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การวิ จั ย เรื่ อ ง ความต อ งการในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในดานการเรียนการสอน คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ โอกาสความกาวหนา เพื่อเปนขอมูลในการใหความ
ช ว ยเหลื อ และการสนั บ สนุ น ในด า นต า ง ๆ แก อ าจารย โดยกํ า หนดกลุ ม ตั ว อย า งประกอบด ว ย อาจารย
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร จากทุ กคณะและทุก วิทยาเขตจํานวน 569 คน ระเบียบวิธี วิจั ยใชแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดย หาคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคําถามปลายเปดโดยเรียงลําดับคาคะแนนจากคะแนนมาก
ไปนอย ซึ่งผลการวิจัย ในภาพรวมดานการเพิ่ มพูนทัก ษะของอาจารย ที่เกี่ยวของกับการเรีย นการสอนพบวา
อาจารยมีความตองการในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยีการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ( X = 4.13) ดานความตองการในการเพิ่มพูนคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และโอกาสความกาวหนา
ของอาจารยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรพบวาอาจารยมีความตองการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูในสาขาที่
เรียนมาทั้งในและตางประเทศมากที่สุด ( X = 4.38) และดานความตองการความชวยเหลือและการสนับสนุน
ดานตาง ๆ นั้น พบวาอาจารยมีความตองการความชวยเหลือและการสนับสนุนดานการทําวิจัยและเงินอุดหนุน
งานวิ จั ย มากที่ สุ ด ( X = 4.33) ซึ่ ง จากผลดั ง กล า วจะเป น แนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางมีประสิทธิภาพตอไป

ABSTRACT

The purposes of this research were to develop and increase the potentiality of lecturers in
Kasetsart University in teaching, qualification, position in academic, advance opportunity and support
in different ways by setting the samples including the 569 lecturers in every faculties and campuses
of Kasetsart University. The methodology used in this research was the questionnaire analyzed the
data using the percentile, mean ( X ) and open end questions consequence form the most. The result
of this research in increasing the skill of lecturers involving in teaching found that lecturers needed to
develop the educational aid and technology used in teaching for the most efficiency ( X = 4.13) For
the need in increasing qualification, position in academic and advance opportunity of lecturers in
Kasetsart University found that the lecturers needed to have educational trips to broaden knowledge
in involved field both inside and outside the country the most ( X = 4.38) and in the need of
assistance and support found that the lecturers needed the assistance and support in research and
supportive budget the most ( X = 4.33) From the above result will be the further guideline to develop
efficiently the potentiality and competency of lecturers in Kasetsart University.
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กระบวนการผลิตบัณฑิ ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้น อาจารยนับวาเปนป จจัยที่สํ าคัญที่สุ ด
เพราะอาจารยนอกจากจะมีภาระหนาที่หลักคือ งานสอนแลว ยังมีงานทําวิจัย เขียนตํารา บทความทางวิชาการ
และในอีกบทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญคือ การเปนอาจารยที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือ
และดูแลนิสิตในการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ
นักศึกษา ตลอดจนการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยใหมีความสุขจนสําเร็จการศึกษา ซึ่งในระบบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอาจารยเปนผูมีบทบาทและหนาที่สําคัญยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหกาวสูความ
เปนเลิศทางวิชาการ การพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนา
อาจารยจึงเปนหัวใจสําคัญที่สถาบันการศึกษาจะตองดําเนินการอยางเปนระบบโดยสอดคลองกับความตองการ
ของอาจารยและสอดคลองตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
จากความสําคัญของปญหาเหลานี้ จึงไดดําเนินการศึกษาวิจัยความตองการในการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อจะไดทราบความคิดเห็นและความตองการของอาจารยเกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน การพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนง
ทางวิ ช าการ รวมทั้ ง ความต อ งการในการพั ฒ นาด า นอื่ น ๆ ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ อาจารย ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร เพื่อจะไดใชเปนแนวทางและประโยชนในการกําหนดนโยบายการพัฒนาอาจารยและการวางแผน
เพื่อการพัฒนาอาจารยใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไป
รับใชสังคมและประเทศชาติตามเจตนารมยของมหาวิทยาลัยตอไป
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาศักยภาพอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อใหเปนระบบและสอดคลอง
ตามความตองการของอาจารยและตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อสงเสริมใหมหาวิทยาลัยกาว
สูความเปนเลิศทางวิชาการ จึงควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยในรูปแบบดังนี้
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กําหนดแผนการพัฒนา
อาจารยตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

สํารวจความตองการในการ
พัฒนาตนเองของอาจารย

คณะ/มหาวิทยาลัยจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคลากรวา
อาจารยแตละทานมี
คุณสมบัติ/ควรพัฒนาใน
ดานใด

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- จัดอบรมหัวขอที่เปนความ
จําเปนพื้นฐาน
- จัดอบรมหัวขอเฉพาะทาง/
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการของอาจารย/
คณะ/มหาวิทยาลัย

ปรับจากโมเดลและแนวคิดเรื่อง การวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Career Development Plan = IDP)
ของ ดนัย เทียนพุฒิ, 2543

อุปกรณและวิธีการ
การวิจัยไดดําเนินการโดยทําการสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถามในประเด็นความตองการของอาจารย
ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้
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1. ความตองการของอาจารยในการเพิ่มพูนทักษะของอาจารยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน
2. ความตองการในการเพิ่มพูนคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และโอกาสความกาวหนาของอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ความตองการความชวยเหลือและการสนับสนุนดานตาง ๆ โดยการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถาม
จากอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคณะและทุกวิทยาเขต
โดยไดรวบรวมขอมูลจากอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจากทุกคณะและทุกวิทยาเขตจํานวน 569
คนเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) และคําถามปลายเปดโดยเรียงลําดับคาคะแนนจาก
คะแนนมากไปนอย

ผลการทดลองและสรุป

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จําแนกออกเปน 3 สวนตามแบบสอบถามดังนี้
1. สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลทั่วไปสวนบุคคลของอาจารย พบวาสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.6 มีอายุระหวาง 46-50 ป คิดเปนรอยละ 16.7 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
คิดเปนรอยละ 51.5 สังกัดคณะศึกษาศาสตรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 16.87 สังกัดวิทยาเขตบางเขนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 75.4 และมีประสบการณการสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 20.7
โดยมีภาระหนาที่ดานงานสอนและบริหารมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.7
2. ความตองการของอาจารยในการพัฒนาดานตาง ๆ จากการประเมินผลในภาพรวมของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และการประเมินผลจําแนกตามอายุ และวิทยาเขตของผูตอบแบบสอบถาม การประเมินผล
ความตองการของอาจารยในการพัฒนาดานตางๆ สรุปไดดังนี้
2.1 ความตองการของอาจารยในการเพิ่มพูนทักษะของอาจารยที่เกี่ยวของกับการเรียน

การสอน

2.1.1 จากผลการประเมินในภาพรวมพบวาอาจารยสวนใหญมีความตองการเพิ่มพูนทักษะของ
อาจารยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในระดับมาก โดยเรียงตามคาเฉลี่ยระดับความตองการระดับมากที่สุดไป
นอยที่สุดในแตละหัวขอดังนี้
(1) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยีการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.13
(2) เทคนิคการสอน ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.95
(3) การวางแผนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
3.90
(4) บทบาทของอาจารยกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต ในระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 3.83
(5) การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพอาจารย เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการสอน ในระดั บ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 3.82
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(6) การวิจัยในชั้นเรียน ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.81
(7) จิ ต วิ ท ยาในการสอนและการวางตนให เ ป น แบบอย า งที่ ดี ต อ นิ สิ ต ในระดั บ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 3.79
(8) เทคนิคการออกขอสอบ ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.71
(9) การใหคําปรึกษาเพื่อแกปญหานิสิต ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.70
(10)การวัดและประเมินผลการเรียน ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.68
(11)การจัดทําระบบแฟมสะสมงาน (Port folio) ผูเรียนและการประเมินผลทางการเรียน
จากแฟมสะสมงาน ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.67
(12)วิธีการตัดเกรดและการใหระดับคะแนน ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.56
2.1.2 จากผลการประเมิ น ความต อ งการของอาจารย ใ นการเพิ่ มพู น ทั ก ษะของอาจารย ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนจําแนกตามระดับอายุ พบวาอาจารยทุกระดับอายุมีความตองการเพิ่มพูนทักษะที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในระดับมาก โดยอาจารยที่มีอายุนอยกวา 30 ป มีคาเฉลี่ยความตองการมากที่สุด
เทากับ 4.02 รองลงมาคือ อาจารยที่มีอายุระหวาง 30-40 ป, 41-50 ป และ อายุมากกวา 51 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.89, 3.78 และ 3.63 ตามลําดับ
2.1.3 จากผลการประเมิ น ความต อ งการของอาจารย ใ นการเพิ่ มพู น ทั ก ษะของอาจารย ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนจําแนกตามวิทยาเขต พบวาอาจารยที่สังกัดวิทยาเขตศรีราชามีความตองการ
เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 รองลงมาคือ อาจารยที่สังกัด
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร, วิทยาเขตกําแพงแสน และวิทยาเขตบางเขนมีความตองการเพิ่มพูนทักษะ
ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23, 3.89 และ 3.74 ตามลําดับ
2.1.4 จากผลการประเมิน ความต องการของอาจารย ใ นการเพิ่ มพู น ทั ก ษะของอาจารย ที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในดานอื่นๆ พบวา อาจารยมีความตองการในดานการพัฒนาการเรียนการสอนที่
ดึงดูดความสนใจนิสิตในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะการใชคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ และดาน
การพัฒนาหลักสูตรตามลําดับ
2.2 ความตองการในการเพิ่มพูนคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ และโอกาสความกาวหนา
ของอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2.1 จากผลการประเมินในภาพรวมพบวาอาจารยสวนใหญมีความตองการเพิ่มพูนคุณวุฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ และโอกาสความกาวหนาของอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระดับมาก โดยเรียง
ตามคาเฉลี่ยระดับความตองการระดับมากที่สุดไปนอยที่สุดในแตละหัวขอดังนี้
(1) การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูในสาขาที่เรียนมาทั้งในและตางประเทศ ในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.38
(2) การศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เรียนมาในระดับมาก คาเฉลี่ ย
เทากับ 4.14
(3) วิธีการในการกาวสูตําแหนงทางวิชาการ ศ. /รศ. /ผศ. ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
4.07
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(4) การศึ ก ษาเพิ่ มเติ มในวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ท างวิช าชี พ ในสาขาที่ เ รี ย นมาในระดั บ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 4.05
(5) การเขารับการอบรมและฝกปฏิบัติดานการวิจัย ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.92
(6) การศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนมา ในระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 3.74
(7) ภาวะผูนํา (Leadership) ในองคกรและการบริหารหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.49
(8) การเปนอาจารยและผูบริหารแถวหนา ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.43
(9) การศึ ก ษาต อในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ป.เอก /ป.โท /ป.ตรี ในระดั บ ปานกลาง ค าเฉลี่ ย
เทากับ 3.36
(10)การกาวสูตําแหนงผูบริหารระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย (หัวหนาภาควิชา
/คณบดี /รองอธิการบดี /อธิการบดี) ในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.67
2.2.2 จากผลการประเมิน ความต องการของอาจารย ใ นการเพิ่ มพู น คุ ณ วุ ฒิ ตํ าแหน ง ทาง
วิชาการและโอกาสความกาวหนาจําแนกตามระดับอายุพบวา อาจารยที่มีอายุนอยกวา 30 ปมีความตองการ
เพิ่มพูนคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการและโอกาสความกาวหนาในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยความตองการมากที่สุด
คือ 4.06 รองลงมาคือ อาจารยที่มีอายุระหวาง 30-40 ป และอายุระหวาง 41-50 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และ
3.67 ตามลําดับ สําหรับอาจารยที่มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ยความตองการในระดับปานกลางซึ่งเทากับ
3.46
2.2.3 จากผลการประเมิน ความต องการของอาจารย ใ นการเพิ่ มพู น คุ ณ วุ ฒิ ตํ าแหน ง ทาง
วิชาการและโอกาสความกาวหนาจําแนกตามวิทยาขตพบวา อาจารยที่สังกัดวิทยาเขตศรีราชามีคาเฉลี่ยความ
ตองการในระดับมากที่สุด คือเทากับ 4.70 รองลงมาคืออาจารยที่สังกัดวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
วิทยาเขตกําแพงแสนและวิทยาเขตบางเขน มีคาเฉลี่ยความตองการในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15,
3.77 และ 3.68 ตามลําดับ
2.2.4 จากผลการประเมิน ความต องการของอาจารย ใ นการเพิ่ มพู น คุ ณ วุฒิ ตํ าแหน ง ทาง
วิชาการและโอกาสความกาวหนาของอาจารยในดานขอเสนอแนะอื่นๆ พบวา อาจารยมีความตองการในดาน
เทคนิคการทํางานรวมกันเปนทีมในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เทคนิคการเขียน ตํารา ผลงานวิจัย และดาน
พัฒนาหลักการในการพิจารณาการไดรับตําแหนงทางวิชาการ ตามลําดับ
2.3 ความตองการความชวยเหลือและการสนับสนุนดานตางๆ
2.3.1 จากผลการประเมินในภาพรวมพบวาอาจารยสวนใหญมีความตองการความชวยเหลือ
และการสนับสนุนดานตางๆ ในระดับมาก โดยเรียงตามคาเฉลี่ยระดับความตองการระดับมากที่สุดไปนอยที่สุดใน
แตละหัวขอดังนี้
(1) ความชวยเหลือและการสนับสนุนดานการทําวิจัยและเงินอุดหนุนงานวิจัย ในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.33
(2) ความชวยเหลือในดานการใชและ/หรือจัดทําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.84
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(3) ความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญในสาขาจากสถานประกอบการและ/หรือหนวยงาน
ภายนอก ในระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ 3.76
(4) ความช วยเหลื อและคํ าแนะนํ าในการก าวสู ตํ าแหน ง ทางวิช าการ ในระดั บ มาก
คาเฉลี่ยเทากับ 3.71
(5) ความชวยเหลือและคําแนะนําในการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ดี ในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.47
(6) ความต องการอาจารย / ผู เชี่ ย วชาญในการฝ ก อบรม และ/หรื อช วยสอนติ ด ตาม
ตัวตอตัว ในระดับปานกลางคาเฉลี่ยเทากับ 3.25
(7) ความชวยเหลือจากอาจารยที่ทําหนาที่เปนอาจารยพี่เลี้ยงหรืออาจารยตนแบบใน
การสอน ในระดับปานกลางคาเฉลี่ยเทากับ 3.19
2.3.2 จากผลการประเมินความตองการของอาจารยในดานความตองการความชวยเหลือและ
การสนับสนุนดานตาง ๆ จําแนกตามระดับอายุ พบวาอาจารยที่มีอายุนอยกวา 50 ปมีคาเฉลี่ยความตองการใน
ระดับมาก โดยอาจารยที่อายุนอยกวา 30 ปมีคาเฉลี่ยความตองการเทากับ 3.91 รองลงมาคือ อาจารยที่มีอายุ
ระหวาง 30-40 ป และอายุระหวาง 41-50 ป มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และ 3.64 ตามลําดับ สําหรับอาจารยที่มีอายุ
มากกวา 50 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ยความตองการในระดับปานกลางซึ่งเทากับ 3.40
2.3.3 จากผลการประเมินความตองการของอาจารยในดานความตองการความชวยเหลือและ
การสนับสนุนดานตาง ๆ จําแนกตามวิทยาเขต พบวาอาจารยที่สังกัดวิทยาเขตศรีราชามีคาเฉลี่ยความตองการใน
ระดับมากที่สุด เทากับ 4.71 รองลงมาคือวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตกําแพงแสน และ
วิทยาเขตบางเขน มีคาเฉลี่ยความตองการในระดับมากเทากับ 3.87, 3.69 และ 3.62 ตามลําดับ
2.3.4 จากผลการประเมินความตองการความชวยเหลือและการสนับสนุนดานตางๆ ในดาน
ขอเสนอแนะอื่นๆ พบวา อาจารยมีความตองการเทคนิคการจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรคใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานเทคนิคการจัดทําแผนงานเชิงกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวของหนวยงาน และ
ดานระบบ TA ทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกวาตามลําดับ
3. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เ สนอใหม หาวิ ทยาลั ย ดํา เนินการ จํ าแนกประเด็ น ความคิ ด เห็นตาม
สาระสําคัญไดดังนี้
3.1 ควรลดภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อใหอาจารยมีเวลาในการ
พัฒนาศักยภาพ พัฒนางานวิจัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย พัฒนาเนื้อหา วิธีการสอนและการเตรียมการสอนให
มีคุณภาพมากขึ้น จํานวน 21 คน
3.2 ควรสนับสนุนเงินทุนวิจัยใหกับอาจารย เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยไดพัฒนาศักยภาพใหมาก
ขึ้น จํานวน 18 คน
3.3 ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อวัสดุ สิ่งอํานวยความสะดวก โสตทัศนูปกรณและครุภัณฑ
สําหรับสอน และการวิจัยใหคณะ ภาควิชา อยางพอเพียง จํานวน 12 คน
3.4 ควรเนนการพัฒนาอาจารยดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน จํานวน
11 คน
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3.5 มหาวิทยาลัยควรกําหนดภาระงานอาจารยอยางเหมาะสม โดยที่อาจารยสามารถรับผิดชอบ
งานสอน งานบริหารและพัฒนาศักยภาพตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 10 คน
3.6 ควรมีผูชวยอาจารยในการสอนและการปฏิบัติงาน เพื่อชวยใหอาจารยรับผิดชอบหนาที่ตาม
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพและมีเวลาในการพัฒนาตนเองได จํานวน 6 คน
3.7 ควรสรางบรรยากาศการเรียนการสอนใหดีขึ้น เพิ่มบรรยากาศแหงการเรียนรู จํานวน 6 คน
3.8 มหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ก องทุ น สนั บ สนุ น ให อ าจารย ไ ปศึ ก ษาดู ง านต า งประเทศตามกลุ ม
สาขาวิชา จํานวน 6 คน
3.9 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหอาจารย มีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กอนกาวสู
ตําแหนงทางการบริหาร จํานวน 5 คน
3.10 มหาวิทยาลัยควรสงเสริมใหอาจารยไดเรียนรูจากประสบการณจริง เพื่อสามารถนําความรูที่
ไดถายทอดใหกับนักศึกษาไดอยางสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและความตองการของสังคม และควรใหการ
สนับสนุนอยางจริงจังในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย จํานวน 4 คน
3.11 ควรพัฒนาการบริการพื้นฐานทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 3 คน
3.12 ควรพัฒนาการฝกบริหารเวลา และการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 3 คน
3.13 การพัฒนาความรูความสามารถทางการบริหารจัดการองคกร การเคารพความคิดเห็นผูอื่น
ให กั บ ผู บ ริ ห าร คณบดี หั วหน าภาควิช า และบุ ค คลสํ าคั ญ ที่ เป น ผูพั ฒ นาองค ก ร เพราะถ าผู บ ริ ห ารเก ง แล ว
ศักยภาพของอาจารยก็จะถูกดึงมาใชไดเต็มที่ จํานวน 3 คน
3.14 ควรลดขั้น ตอนการเดิ นเรื่องและขั้น ตอนงานเอกสารต างๆ ในการเขาสูตํ าแหน งวิชาการ
จํานวน 3 คน
3.15 ควรสรางขวัญและกําลังใจใหแกคณาจารย อาจพิจารณาปรับฐานเงินเดือน ใหโบนัสหรือเบี้ย
เลี้ยงและสวัสดิการตางๆ จํานวน 3 คน
3.16 ควรพัฒนาการทํางาน /การวิจัยเพื่อตอบสนองสังคม จํานวน 3 คน
3.17 ควรเผยแพรงานวิจัยอยางเปนรูปธรรม จํานวน 3 คน

วิจารณผลการวิจัย

กระบวนการพัฒนาอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี
การวางแผนอยางเปนระบบและมีเปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจน ปจจัยที่สําคัญที่สุดในการที่จะพัฒนา
อาจารยคือ มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหอาจารยมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ มีการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยใหมีความรู ความสามารถในดานงานวิจัยตามนโยบายมหาวิทยาลัย พัฒนาเนื้อหา วิธีการสอนและการ
เตรียมการสอน โดยใหมีการจัดอบรมดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารยอยางตอเนื่อง สนับสนุนให
อาจารยนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอนเพื่อใหมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งผลจากการวิจัยเพื่อทราบความ
ตองการของอาจารยในการเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในภาพรวมสะทอนใหเห็นวาอาจารย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความตองการในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการใชเทคโนโลยีการสอน
อยางมีประสิทธิภาพเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความตองการทราบเทคนิคการสอน และความตองการการวาง
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แผนการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการประเมินผลดานความตองการในการเพิ่มพูนคุณวุฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ และโอกาสความกาวหนาของอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพบวาอาจารยมีความ
ตองการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรูในสาขาที่เรียนมาทั้งในและตางประเทศเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือความ
ตองการศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เรียนมา และความตองการวิธีการในการกาวสูตําแหนงทาง
วิชาการ ศ. /รศ. /ผศ. สําหรับการประเมินผลดานความตองการความชวยเหลือและการสนับสนุนดานตาง ๆ นั้น
พบวาอาจารยมีความตองการความชวยเหลือและการสนับสนุนดานการทําวิจัยและเงินอุดหนุนงานวิจัยเปน
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือความตองการความชวยเหลือในดานการใชและ/หรือจัดทําสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
และความตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญในสาขาจากสถานประกอบการและ/หรือหนวยงานภายนอกใน
การใหคําแนะนําและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณซึ่งจะนํามาประยุกตในการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้
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