การวัดและประเมินผลการศึกษา 19) จิตวิทยาการศึกษา
20) การศึกษาคณิตศาสตร์ 21) หลักสูตรและการสอน 22) สิ่งแวดล้อมศึกษา 23) เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 24) ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 25) การออกแบบระบบและการเรียนการสอน
26) การส่งเสริมสุขภาพ 27) อาชีวศึกษา/สุขศึกษา/นันทนาการ 28) การศึกษาพิเศษ 29) เคมี
30) วิศวกรรมโยธา 31) วิศวกรรมเครื่องกล 32) วิศวกรรมไฟฟ้า 33) วิศวกรรมอุตสาหการ
34) ครุศาสตร์เทคโนโลยี 35) คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 36) เทคโนโลยีการพิมพ์
37) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 38) เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 39) บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
40) ธุรกิจอุตสาหกรรม 41) บริหารงานวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมระบบ 42) การจัดการเรียนรู้ 43)
การจัดการคุณภาพ 44) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 45) การศึกษาระบบสองภาษา 46) คณิตศาสตร์ 47)
สถาปัตยกรรม 48) เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 49) อิเล็กทรอนิกส์ 50) วิจัยนวัตกรรม
การศึกษา 51) ครุศาสตร์เกษตร 52) วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม 53) ชีววิทยา 54) อุดมศึกษา
55) การศึกษาผู้ใหญ่ 56) อุตสาหกรรมศึกษา 57) มัธยมศึกษา 58) ภูมิศาสตร์ 59) จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา 60) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 61) จิตวิทยาพัฒนาการ 62) พื้นฐานการศึกษา 63) คหกรรม
เพื่อพัฒนาชุมชน 64) จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 65) จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 66) จิตวิทยา
ครูการศึกษาพิเศษ 67) บริหารการศึกษาพิเศษ 68) พัฒนาการศึกษา 69) การบริหารนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนา 70) เกษตรศาสตร์ และ 71) วิทยาศาสตร์การกีฬา
ส่วนที่ 4 สาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แ ห่งประเทศไทย (ระดับดุษฎี
บัณฑิต) ประกอบด้วย 25 สาขาวิชา ได้แก่ 1) การศึกษาปฐมวัย 2) หลักสูตรและการสอน 3) พลศึกษา/
อาชี ว ศึ กษา 4) เทคโนโลยี และสื่ อสารการศึ กษา 5) พั ฒ นศึ กษา 6) บริห ารการศึ กษา
7) อุดมศึกษา 8) การศึกษานอกระบบโรงเรียน 9) การวัดและประเมินผลการศึกษา 10) วิธีวิทยาการ
วิจัยการศึกษา 11) จิตวิทยาการศึกษา 12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 13) คณิตศาสตร์
14) บริหารการศึกษา 15) นวัตกรรม 16) วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 17) บริหารอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา 18) คอมพิวเตอร์ 19) เทคโนโลยีเทคนิคการศึกษา 20) ไฟฟ้าศึกษา 21) วิจัยและพัฒนาการ
สอนเทคนิคศึกษา 22) วิชาชีพครู 23) การศึกษาผู้ใหญ่ 24) การศึกษาพิเศษ และ 25) วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ส่วนที่ 5 สรุ ปสาขาวิชา/โปรแกรมของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ที่เปิดสอนในระดับต่างๆ พบว่า ระดับปริญญาบัณฑิตเปิดสอนมากที่สุด จานวน 60 แห่ง รองลงมาคือ
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ระดับมหาบัณฑิต จานวน 43 แห่ง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 36 แห่ง และระดับดุษฎี
บัณฑิต จานวน 27 แห่ง ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญตามระบบการจ าแนกสาขาวิ ช าด้ า นครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามสารบบสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศ
ไทย นาเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จานวนอาจารย์ วุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ
ส่วนที่ 2 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมโรงเรียนสาธิต)ปีงบประมาณ
2553 จาแนกตามประเภท และส่วนที่ 3 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่
รวมโรงเรียนสาธิต) ปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 จานวนอาจารย์ วุฒิการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า อาจารย์ประจามี
สถานภาพเป็ น ข้าราชการมากที่สุ ด จานวน 764 คน (ร้อยละ 62.27) รองลงมาคือ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และพนักงานข้าราชการ จานวน 237 คน (ร้อยละ 19.32), 95 คน (ร้อยละ
7.74) และจานวน 29 คน (ร้อยละ 2.36) ตามลาดับ ส่วนอาจารย์พิเศษมีจานวน 98 คน (ร้อยละ
7.99) เมื่ อพิ จ ารณาคุณ วุฒิ ท างการศึก ษา พบว่า ส าเร็ จการศึ กษาในระดับ มหาบัณ ฑิตมากที่สุ ด
จานวน 1,905 คน (ร้อยละ 61.06) รองลงมาคือ สาเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตและระดับ
ปริญญาบัณฑิต จานวน 873 คน (ร้อยละ 27.98) และ 342 คน (ร้อยละ 10.96) ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ดารงตาแหน่งอาจารย์ มากที่สุด จานวน 1,361 คน (ร้อยละ
53.25) รองลงมาคือ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จานวน
796 คน (ร้อยละ 31.14), 387 คน (ร้อยละ 15.14) และ 11 คน (ร้อยละ 0.43) ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมโรงเรียนสาธิต)
ปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามประเภท พบว่า ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
มีจานวนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน และบุคลากรที่เพิ่งเปลี่ยนสภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย จานวนมากที่สุดคือ 21 คน (ร้อยละ 35.59), 22 คน (ร้อยละ 37.29) และ 16
คน (ร้อยละ 27.12) ตามลาดับ ส่วนภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษามีจานวนข้าราชการ จานวน
น้อยที่สุดคือ 4 คน (ร้อยละ 8.16) ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา มีจานวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยหมวดเงินอุดหนุน และบุคลากรที่เพิ่งเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน
น้อยที่สุดคือ 7 คน (ร้อยละ 12.28) และ 3 คน (ร้อยละ 11.11) ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมโรงเรียนสาธิต)
ปีงบประมาณ 2553 จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรมีตาแหน่งอาจารย์
จ านวนมากที่ สุ ด คื อ 61
คน (ร้ อ ยละ 45.87) รองลงมาคื อ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จานวน 37 คน (ร้อยละ 27.82), 33 คน (ร้อยละ 24.81) และ
2 คน (ร้อยละ 1.50) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการพัฒ นาระบบสารสนเทศคลัง สมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ใน
ประเทศไทย
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ติดต่อกับผู้ประสานงานของแต่ละสถาบัน ในขณะเดียวกัน สามารถ download ตอบบน Website ของ
ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้ที่ http://portal.edu.chula.ac.th/pub/edu_expert ทั้งนี้
แบบสารวจประกอบด้วย 3 ตอน เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมอง
สาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย
1. ชื่อและนามสกุล
2. อายุ แลวัน เดือน ปีเกิด
3. เพศ
4. สถานภาพในการทางาน
5. วุฒิทางการศึกษา
6. ตาแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน)
7. ตาแหน่งทางวิชาการ (ปัจจุบัน)
8. ท่านเป็ นสมาชิกสมาคมวิช าชีพในประเทศ/ต่างประเทศ โดยให้ ระบุข้อมูล เกี่ยวกับ
รายละเอียดสมาคมวิชาชีพ (ชื่อ/ที่อยู่/ประเทศ) รวมทั้งประเภท (รายปี/ตลอดชีพ)
9. ประสบการณ์ ก ารฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง านในประเทศ/ต่ า งประเทศ 3 ปี ย้ อ นหลั ง
(พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน) โดยให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และระยะเวลา
10. สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ/โทรสาร ที่สามารถติดต่อได้ / E-mail
Address/เว็บไซด์ส่วนบุคคล/คณะ
ตอนที่ 2 ความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน และในอนาคต
2. การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งอาจเป็นอาจารย์พิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ได้อยู่ ในสถาบั น โดยระบุชื่อและนามสกุลที่ให้ การยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
พร้อมทั้งด้านที่เชี่ยวชาญ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญจาก 5 เกณฑ์ดังนี้
1) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากอาจารย์ประจาสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
หรือ 2) ผู้ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับชาติในสาขาวิชานั้นๆ
หรือ 3) ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในสาขาวิชานั้นๆ
หรือ 4) ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
หรือ 5) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
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ตอนที่ 3 ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย
1. ผลงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
2. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
3. ผลงาน หนังสือ ตาราวิชาการ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
4. ผลงานวิจัยที่ได้นาเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 3 ปีย้อนหลัง
(พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)
5. ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
6. ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
7. รางวัลและ/หรือประกาศเกียรติคุณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
8. รายวิชาที่สอน
9. บริการวิชาการ
10. งานพัฒนานิสิตนักศึกษา
11. ผลงานวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน)
คณะผู้ วิจัย ได้จั ดทาเว็บ ไซด์ระบบสารสนเทศคลั งสมองทางด้านครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
ในประเทศไทยในชื่อ http://portal.edu.chula.ac.th/pub/edu_expert โดยข้อมูลที่กาหนดให้มี
การสืบค้นและแสดงผล จะปรากฏรายละเอียดดังประเด็นที่ทาการสารวจในตอนที่ 3
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลักตามผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศ
ไทย
การจัดสารบบสาขาวิชาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย โดยใช้หลักของเครือ ข่าย
วิ ช าการเฉพาะทางของสภาคณบดี ค ณะครุ ศ าสตร์ /ศึ ก ษาศาสตร์ สาขาวิ ช าจ าแนกตาม ISCED
สาขาวิชา/โปรแกรมวิชาของคณะครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย สามารถสรุปได้เป็น 24
สาขาวิชา สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2552) ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งควรจาแนกเป็นหลายลักษณะ ได้แก่ 1) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแง่ที่มีคุณวุฒิ
ทางการศึ ก ษาระดั บ สู ง ในสาขานั้ น เช่ น ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไป เช่ น จะเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา ต้องมีคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางพลศึกษา หรือ 2) ความ
เชี่ยวชาญในด้านผลงาน เช่น มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือ มีผลงานวิจัยก็ได้ มีผลงานในเชิงวิจัย
หรือในเชิงวิชาการ ต้องแจงมาว่ามีอะไรบ้าง หรือ 3) ประสบการณ์ในวิชาชีพนั้นๆ เช่น พลศึกษา อาจจะ
จบปริญญาตรี แต่เคยสอนพลศึกษามาแล้ว 10 ปี แล้วก็เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชี พพลศึกษา เช่น
เป็นโค้ช เป็น กรรมการตัดสิน กีฬา อันนี้คือประสบการณ์ในแง่ practice (ปฏิบัติ) คือเป็น
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ประสบการณ์ คือผลงานในแง่ของ practice (ปฏิบัติ) เป็นผลงานในเชิงประสบการณ์ในวิชาชีพ เช่น
เคยเป็นกรรมการตัดสินกีฬา ถือว่าเป็นประสบการณ์ ถือว่าเชี่ยวชาญได้เหมือนกัน เพราะว่าเชี่ยวชาญ
ไม่จาเป็นต้องวิจัยอย่างเดียว เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติก็ได้ เชี่ยวชาญในการสอนพลศึกษามาแล้ว 20 ปี
หรือ 4) เชี่ยวชาญในแง่ของมีตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. ขึ้นไป เพราะ ผศ. / รศ. ต้องมีผลงานอยู่แล้ว
2. การรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญตามระบบการจ าแนกสาขาวิ ช าด้ า นครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามสารบบสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศ
ไทย เมื่อพิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษา พบว่า สาเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตมากที่สุด จานวน
1,905 คน รองลงมาคือ สาเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิ ตและระดับปริญญาบัณฑิต จานวน 873
และ 342 คน ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า ดารงตาแหน่งอาจารย์มาก
ที่สุด จานวน 1,361 คน รองลงมาคือ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ จานวน 796, 387 และ 11 คน ตามลาดับ ประเด็นเหล่านี้สอดคล้องกับบทบาทของ
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, สัมภาษณ์, 2552) ที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศไทย ได้ดาเนินการที่สาคัญคือ (1) ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตครูใหม่กับการพัฒนาครูประจาการ และ (2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มี
คุณภาพ ซึ่งคุณภาพในที่นี้หมายถึง คุณภาพในการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเน้นผลลัพธ์ (outcome) ที่
ทาให้ระบบการศึกษามีคุณภาพด้วย
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และตอนที่ 3
ผลงานวิชาการ เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองสาขาวิชาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยเป็น ฐานข้อมูล ออนไลน์ ซึ่งครอบคลุ มพันธกิจ ของสภาคณบดีคณะ
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 2) ส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยเพื่อพัฒนาครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์วิชาชีพและการศึกษา 3) ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดบริการวิชาการสาหรับ
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาประจาการ และ 4) ส่งเสริมความร่วมมือในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
คณะผู้วิจัยได้จัดทาเว็บไซด์ระบบสารสนเทศคลังสมองทางด้านครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์
ในประเทศไทยในชื่อ http://portal.edu.chula.ac.th/pub/edu_expert เพื่อประโยชน์ในการ
สืบค้นข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่
เน้นการบูรณาการการวิจัย การจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
ประเด็นของเครือข่ายการวิจัยการผลิตและการพัฒนาครูประจาการ ได้แก่ การจัดโครงการเครือข่าย
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วิชาการเฉพาะทาง และโครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ระบบสารสนเทศคลังสมองสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย เป็นฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นได้เท่านั้น ควรเป็นฐานข้อมูลที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ให้มีความทันสมัย
ตลอดเวลา
1.1 ผู้เชี่ยวชาญครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ควร update ข้อมูลของตนเองอย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง
1.2 สภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จัดให้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาเป็นเครือข่ายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของประเทศไทยที่ยั่งยืนสืบไป
2. สารวจความพึงพอใจการจัดสารบบคลังสมองสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
3. ส ารวจความพึ ง พอใจการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ตามที่ จั ด สารบบคลั ง สมองสาขาครุ ศ าสตร์ /
ศึกษาศาสตร์
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์สามารถนาผลงานวิชาการฉบับเต็มไว้ในฐานข้อมูล
เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงได้
5. สภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สามารถนาผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดสร้างเครือข่าย
ต่างๆ อาทิ เครือข่ายการวิจัยได้
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แบบสารวจความเชี่ยวชาญของบุคลากร
โครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
คาชี้แจง
โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย”
เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์และจัดระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญตามระบบการจาแนกสาขาวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคลังสมองด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย
คณะผู้วิจัยจึงขอสารวจข้อมูลจากท่านในการตอบแบบสารวจตามหัวข้อที่แนบมานี้ หรือ สามารถ download
ตอบบน Website ของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาได้ที่
http://portal.edu.chula.ac.th/pub/edu_expert ทั้งนี้ ขอให้ตอบกลับภายใน 30 พฤศจิกายน 2551 โดยส่งที่
ตู้ ป.ณ. ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 2025 ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ 10332
ในนามคณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ในความร่ ว มมื อ ของท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ซึ่ งจะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง
ในวงการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
คณะผู้วิจัย

____________________________________________________________________
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.

รูปภาพ
ชื่อ..........................................นามสกุล.........................................................
อายุ...............ปี
เกิดวันที่.............เดือน........................พ.ศ.................
เพศ
 ชาย
 หญิง
สถานภาพเป็น
 อาจารย์ประจา
 ข้าราชการ
 พนักงานข้าราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 ลูกจ้าง
 อาจารย์พิเศษ
 ข้าราชการเกษียณ ได้รับเชิญกลับมาเป็นอาจารย์พิเศษ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................................
สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา/โปรแกรม...................................คณะ............................................
สถาบัน...............................................................................................................................
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5. วุฒิทางการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี สาขา.............................สถาบัน....................................................
 ระดับปริญญาโท สาขา.............................สถาบัน....................................................
 ระดับปริญญาเอก สาขา.............................สถาบัน....................................................
6. ตาแหน่งทางการบริหาร (ปัจจุบัน)
 คณบดี
 คณบดี……………………………………
 รองคณบดี...................................
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................
ประสบการณ์ด้านการบริหาร จานวน..........ปี (วันที่รับตาแหน่ง............วันที่พ้นตาแหน่ง...........)
7. ตาแหน่งทางวิชาการ (ปัจจุบัน)
 อาจารย์
 ศาสตราจารย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................
 รองศาสตราจารย์
(ตัวอย่างเช่น ศาสตราภิชาน)
ในสาขาวิชา...................................................................ประสบการณ์การทางาน จานวน...........ปี
8. ท่านเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพในประเทศ/ต่างประเทศ
รายละเอียดสมาคมวิชาชีพ (ชื่อ/ที่อยู่/ประเทศ)
ประเภท
รายปี
ตลอดชีพ

9. ประสบการณ์การฝึกอบรม การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 3 ปีย้อนหลัง
(พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน) (โปรดแนบเอกสาร)
ประสบการณ์การศึกษาดูงาน
สถานที่

ระยะเวลา

10. สถานที่ที่สามารถติดต่อได้............................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์/มือถือ/โทรสาร ที่สามารถติดต่อได้.......................................................................
E-mail Address…………….……………………………………..……………………………..
เว็บไซด์ส่วนบุคคล/คณะ...............................................................................................................
ตอนที่ 2 ความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
1. ท่านมีความเชี่ยวชาญทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในด้านใด (โปรดระบุ)
ณ ปัจจุบัน..............................................................................................................................
ในอนาคต...................................................................................................................... ......
2. โปรดเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญในคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งอาจเป็นอาจารย์พิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ไ ด้
อยู่ในสถาบันของท่าน โดยระบุชื่อและนามสกุลที่ท่านให้การยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
พร้อมทั้งด้านที่เชี่ยวชาญ (คุณสมบัติดูที่หมายเหตุหน้า 5)
1) ชื่อและนามสกุล.................................................................................................................
ความเชี่ยวชาญด้าน...........................................................................................................
2) ชื่อและนามสกุล.................................................................................................................
ความเชี่ยวชาญด้าน............................................................................................................
3) ชื่อและนามสกุล................................................................................................................
ความเชี่ยวชาญด้าน...........................................................................................................
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ตอนที่ 3 ผลงานวิชาการ (โปรดกรอกข้อมูลตามตารางที่แนบมานี้)
1. ผลงานวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั )
1) ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการวิจัย (ไทย/อังกฤษ)
4) แหล่งทุนวิจัย (ระบุชื่อทุน และหน่วยงาน)
2) ประเภทการวิจยั

5) ระยะเวลา (เริ่มต้น – สิ้นสุด)

3) ชื่อผู้วิจัย (ผู้วิจัยหลักและผู้วจิ ัยร่วม)

6) งบประมาณ (ที่ได้รับ/งบส่วนตัว)

2. บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
1) ชื่อบทความ (ไทย/อังกฤษ)
3) แหล่งเผยแพร่ (ชื่อวารสาร / ปีที่ / ฉบับที่ / หน้า)
2) ชื่อผู้เขียน (ผู้เขียน/ผู้เขียนร่วม)

4) บทความวิจัย/บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่
(ระดับชาติ / ระดับนานาชาติ)

3. ผลงาน หนังสือ ตาราวิชาการ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
1) ชื่อเรื่อง (ผลงาน หนังสือ ตาราวิชาการ (ไทย/อังกฤษ)

4) สานักพิมพ์ / โรงพิมพ์

2) ชื่อผู้แต่ง (ผู้แต่ง / ผู้แต่งร่วม)

5) ปีที่พิมพ์

3) สถานที่พิมพ์
4. ผลงานวิจัยที่ได้นาเสนอในการประชุมวิชาการในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548-ปัจจุบัน)
1) ชื่อผลงานวิจัย (ไทย/อังกฤษ)
4) ชื่อการประชุม
2) ชื่อผู้วิจัย (ผู้วิจัยหลักและผู้วจิ ัยร่วม)

5) หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ

3) แหล่งทุนวิจัย (ระบุชื่อทุน และหน่วยงาน)

6) ว/ด/ป ที่จัดประชุม
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5. ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั )
1) ชื่อรางวัล

4) ประเภท (ชาติ/นานาชาติ)

2) ชื่อผู้วิจัย

5) ว/ด/ป ที่ยื่นคาขอ

3) รางวัล

6) ว/ด/ป ที่ได้รับ

6. ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบนั )
1) ชื่อโครงการวิจัย/สิ่งประดิษฐ์
5) ประเทศ
2) ชื่อผู้ประดิษฐ์

6) ว/ด/ป ที่ยื่นคาขอ

3) ประเภท (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบตั ร/เครื่องหมายการค้า/ลิขสิทธิ์)

7) ว/ด/ป ที่ได้รับ

4) จดในนาม
7. รางวัลและ/หรือประกาศเกียรติคุณ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)
1) รายชื่อ

6) ว/ด/ป ที่ได้รับรางวัล

2) ชื่อรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

7) ประเภท (อาจารย์/นักวิจัย)

3) ชื่อผลงาน

8) รางวัล (บุคคล/ผลงาน)

4) หน่วยงาน/องค์กรที่ให้รางวัล

9) ระดับ (ชาติ/นานาชาติ)

5) ว/ด/ป ที่ประกาศรางวัล
8. รายวิชาที่สอน
รายวิชา

ระดับ
ป.
บัณฑิต

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

103
9. บริการวิชาการ
ชื่อกิจกรรม

ระยะเวลา

สถานที่

ประเภท
วิทยากร วิทยากร
ที่ปรึกษา
บรรยาย ฝึกอบรม

อื่นๆ

10. งานพัฒนานิสิตนักศึกษา
รายละเอียดของงาน

ระยะเวลา

11. ผลงานวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2548 – ปัจจุบัน)
1) ชื่อผลงานวิจัย (ไทย/อังกฤษ)
4) ชื่อการประชุม
2) ชื่อผู้วิจัย (ผู้วิจัยหลัก/ผู้วิจัยร่วม)

5) หน่วยงานที่จัดประชุมวิชาการ

3) แหล่งทุนวิจัย (ระบุชื่อทุน และหน่วยงาน)

6) ว / ด / ป ที่จัดประชุม

หมายเหตุ คณะผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญจาก 5 เกณฑ์ดังนี้
1) ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อจากอาจารย์ประจาสาขาวิชานั้นๆ อย่างน้อย 3 คน
ขึ้นไป
หรือ 2) ผู้ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับชาติในสาขาวิชานั้นๆ
หรือ 3) ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในสาขาวิชานั้นๆ
หรือ 4) ผู้ที่มีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
หรือ 5) ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่ตอบแบบสารวจ

