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 การวิจัยครั้งนีมี้ความมุงหมายเพื่อศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา 
(พ.ศ. 2550-2559) มีการดําเนินการวิจัย 3 ระยะ คือ ระยะที ่1 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร 
งานวิจัย และการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูที่มีสวนเกี่ยวของกับหลักสูตรวิชาชีพครูเพ่ือใหไดคุณลักษณะ
ของครูที่พึงประสงคและสภาพของการผลิตครูในปจจุบัน  ระยะที ่ 2 การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตร
วิชาชีพครูโดยการประยุกตใชเทคนิคการสัมภาษณแบบ EFR (Ethnographic future research) 
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิจํานวน 16 ทาน เพ่ือใหไดคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและ
ลักษณะของหลักสูตรวชิาชพีครูในอนาคต  ระยะที่ 3 การรางอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูโดยนํา
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวฒิุ การสรางกงลออนาคต (Future wheels) และการวิเคราะห
ผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross impact matrix) มาเขียนอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู ซ่ึงสรุป
สาระสําคัญได ดังน้ี 
 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตมี  4 ดาน  คือ 1) ดานความรูในสาขาวชิาที่สอน
อยางลึกซึ้งอยางนอย 2 สาขาวิชา ความรูในวิชาชีพครู และความรูทั่วไปในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
2) ดานทักษะเฉพาะของแตละสาขาวิชา ทักษะวิชาชีพครทูั่วไปที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน  
3) ดานคุณลักษณะของความเปนครูในดานคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและบคุลิกภาพความเปนครู  
4) ดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น  
 ลักษณะของหลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคตควรมีทางเลอืกใหกับผูเรียนอยางหลากหลาย โดย
มีการจัดหลักสูตรเปนบล็อก (Curriculum Block) ที่มีการบูรณาการภายในกลุมวิชาหรือบูรณาการ 
ระหวางกลุมวิชา เพ่ือมุงเนนพัฒนาใหเปนครูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งทางดานคุณธรรมจริยธรรม
และทางดานวิชาการ  เน้ือหาสาระของหลกัสูตรประกอบดวย 5 สาระ คือ 1) การศึกษาและอัตลกัษณ
ของครูไทย  2) ธรรมชาติของผูเรียนและการเรียนรู 3) หลักสตูรและการจัดกระบวนการเรียนรู  
4) นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) การวิจัย  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ควรเนนการฝกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School based) มีการผสมผสานทั้งทฤษฎีและการ
ปฏิบัต ิ สวนสือ่การเรียนการสอนที่ใชควรผสมผสานกันทั้งสื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม รวมทั้งแหลง 
การเรียนรูที่อยูในสถาบันและอยูในชุมชน การวัดและประเมินผลการเรียนรูควรมีการประเมินตาม
สภาพจริง สวนการประเมินหลักสูตรควรใชรูปแบบการวิจัยเชิงประเมินทั้งทางดานปริมาณและ
คุณภาพ และในการบริหารหลักสูตรควรมีลักษณะแบบการมีสวนรวมและมีการกระจายอํานาจ โดยมี
คณะกรรมการที่รับผิดชอบประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝายทั้งภายในและภายนอกคณะ
ครุศาสตร   
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This research aims at investigating the scenario of the teacher professional curriculum in  
the next decade (B.E.2550-2559). The investigation comprises 3 phases: (1) to survey the 
basic information via an in-depth interviews with  stakeholders in the teacher profession 
curriculum and documentary concerning the current situation and ideal qualifications of 
teachers; (2) to evaluate prospectively via the EFR (ethnographic future research) of 16 experts 
interview the desirable qualification of teachers and teacher professional curriculum; (3) to 
sketch the scenario of the prospective teacher professional curriculum via the construction 
of future wheels and the cross impact matrix analysis. 
 The desirable qualifications of future teachers are following: (1) to obtain the 
expertise in at least 2 curriculum subject, in teaching profession knowledge, and in related 
general knowledge; (2) to obtain the practical skills in teaching the curriculum subjects, in 
teaching profession and in general teaching management; (3) to satisfy the moral and ethic 
teaching standard; (4) to involve in the community development. 
 The prospective teacher professional curriculum should provide various alternatives 
for learners by arranging the curriculum blocks with internal and external integration aiming at 
producing successful and desirable teachers in both ethical and academic aspects. In terms 
of contents, the curriculum should contain the learning of Thai teachers’ characteristics, the 
nature of Thai students and learning, the curriculum and the management of the learning 
process, educational innovations and current information technology, and the research. In terms 
of activity, should be practicum in school based and combination of theory and practicum. 
In terms of media, both the classic and modern media instruments should be combined, 
and the utilization of local and institutional learning resources be emphasized. In terms of 
the measurement and evaluation should be authentic assessment. In terms of the 
curriculum evaluation, both the qualitative and quantitative research based on real situation 
should be concerned. More over, the curriculum management should stress at the 
participation and decentralize among curriculum committee members selected from inside 
and outside the faculty of education. 
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งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

จาก 
ทุนอุดหนุนและสงเสริมการทําปริญญานิพนธระดับปริญญาโท-เอก 

ในสถาบันอดุมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา 
และ 

ทุนงบประมาณแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดเีพราะผูวิจัยไดรับความเมตตากรุณาอยางยิ่ง
จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริยุภา พูลสุวรรณ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
รองศาสตราจารย ดร. วิชัย วงษใหญ และผูชวยศาสตราจารย ดร.องอาจ นัยพัฒน กรรมการควบคุม 
ปริญญานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ ตรวจแกไขขอบกพรอง
ตาง ๆ ดวยความสนใจและเอาใจใส ตลอดทุกขั้นตอนของการทําวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณอาจารยดร.มนัส  บุญประกอบและ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญ แสนภักดี คณะกรรมการสอบปากเปลาที่ไดใหขอเสนอแนะอันเปน
ประโยชนทําใหปริญญานิพนธน้ีมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิป์ระสาทวิชาความรูใหแกผูวจัิยใน
การศึกษาตามหลักสูตรปรญิญาการศกึษาดุษฎีบัณฑติ  สาขาการวจัิยและพัฒนาหลักสูตร 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรทุก 
ทานที่ไดเมตตาใหทุนสนับสนุนการทําปริญญานิพนธ “ทุนงบประมาณแผนดิน”  และขอกราบขอบ-
พระคุณคณะกรรมการของบัณฑิตวิทยาลัยที่ไดมอบทนุ “ทุนอุดหนุนและสงเสริมการทําปริญญา
นิพนธระดับปริญญาโท-เอกในสถาบันอุดมศึกษา ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา” 
ใหในการทําปริญญานิพนธ 
 ขอขอบพระคณุผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคณุวุฒิทุกทาน ที่ไดกรุณาใหขอมูลและใหขอคิดเห็น
อันมีคุณคาอยางยิ่งตอการทําวิจัย 
 ขอขอบพระคณุผูบริหาร คณาจารย ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผูบริหาร 
โรงเรียน อาจารยพ่ีเลี้ยง ตลอดจนตัวแทนจากชมุชนของโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพครทูี่เปนกลุมตวัอยางทุกทานที่ไดใหความรวมมือและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวจัิย 
และขอขอบใจนักศึกษาครูและนักเรียนทกุคนที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการใหขอมูล 
 ขอขอบคุณเพ่ือนนิสิตปริญญาเอกสาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตรรุนที่14 ทุกคนที่คอย
ใหกําลังใจในการทําวิจัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดร.กนกวรรณ เอ่ียมชัย ผูเปนกัลยาณมิตรที่มีความ
หวงใย คอยชวยเหลือและใหกําลังใจผูวิจัยในการศึกษาตลอดจนจบหลักสูตร นอกจากนี้แลว
ขอขอบคุณบคุคลอื่น ๆ อีกหลายทานทีไ่ดสนับสนุน ใหความชวยเหลือในการทําปริญญานิพนธครั้ง
น้ี ซ่ึงผูวิจัยมิไดกลาวนามไว 
 สุดทายนี้ ผูวจัิยขอนอมรําลึกพระคุณของบิดา มารดาที่ไดสนับสนุนการศึกษา ใหกําลังใจ 
กําลังทรัพย และรอคอยความสําเร็จของผูวิจัยตลอดจนนอง ๆ ทุกคน และขอขอบคณุอาจารยโอภาส  
สุขหวาน คูคดิที่ใหกําลังใจ กําลังทรัพยและรอคอยความสําเร็จในการศึกษาครั้งน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
ภูมิหลัง 
 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และการใชเทคโนโลยี มีการคิดคนที่กอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิทยาการใหม ๆ เกิดขึ้นทุกวัน เปนผลทําใหเกดิความรูใหม และการเปลี่ยนแปลง
ความรูอยูตลอดเวลาโดยปราศจากพรมแดน การศึกษาในฐานะที่เปนปจจัยสําคัญในสังคมที่ทําหนาที่ใน
การพัฒนามนุษย จําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบ กระบวนการ และวธิีการใหการศกึษาที่
สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก เพ่ือใหมนุษยสามารถดาํรงชีวิตอยูในกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข ทาํใหองคกรที่รับผิดชอบจัดการศึกษา
ตองปรับตัวโดยเรงการปฏิรูปการศึกษาใหกาวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนใหม เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคอยางมีเปาหมายที่ชดัเจน  
 ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จึงไดเรงพัฒนาคณุภาพการศึกษาโดย
ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ปรับเปลี่ยนแนวคิด และกระบวนการจัดการศึกษาใหม มีการเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติใหม ในปพุทธศักราช 2542 แนวคิดหนึ่งที่กลาวไวใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติดังกลาว คือ เนนความสําคัญของครู เพราะการปฏิรูปการศึกษาและการดําเนินการให
เปนไปตามนโยบายและแผนการศึกษาแหงชาติจะสําเร็จและมีคุณภาพหรือไมน้ันขึ้นอยูกับครู เพราะ
ครูเปนผูนําแนวคิดหรือนโยบายทางการศึกษาลงมาสูระดับปฏิบัตใินระดับหองเรียน โดยผานกระบวน 
การจัดการเรียนการสอน ครูจึงเปนบุคคลที่สําคญัที่สดุที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษาบรรลุเปาหมาย 
ดังที่ มนตรี  จุฬาวัฒนฑล (2543 : 3) ไดกลาวถึง ความสําคัญของครูตอการปฏิรูปการศึกษาไววา “การ
ปฏิรูปการศึกษาจะทําสําเร็จไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับครูผูดําเนนิการใหเกิดการเรียนรูในชัน้เรียน
และสงเสริมความใฝรูของผูเรียน ถาขาดความรวมมือจากคร ู การปฏิรูปการศึกษาจะมีผลสําเรจ็นอย
หรือลมเหลวโดยสิ้นเชิง…”  
     จากที่กลาวมาเห็นไดวา คณุภาพของการศึกษาและคณุภาพของผูเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพของ
ครูเปนสําคัญ เพราะครูเปนผูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการศึกษาใหบรรลุจุดหมายปลายทาง
ได  การปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จไดหรือไมขึ้นอยูกับครู ดวยเหตุน้ี ครูจึงตองเปนผูนํา รูเทาทันความ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกดิขึ้นในสังคม มีการปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือสรางเยาวชนรุนใหมใหมีคุณภาพไดเหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมแลว 
ยังมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยภายในวิชาชีพครู เชน  นโยบายการปฏิรูปครู นโยบายของการผลติและ
พัฒนาครู  แผนการศึกษาแหงชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานการศึกษา และปจจัยภายนอกวิชาชีพครู เชน การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 
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การเมือง  สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน ซ่ึงปจจัยเหลานี้ลวน
สงผลกระทบตอการศึกษาไทยและสงผลตอการปฏิบัติงานของครู ทําใหครูตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของครูใหมีลักษณะเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง  

สถาบันทีท่ําหนาที่ผลิตครูควรตระหนักถงึสิ่งเหลานี้  เพ่ือที่จะเตรียมครูใหออกมาสูสังคมใน 
อนาคต โดยเฉพาะการเตรยีมการในสวนของหลักสูตรวิชาชีพครูซ่ึงเปนหลักสูตรทีมุ่งสรางครูดี เปน
ลักษณะของการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีความรับผดิชอบตอสังคม และมุงม่ันที่จะสรางสังคมที่ดี
ยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพราะวาครตูองไปสอนเด็กใหพัฒนาสังคมของเขาใหดีขึ้นตอไป (ไพฑูรย สินลารัตน.  
2538 : 8) โดยตองมีการปรับเปลีย่นในเชิงรุก คือ มีการเตรียมความพรอมในการเตรียมครูและผลิต
ครูใหเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต ดวยเหตุน้ีการดําเนินการดังกลาว จึงจําเปนตองมี
การปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิชาชีพครู เพราะวาหลักสูตรนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดคุณลักษณะ
ของผูเรียน และยุทธวธิีที่จะไดมาซึ่งคุณภาพของผูเรียนตามที่เราตองการ ดังคํากลาวของ สายหยุด  
จําปาทอง (2529 : 9) วา “หลักสูตรเปนประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่ตองพิจารณา เม่ือตองการพัฒนาคุณภาพ
เพราะเปนรากฐานที่จะทําใหผูจบการศึกษามีคุณภาพตรงกับความตองการหรือไม” นอกจากนี้หลักสูตร
ยังเปนแผนและแนวทางในการจัดการศกึษาของชาตใิหบรรลุตามความมุงหมายและนโยบาย โดยมี
การกําหนดแนวทางใหความรู ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติที่จะเปนประโยชนตอสังคมอัน
เปนการพัฒนากําลังซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ไดผล (สันต ธรรมบํารุง.   
2525 : 12 ; วชิัย  วงษใหญ.  2537 : 47) 
  เพ่ือเปนการเตรียมพรอมในการปรับเปลีย่นและพัฒนาครู ใหเปนครูในโลกยุคใหมภายใต
บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก สถาบันที่ผลติครูจําเปนตองเร่ิมศึกษาแนวคิด ทศิทาง 
หลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต หากจะมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครทูี่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
โดยเฉพาะดานการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ควรตองศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูโดย
กําหนดชวงเวลาที่เหมาะสม ซ่ึงนักวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 
37) เห็นวาการมองอนาคตภาพของหลักสูตรที่มีความสําคัญระดับชาติ ควรจะตองมองไปขางหนาไม
ต่ํากวา 10 ป เพราะหลักสูตรเปนเครื่องมือสําคัญในการเตรียมคนใหพรอมที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ที่เกิดขั้นในอนาคต ดังน้ัน หากจะมีการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรควรตองกาํหนด
ระยะเวลาไวไมนอยกวา 10 ป  
 การศึกษาเรื่องของอนาคตเปนการศึกษาในลักษณะที่ตองการสารสนเทศ เพ่ือเปนขอมูลการ
ดําเนินงาน วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคตใชระเบียบวิธวีิจัย เรียกวา “การวิจัยอนาคต” ซ่ึงเปนเทคนิค
วิธีการวิจัยทีศ่ึกษาองคความรูในเรื่องตาง ๆ เหตุการณหรือพฤตกิรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งระยะสั้นระยะยาว (กฤษดา  กรุดทอง. 1978 : 75;  เทียนฉาย  กีระนันทน. 2525 : 2) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือที่สํารวจ สรางหรือทดสอบอนาคตที่เปนไปไดและอนาคตที่ตองการ ซ่ึงภาพอนาคตที่ได
จะชวยกําหนดนโยบายระยะยาว ยุทธวธิ ี และวางแผน ที่ชวยไปสูสิ่งที่เราตองการและตองการให
เกิดขึ้นไมใชเพ่ือตองการรูอนาคตแตตองการใหมีการตดัสินใจที่ดีกวาปจจุบัน ซ่ึงวิธีการศึกษาอนาคต
น้ันถาแบงตามวัตถุประสงค จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1)การศึกษาอนาคตตามแนวบรรทัดฐาน
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ทางสังคม (Normative forecasting) และ 2) การศึกษาอนาคตโดยอาศัยการสํารวจ (Exploratory  
forecasting) ซ่ึงการศึกษาอนาคตตามแนวบรรทัดฐานทางสังคม(Normative forecasting) น้ีจะยึด
บรรทัดฐานและคานิยมของสังคม คือมีการเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมและใชเพ่ือตอบคําถามวา 
“อะไรคืออนาคตทีต่องการ” “เราตองการใหเปนอยางไร”  สวนวธิีการศึกษาอนาคตโดยอาศัยการ
สํารวจ (Exploratory forecasting) น้ันใชเพ่ือตอบคําถามวา “อะไรคืออนาคตทีเ่ปนไปได ใชที่เรา
ตองการหรือไม” (Glenn.1994 :1-2,http://www.Futuro vnezuela.org/_curso/1-introd.PDF.) และ
การนําวิธีการศึกษาอนาคตมาใชเพ่ือศึกษาอนาคตทางดานหลักสูตรนั้น ตามหลักการของการสราง
หลักสตูรหรือพัฒนาหลักสตูร ไดมีนักการศึกษาทางดานหลักสตูรกลาววา ควรจะเปดโอกาสใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการสรางหรือพัฒนาหลักสูตร เพราะการสรางหลกัสูตรแตละครั้งเปน
งานที่ละเอียดและตองกระทําอยางมีขั้นตอนมีทฤษฎีตางๆ เขามาเกี่ยวของอยางมากมาย (ชูศร ี สวุรรณ
โชติ.  2542 : 101) ดังน้ัน การศึกษาอนาคตตามแนวบรรทัดฐานทางสังคม (Normative forecasting) จึง
เปนวธิีการที่เหมาะสมที่จะนํามาใชในการศึกษาอนาคตทางดานหลกัสูตร วิธวีิทยาการศึกษาอนาคต
ตามแนวบรรทัดฐานทางสงัคมเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) เขามามีสวนรวมให
ขอมูล ดังน้ัน ในการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู ผูที่เกี่ยวของกับการผลติครูทั้งใน
หนวยงานที่ทาํหนาที่ผลิต ผูใช หรือผูไดรับผลกระทบจากครู ควรไดเขามามีสวนรวมใหขอมูลใน
ระดับตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหไดภาพอนาคตของหลักสูตรวิชาชีพครูที่สอดคลองกับความตองการ ทิศทาง
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ผลิตครูในปจจุบัน โดยมีสถาบันที่ทําหนาที่
รวมกันผลติครูอยูทั้งหมด 41 สถาบัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แหง ตางใชหลักสตูรเดียวกัน
ในแตละปไดผลิตครูเพ่ือไปทําหนาที่สอนอยูในโรงเรียนเปนจํานวนมาก หากไดมีการศึกษาถึงอนาคต-
ภาพของหลักสูตรวิชาชีพครขูองมหาวิทยาลัยราชภัฏ     ก็จะทําใหไดสารสนเทศที่สําคัญในการพัฒนา 
หลักสูตรวิชาชพีครูในเชิงรุก โดยมหาวิทยาลัยสามารถเตรียมบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
เหมาะสมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในอนาคต ก็จะทําใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศในขอบขายที่กวางขวาง และสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
 จากความสําคญัและความจําเปนที่หนวยงานที่ทําหนาที่ผลติครู จะตองพัฒนาหลักสูตร
วิชาชีพครู เพ่ือผลิตครูทีเ่หมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต  ผูวิจัยจึงไดศึกษา
อนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยใชวธิีการศกึษาอนาคตตามแนว
บรรทัดฐานทางสังคม (Normative forecasting)  5 วิธี คือ 1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 
สัมภาษณกลุมผูที่เกี่ยวของกบัหลักสูตรวชิาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภฏั เพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพของการผลิตครูในปจจุบนั ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวาการสัมภาษณ
เชิงลึก เปนวธิีการสนทนา พูดคุย ซักถามกันแบบตวัตอตัวระหวางผูใหขอมูลกับผูวิจัย โดยที่ผูวจัิยมี
จุดสนใจอยูแลว และตองพยายามหันความสนใจของผูใหขอมูลไปสูจุดที่เราสนใจโดยอาศัยแนวคําถามที่
สรางขึ้นไวใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ ทําใหไดขอมูลที่มีความลุมลึก ละเอียดชัดเจน สะทอน
ความเปนจริงที่เปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งนี้  2) สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิโดยการประยุกตใชเทคนิค
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การสัมภาษณแบบ EFR (Ethnographic Future Research) คือ ใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นใน
ดานที่เปนไปไดเพียงดานเดียว เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของ
หลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคต เพราะวาการสัมภาษณแบบ EFR เปนการสัมภาษณที่เนนผูใหสัมภาษณ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และสามารถที่จะลดหรอืเพ่ิมประเด็นในการสัมภาษณ 3)การทํากงลอ
อนาคต (Future wheels) เพ่ือแสดงความคิดรวบยอดของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต 
และลักษณะองคประกอบของหลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคต โดยการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความสัมพันธที่ซับซอนมาแสดงใหเห็นภาพความคิดของอนาคตไดชัดเจน 4) การ
วิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross impact matrix)  เพ่ือวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบ
ของหลักสูตรวิชาชีพครูกับคณุลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต โดยใหคณาจารยที่สอนรายวิชาชีพ
ครูเปนผูแสดงความคิดเห็น เพ่ือยืนยันขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และ 5)การเขียน
อนาคตภาพ (Scenarios) ของหลักสูตร เพ่ือแสดงสาระเกี่ยวกบัคณุลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
อนาคตและลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครู การศึกษาตามวธิีการดังกลาวทําใหไดอนาคตภาพของ
หลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต 10 ป ขางหนา ซ่ึงเปนหลักสตูรเชิงรุกที่ทําใหทราบถึงทศิทางและ
แนวทางตาง ๆ ในการพัฒนาครูและหลักสูตรวิชาชีพครใูนอนาคต อันเปนประโยชนตอหนวยงานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของจะไดเตรียมการและพัฒนาความพรอมแตละดานสําหรับการพัฒนาครูและหลักสูตรวิชาชพีครู
เพ่ือใหไดครูยุคใหมที่มีคุณลักษณะสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความตองการ
ของผูใชหรือผูไดรับผลกระทบจากครูอยางแทจริง นับวาเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาวิชาชีพครู  

 
 

ความมุงหมายในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชพีครูในทศวรรษหนา 
(พ.ศ.2550-2559) โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคตในดานปรัชญาของหลักสูตร 

รูปแบบหลักสตูร จุดหมายหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดประสบการณวิชาชีพครู สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู การบริหาร
หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร  
 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยจะทําใหไดอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชพีครูซ่ึงเปนสารสนเทศที่สําคญัที่
หนวยงานและผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนได ดังน้ี 

1. สถาบันที่ผลิตครูโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ 
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ของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตไปใชในการเตรียมการ
ในการผลิตครแูละพัฒนาครปูระจําการตลอดจนวางแผนเพื่อปรับปรงุหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบระดับนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและการฝกประสบการณวิชาชีพครูมากําหนดยุทธศาสตร
ในการพัฒนาครูประจําการและการมีสวนรวมกับสถาบนัผลิตครูในการผลิตบัณฑิตครู 
 3 .หนวยงานที่ดูแลระดับปฏิบัติ เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนําขอมูลเกี่ยวกบัคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตมา
เตรียมความพรอมในการพัฒนาครูประจําการ 

4.ผูปฏิบัติการ เชน ผูบริหารโรงเรียน ครูประจําการ สามารถนําขอมูลเกี่ยวกบัคณุลักษณะ 
ของครูที่พึงประสงคในอนาคตมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาเฉพาะหลักสตูรระดับ 
ปริญญาตรีในสวนของวชิาชีพครูของมหาวิทยาลยัราชภัฏ   ซ่ึงเปนสถาบันหลักทีท่ําหนาที่ผลติครู  
โดยมีทั้งหมด 41 แหงทั่วประเทศ และแตละแหงใชหลกัสูตรฉบบัเดียวกัน บรบิทตาง ๆ ที่เกีย่วของ
กับการดําเนินงานผลิตครูของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงคลายคลึงกัน ในการดําเนินการ
รวบรวมขอมูลจากผูที่เกี่ยวของในครั้งน้ี ผูวิจัยจึงกําหนดพื้นที่ศึกษาขอมูลที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี อันเปนจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  เน่ืองจากเปน
พ้ืนที่เขตภาคกลางที่เปนทีต่ั้งของมหาวิทยาลัยราชภฏัที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร ประวัตศิาสตร  
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทีใ่กลเคยีงกัน เพ่ือเปนพ้ืนทีใ่นการศึกษา แตอยางไรก็ตามผลที่ไดจากการ
วิจัยน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวชิาชีพคร ู การ
วิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1.  พื้นที่ศึกษา พ้ืนที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เลือกพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา จังหวัดลพบุรี ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรีตั้งอยู 
 2. ชวงระยะเวลาการศึกษาอนาคต ชวงระยะเวลาการศึกษาอนาคตในการวิจัยครั้งน้ี 
ศึกษาในชวงพ.ศ.2550-2559 ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบบัที่ 10 และ 11 ซ่ึงตองมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาประเทศหลายดานและสิ่ง
เหลานี้สงผลตอการจัดการศึกษาทุกระดับรวมทั้งหลักสตูรวชิาชีพครู    
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 3. ประเด็นการศึกษา ประเด็นการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ เริ่มตนศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ 
ลักษณะของหลักสูตรวชิาชพีครู 12 ดาน เพราะวาเปนลักษณะของหลักสูตรพ้ืนฐานที่มีความสําคัญ
มากในการที่จะนําไปพัฒนาใหเปนหลักสตูรที่สมบูรณ ซ่ึงประกอบดวย  
  3.1 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต 

3.2 ปรัชญาของหลักสูตรวชิาชีพคร ู
3.3 รูปแบบของหลักสูตรวชิาชีพคร ู 
3.4 จุดหมายของหลักสูตรวิชาชีพคร ู 
3.5 โครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพคร ู
3.6 เน้ือหาของหลักสูตรวิชาชีพคร ู
3.7 กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.8 การจัดประสบการณวชิาชีพคร ู
3.9 สื่อการเรียนการสอน 
3.10 การวัดและประเมินผล 
3.11 การบริหารหลักสูตร 
2.12 การประเมินหลักสูตร 

 4. ผูใหขอมูล สําหรับการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูมี 2 กลุม คือ กลุมที่มี
สวนเกี่ยวของกับหลักสตูรวชิาชีพครูและกลุมผูทรงคุณวฒิุ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  4.1 กลุมที่มีสวนเกี่ยวของกบัหลักสตูรวชิาชีพครู เปนกลุมบุคคลที่ใหขอมูลเกี่ยวกบั 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพการผลิตครใูนปจจุบัน ซ่ึงประกอบดวยกลุมบุคคล  3 กลุม  
คือ กลุมที่ 1 กลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการผลิตครู ไดแก ผูบริหารคณะครุศาสตร  คณาจารย
ที่สอนรายวิชาชีพครู นักศกึษาครขูองมหาวิทยาลัยราชภัฏ  กลุมที่ 2 กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของครู ไดแก ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูประจําการและนักเรยีนของ
โรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวชิาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุมที่3 กลุมบุคคลที่มี
บทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการโรงเรียน ปราชญชาวบาน 
ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียน 
  4.2 กลุมผูทรงคุณวุฒิ เปนกลุมบุคคลที่ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค
ในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวชิาชพีครูในอนาคต ประกอบดวย 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 กลุม
ผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบตัิงานอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงมีความสนใจและ/หรือมีประสบการณเกี่ยวกับ
การผลิตหรือพัฒนาครูอยางนอย 10 ป มีประสบการณหรือเคยมีสวนรวมในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรวิชาชพีครูและมีประสบการณในการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึง่ในกลุมวิชาชพีครู ไดแก กลุม
วิชาการฝกสอนหรือประสบการณวิชาชีพ จิตวิทยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล 
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วิธีสอนทัว่ไปและวธิีสอนเฉพาะ หลักสูตรและหลักการศึกษา และกลุมที่ 2 กลุมผูทรงคุณวฒิุจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงมีความสนใจ และ/หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการผลิตหรือพัฒนาครู
และยินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี  
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ดีของครูอันเปนคุณลักษณะที่บุคคล
หรือกลุมบุคคลในสังคมตองการ ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีจําแนกอยางกวาง ๆ ออกเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานความรู ดานทักษะและเทคนิควธิ ี ดานบุคลิกภาพ และดานสัมพันธภาพทางสังคม โดย
คุณลักษณะแตละดานมีความหมาย ดังน้ี 
 1. คุณลักษณะดานความรู หมายถึง ความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน ความรูในวิชาชีพครู และ
ความรูทัว่ไป 
 2. คุณลักษณะดานทักษะและเทคนิควธิี หมายถึง ทักษะและเทคนิควธิทีี่ใชในการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน เชน ทักษะการเสริมแรง ทักษะการเราความสนใจ ทักษะการใชสื่อและ
เทคโนโลยี ทกัษะการตั้งคําถาม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการวิจัย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว  
 3. คุณลักษณะดานบุคลกิภาพ หมายถึง ลักษณะของครูทางดานคุณธรรมจริยธรรม  
เจตคตติออาชพี มีวิญญาณความเปนครู มีความรักและศรัทธาในอาชพีครู มีวิสัยทศัน มีความใฝรู มี
ความเปนผูนํา มีกระบวนการคิดระดับสูง มีมนุษยสัมพันธ มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เปนตน อันสงผล
ตอการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวตัถปุระสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว 
 4. คุณลักษณะดานสัมพันธภาพทางสังคม หมายถึง ลักษณะของครใูนการมีปฏิสมัพันธกับ
ผูเรียน เพ่ือนรวมงาน ผูปกครองและชุมชน เพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน อันสงผลตอการ
จัดการเรียนการสอนใหบรรลุวตัถุประสงคตามหลักสตูรที่กําหนดไว 
 หลักสูตรวิชาชีพครู หมายถึง กลุมวิชาทีจั่ดใหกับนักศกึษาครูระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ไดศึกษา เพ่ือสรางคุณลักษณะของความเปนครูที่ดีซ่ึงประกอบดวย 6 กลุมวชิา คือ การฝกสอนหรือ
ประสบการณวิชาชีพ จิตวทิยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล วิธีสอนทัว่ไปและ
วิธีสอนเฉพาะ หลักสูตรและหลักการศึกษา 

    ปรัชญาของหลักสูตร หมายถึง แนวคิด ความเชื่อ ที่ใชเปนฐานหลักในการสรางหลักสูตร 
วิชาชีพคร ู
  รูปแบบหลักสตูร หมายถึง ลักษณะของหลักสูตรวิชาชพีครูที่สะทอนถึงแนวคิดตาง ๆ 
ในการออกแบบหลักสตูร  
  จุดหมายของหลักสูตร หมายถึง คุณลักษณะทีต่องการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเม่ือสิ้นสุด 
การเรียนการสอนตามกลุมวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรวิชาชีพคร ู
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  โครงสรางของหลักสูตร  หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดในหลักสูตรวิชาชีพคร ู การ
แบงกลุมวิชา และจํานวนหนวยกิตของแตละกลุมวชิาของหลักสูตรวิชาชีพคร ู

  เน้ือหาสาระของหลักสูตร หมายถึง ลักษณะวชิาของหลักสูตรวิชาชีพครู ลักษณะวิชา
ของแตละกลุมวิชาในหลักสูตรวชิาชีพครู ชื่อรายวิชาของหลักสูตรวิชาชีพคร ู

  กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง วิธกีารจัดการเรยีนการสอนรวมทั้งการฝกประสบ-
การณวิชาชีพครู เพ่ือใหบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร 

  สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง วัสดุอุปกรณ หรือแหลงการเรียนรูที่ใชประกอบการเรียน
การสอนใหสําเร็จตามจุดประสงคของหลกัสูตร 
  การวัดและประเมินผล  หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑที่ใชวดัและประเมิน เพ่ือ
ตัดสินวานักศกึษาครูมีคุณลกัษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร  
  การบริหารหลกัสูตร หมายถึง รูปแบบการบริหารและการจัดการทั้งทางดานผูเรียน 
ผูสอน อาคารสถานที่ การประชาสัมพันธหลักสตูร การประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือใหบรรลุ
จุดหมายของหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตร  หมายถึง รูปแบบ วิธีการทีใ่ชในการพิจารณาตัดสินวาหลักสูตร
น้ันมีจุดเดน มีขอจํากัดหรือมีสวนใดที่ตองปรับปรุง 
 ผูที่มีสวนเก่ียวของกับหลักสตูรวิชาชีพครู หมายถึง กลุมบุคคลที่ใหขอมูลเกี่ยวกบั
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพของการผลิตครูในปจจุบันซึ่งประกอบดวยกลุมบุคคล  3 กลุม 
คือ กลุมที่ 1 กลุมบุคคลทีป่ฏิบตัิงานเกี่ยวของกบัการผลติคร ู ไดแก ผูบริหารคณะครุศาสตร  
คณาจารยที่สอนรายวิชาชพีครู นักศึกษาครูของมหาวิทยาลยัราชภัฏ  กลุมที่ 2 กลุมบุคคลที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของครู ไดแก ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศกึษา ครูประจําการ
และนักเรียนของโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครขูองมหาวิทยาลยัราชภัฏ และกลุมที่
3 กลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการโรงเรียน 
ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียน 
  ผูทรงคุณวฒิุ หมายถึง ผูที่มีความรอบรูและประสบการณเกี่ยวกบัการผลติหรือพัฒนาครู
หรือพัฒนาหลักสูตรวชิาชพีครูที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต 
และอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพคร ู  ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบตังิาน
อยูภายในมหาวิทยาลยัราชภัฏ  และกลุมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชพีคร ู หมายถึง ภาพที่แสดงสาระเกี่ยวกบัลกัษณะของ
หลักสูตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลยัราชภัฏในทศวรรษหนา (พ.ศ.2550-2559) ตามลักษณะของ
หลักสูตร 12 ดาน ที่ใชเปนแนวทางเริ่มตนในการศึกษา ดังน้ี 

1) คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต 
2) ปรัชญาของหลักสูตรวิชาชพีครู  
3) รูปแบบของหลักสูตรวิชาชพีครู 
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4) จุดประสงคของหลักสูตรวชิาชีพคร ู 
5) โครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพคร ู
6) เน้ือหาของหลักสูตรวชิาชีพครู 
7) กิจกรรมการเรียนการสอน 
8) การจัดประสบการณวิชาชีพครู 
9) สื่อการเรียนการสอน 
10) การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
11) การบริหารหลกัสูตร 
12) การประเมินหลักสูตร 

 การวิจัยเชิงอนาคต หมายถึง วิธีวทิยาที่ใชในการศึกษาอนาคตของหลักสตูรตามแนว
บรรทัดฐานทางสังคม (Normative forecasting) โดยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) กับการผลิต
ครูทั้งในหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิต ผูใชหรือผูไดรับผลกระทบจากครูไดเขามามีสวนรวม ใหขอมูลใน
ขั้นตอนตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหไดอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูที่สอดคลองกับความตองการ ทิศทาง 
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  
  
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 
 การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ.2550-2559) ผูวิจัยได
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากบทความ วารสาร หนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วของ
รวมทั้งขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา การนําเสนอแบงเปน  3 ตอน คือ ตอนที่ 1 
เปนเรื่องเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับครู ประกอบดวย  ความหมายของครู ความสําคัญและบทบาท
ของครู คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคของประเทศไทย  คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคของ 
ตางประเทศ   ตอนที่ 2 เปนเรื่องเก่ียวกับหลักสูตร ประกอบดวย   ความหมายของหลักสูตร ความ 
สําคัญของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร   ลักษณะหลักสูตรทีดี่  สิ่งกําหนดหลักสูตร   ผูมีสวน
รวมในการสรางหลักสูตร   การพัฒนาหลักสูตรทีเ่นนผลลัพธ  ลักษณะหลักสตูรผลติครูในปจจุบัน 
ลักษณะหลักสูตรผลติครขูองตางประเทศ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครูของสถาบัน
ราชภัฏ และตอนที ่ 3 เปนเรื่องเก่ียวกบัวธิีวทิยาการวิจัยอนาคต ประกอบดวย ความหมายของการ
วิจัยอนาคต จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคต ลักษณะของการวิจัยอนาคต หนาที่ของเครื่องมือใน
การศึกษาอนาคต วิธีการทาํนายอนาคต วิธีการวิจัยอนาคต งานวิจัยที่ใชวธิวีิทยาการวิจัยอนาคตและ
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับหลกัสูตรในอนาคต ซ่ึงไดนําเสนอตามลําดับ ตอไปน้ี 
 
 

ตอนที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับครู 
 

1. ความหมายของครู 
 คําวา “ครู” เปนคําที่มีความสําคัญและมีความหมายตอวงการศึกษา มีนักการศึกษาไดให
ความหมายของคําวา “ครู”   ไวหลายความหมาย ซ่ึงสรุปเปน 2 แนว คือ  

1. ครู หมายถึง บุคคลทีท่ําหนาที่ถายทอดความรูใหแกศิษย ซ่ึงผูใหความหมายในลักษณะนี้  
ไดแก พจนุกรมฉบับราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2525  ประพนธ  จายเจริญ.  (2536 : 3)  เจริญศร ี 
หมวดสง. (2542 : 5) 

2. ครู หมายถึง บุคลากรทางวชิาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน และการ 
สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน ซ่ึงเปนนิยามที่ 
กําหนดไวในพระราชบัญญัตกิารศึกษา พุทธศักราช  2542  
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2. ความสําคัญและบทบาทของครู 
 ครูเปนบุคคลที่มีบทบาทและความสําคัญในฐานะของผูสั่งสอนและถายทอดความรู โดย
เปนผูสั่งสอนวิทยาการ เปนผูอบรมจริยาใหกับศษิย สอนคุณธรรม หลักการประพฤติปฏบิัติใน
วิชาชีพ ตลอดจนแนวทางในการครองชีวติของศษิยแตละคน บทบาทของครูจึงเปรียบเสมือนแมพิมพ
ที่ดีทั้งดานความรูและความประพฤติ เปนผูพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันดีงามใหแกเยาวชน 
เปนผูนําทางศาสนาและวัฒนธรรม แตในปจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของครจึูงเปลี่ยนแปลงไป 
สังคมคาดหวังและตองการครูที่มีคุณภาพและศักยภาพที่จะเขามาชวยจัดระบบวิถีชวีติทั้งทางวัฒนธรรม
และทางเศรษฐกิจที่ตองการกําลังคนในระดับตาง ๆ ที่เหมาะสม ความคาดหวังในบทบาทและความ 
สําคัญของครจึูงมีเพ่ิมขึ้นซึ่งสรุปได ดังน้ี (ธีรศักดิ์ อัครบวร. 2544 : 20-26; ยนต  ชุมจิต.  2544 : 
244-245) 
 1. บทบาทและความสําคัญตอการสรางเยาวชนและพฒันาเยาวชน 
 2. บทบาทและความสําคัญของครูในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 3. บทบาทและความสําคัญของครูในการรักษาชาต ิ
 4. บทบาทและความสําคญัในการเยียวยาสังคมและพฒันาสังคม 
 5. บทบาทเปนวิศวกรสังคม 
 6. บทบาทและความสําคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
 7. บทบาทและความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาต ิ
 8. บทบาทและความสําคัญในการสงเสรมิความมั่นคงทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 ในตางประเทศมีผูเปรียบครูอุปมาไวหลายอยาง เชน นักแสดง นายแพทยรักษาคนไข 
เปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ นักวิจัย (Anderson. 1995 : 3) สวนในประเทศไทยมกีารกลาวถึงความ 
สําคัญของครวูา ครูคือนักปฏิวตัิในสนามรบทางการศกึษา ครูคอืผูใชอาวุธลับของชาติ ครูคือทหาร
เอกของชาต ิ ครูคือแมพิมพของชาติ ครูคือกระจกเงาของเด็ก ครูคือดวงประทีปสองทาง ครูคือ
ผูสรางโลก ครูคือผูกุมความเปนความตายของชาติไวในมือ ครูคือปูชนียบุคคล ครูคือวิศวกรสังคม 
เปนตน  (เจริญศรี  หมวดสง.  2542 : 34; ยนต  ชุมจิต. 2544 : 233-244)  สะทอนใหเห็นถึงบทบาทและ
ความสําคัญของครูที่ควรยกยองเชิดชู นอกจากนี้ในพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรแกผูสาํเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู ณ อาคารใหม
สวนอัมพร เม่ือวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 และพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครู 
ณ อาคารใหมสวนอัมพร เม่ือวันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ไดกลาวถึงความสําคัญของครูไว
ตามลําดับ ดังน้ี (ยนต  ชุมจิต.  2544 : 233) 

  “…หนาที่ของครูน้ันเปนหนาที่ที่มีความสาํคัญยิ่งเพราะเปนการปลูกฝงความรูความคิด
และจิตใจแกเยาวชน เพ่ือที่จะใหเตบิโตขึ้นเปนพลเมืองดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาตใินกาล
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ขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรคบันดาลอนาคตของชาติ
บานเมือง…” 

  “…อาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญม่ันคง 
และกอนที่จะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดน้ัน จะตองพัฒนาคน ซ่ึงไดแก เยาวชนของชาติเสียกอน 
เพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณคาสมบูรณทุกดานจึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแก
ชาติตอไปได…” 
 จากที่กลาวมาแสดงถึงความสําคัญของครูที่มีตอการสรางเยาวชนใหเปนคนที่สมบูรณทั้ง 
รางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม อันสงผลใหเปนประชากรทีมี่คุณภาพ เปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศเพื่อความเจริญรุงเรืองของประเทศ 
 
 
3. คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคของประเทศไทย 
 ในการศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค ซ่ึงเปนลักษณะของครูที่คนในสังคมตองการ
หรือยอมรับ ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะของครูที่ดี ครูที่มีคุณภาพ ครูที่
มีประสิทธิภาพ ครูในอนาคต จากแนวคิดของนักการศึกษา  มาตรฐานการศกึษา มาตรฐานครู  
เน่ืองจากสังคมเปลี่ยนแปลงไป ความคาดหวังที่มีตอคณุลักษณะของครูที่พึงประสงคจึงเปลี่ยนแปลง
ไปดวย ผูวิจัยไดศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค โดยจําแนกตามชวงเวลาซึ่งแบงเปน 2 ชวง 
คือ  ชวงที่ 1 เปนชวงกอนการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และชวงที่ 2 ตัง้แตป พ.ศ. 2542 ไปถึงปจจุบัน ดังรายละเอียด ดังน้ี 

ก. ชวงที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในชวงกอนการปฏิรูป 
การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
  ในชวงที ่ 1 เปนการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในชวงกอน
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  จากการศึกษา พบวา 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคสะทอนจากแนวคิดของนักการศึกษาและผลงานวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

1) แนวคิดของนักการศึกษาไทยเกี่ยวกบัคุณลักษณะของครูที่พงึประสงค 
จากการประมวลและวเิคราะหความคิดเห็นของนักการศึกษาเกีย่วกบัคุณลักษณะ 

ของครูที่พึงประสงค ทั้งจากเอกสาร และผลจากการประชุมสัมมนา ไดคุณลักษณะของคร ูที่พึงประสงค 
(กมล  ธิโสภา.  2531 : 59-64; คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 2525 : 59; เอกวิทย  ณ 
ถลาง.  2532 : 94; กอ  สวัสดิ์พาณิชย.  2535 : 547-550; พนม  พงษไพบูลย.  2536 : 113; อมรวิชช  
นาครทรรพ.  2539 : 121-122; ท.กลวยไม  ณ อยุธยา;  2541 : 6-8; สิปปนนท เกตุทตั.  2534 : 
30-35;  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู.  2541 : 3) ดังแสดงในตาราง 1   
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ตาราง 1 แนวคิดของนักการศึกษาไทยเกีย่วกับคุณลักษณะของครูทีพึ่งประสงคกอนการปฏิรูป 
     การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
 
                   
                                     
                                    แนวคิด     
               
     คุณลักษณะ 
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1.ดานความรู            
-วิชาที่สอน            
- วิชาชีพครู            
วิทยาการจัดการ            

จิตวิทยา            
วิจัย            
การประเมินผล            

-ความรูทั่วไป            
พื้นฐานศิลปวัฒนธรรม            
ส่ิงแวดลอม            
ภาษาไทย            
ภาษาอังกฤษ            

2.ดานทักษะและเทคนิควิธี            
-ทักษะการสอน            
-ทักษะการใชส่ือ            
-ทักษะการสื่อสาร            
-ทักษะการประเมิน            
3.ดานบุคลิกภาพ            
-ความใฝรู            
-วิญญาณครู            
-เปนผูนํา            
-คุณธรรมจริยธรรม            

ขยัน            
อดทน            

-หูตากวางขวาง            
-เปนที่เคารพของศิษย            
-รักและศรัทธาในวิชาชีพครู            
-สติปญญาดี            
-มีกระบวนการคิด            
4.สวนรวมในการพัฒนาชุมชน            
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  จากตาราง1 นักการศึกษาไดเสนอคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค สรุปไดดังน้ี 
  1. ดานความรู ไดแก ความรูทั่วไป ความรูในวิชาชีพครู และความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน 

2. ดานทักษะและเทคนิคที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในดานการสอน ไดแก ทักษะ 
การสอน ทักษะการใชสื่อ และทักษะการสื่อความหมาย  
  3. ดานบุคลิกภาพ ไดแก การมีวิญญาณของความเปนครู เจตคติตอการสอน คุณธรรม
จริยธรรม และเปนที่เคารพของศิษย 

4. ดานการพัฒนาชุมชน โดยการมีสวนรวมในการพฒันาชุมชน 
 

2) คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคจากผลงานวิจยัในประเทศ 
จากการประมวลและวเิคราะหงานวิจัยในประเทศทีศ่ึกษาเกี่ยวกับคณุลักษณะของ 

ครูที่พึงประสงค (เฉลียว  บุรีภักดีและคณะ.  2520 : บทคัดยอ; มาณพ ภาษิตวไิลธรรม.  2520 : 
บทคัดยอ;  จันทิมา  สุวรรณพรม.  2528 : บทคัดยอ; ศรีสมร  พุมสะอาด.  2530 : 116-119; รัชนี  
งะสมัน.  2533 : บทคัดยอ; ชลธิชา  สิ้วอินทร.  2534 : บทคัดยอ; จรรยา  วรรณเวช.  2538 : 
บทคัดยอ; ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  2541 : 39-40) ดังแสดงในตาราง 2   
 
 
ตาราง 2 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค จากผลงานวิจัยในประเทศ กอนการปฏิรูปการศึกษาตาม 
     แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
 

                   
                                     
                                   ชื่อผูวิจัย     
               
     คุณลักษณะ 
 เฉ

ลีย
ว  

บุรี
ภัก

ดีแ
ละ

คณ
ะ 

มา
ณพ

  ภ
าษ

ิตว
ิไล

 

จัน
ทิม

า  
สุว
รร
ณพ

รม
 

ศร
ีสม

ร  
พุม

สะ
อา
ด 

รัช
นี 

 งะ
สม

ัน 

ชล
ธิช

า  
สิ้ว
อิน

ทร
 

จร
รย
า  

วร
รณ

เวช
 

ธีร
วุฒิ

  เ
อก

ะก
ุล 

1.ดานความรู         
1.1วิชาที่สอน         
1.2วิชาชีพคร ู         
-จิตวิทยาพัฒนาการ         
-รูปแบบการเรียนการสอนเด็ก         
-หลักสูตร         
-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         
-การพัฒนาเด็ก         
-การศึกษาเปนรายกรณ ี         
-การแนะแนว         
-หลักและเทคนิคการสอน         
-ความรูทั่วไป         
-สถานการณบานเมือง         



 15

ตาราง 2 (ตอ) 
 

                   
                                     
                                   ชื่อผูวิจัย     
               
     คุณลักษณะ 
 เฉ

ลีย
ว  

บุรี
ภัก

ดีแ
ละ

คณ
ะ 

มา
ณพ

  ภ
าษ

ิตว
ิไล

 

จัน
ทิม

า  
สุว
รร
ณพ

รม
 

ศร
ีสม

ร  
พุม

สะ
อา
ด 

รัช
นี 

 งะ
สม

ัน 

ชล
ธิช

า  
สิ้ว
อิน

ทร
 

จร
รย
า  

วร
รณ

เวช
 

ธีร
วุฒิ

  เ
อก

ะก
ุล 

- การพัฒนาส่ิงแวดลอม         
2.ดานทักษะและเทคนิควิธี         
-ทักษะการสอน         
-ทักษะการใชส่ือ         
-ทักษะการเราความสนใจ         
-ทักษะการแนะแนว         
-ทักษะการยกตัวอยาง         
-ทักษะการประเมินผล         
3.ดานบุคลิกภาพ         
-มีมนุษยสัมพันธ         
-การแตงกาย         
- มีอุดมการณ         
- มีสุขภาพดี         

ทางกาย         
ทางใจ         

-ความใฝรู         
-วิญญาณครู         
- มีกระบวนการคิดข้ันสูง         
- เปนผูนํา         
-คุณธรรมจริยธรรม         

ยุติธรรม         
ขยัน         
มีเหตุผล         
มีวินัย         
ซ่ือสัตย         
อดทน         

-มีวิสัยทัศน         
-เปนที่เคารพของศิษย         
-รักและศรัทธาในวิชาชีพครู         
4.สวนรวมในการพัฒนาชุมชน         
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 จากตาราง 2 ผลงานวิจัยที่คนพบเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค สรุปได ดังน้ี 
 1. ดานความรู ไดแก ความรูในเนื้อหา ความรูในวิชาชีพ ความรูทัว่ไป  
 2. ดานทักษะและเทคนิควธิีที่เกี่ยวของกบัการสอน ไดแก ทักษะการสอน ทักษะการเรา
ความสนใจ ทกัษะดานการวัดและประเมนิผล ทักษะการแนะแนว ทกัษะการยกตวัอยาง 
 3. ดานบุคลิกภาพ ไดแก อุดมการณ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการคิดขั้นสูง สุขภาพ
กายและจิตดี ความศรทัธาในอาชีพครู เจตคตทิี่ดีตอผูเรียนและอาชพี 
 4.ดานการพัฒนาสังคม ไดแก ชุมชน โรงเรียน 
 

ข. ชวงที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในชวงการปฏิรูป 
การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
  ในชวงที่ 2 เปนการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในชวงการ
ปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  จากการศึกษา พบวา 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคที่สะทอนจากแนวคิดของนักการศึกษา ผลงานวิจัย มาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับครู และแนวทางศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) แนวคิดของนักการศึกษาไทยเกี่ยวกบัคุณลักษณะของครูที่พงึประสงค 
จากการประมวลและวเิคราะหความคิดเห็นของนักการศึกษาเกีย่วกบัคุณลักษณะ 

ของครูที่พึงประสงคจากเอกสาร ไดคุณลักษณะของคร ูที่พึงประสงค (ถวิล  มาตรเลี่ยม.  2542 : 3-7; 
เพ่ิมวุธ  บุบผามาตะนัง.  2543 : 52-54; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2543 : 26-27; 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการคร.ู  2544 : 3-13; ธีรศักดิ ์ อัครบวร. 2544 : 68-72; อํารุง   
จันทวานิช.  2544 : 15-16; พระธรรมปฎก; 2544 : 31-32; ยนต  ชุมจิต. 2544 : 288)   ดังแสดงใน
ตาราง 3 
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ตาราง 3 แนวคิดของนักการศึกษาไทยเกีย่วกับคุณลักษณะของครูทีพึ่งประสงคในชวงการปฏิรูป  
     การศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
 
                   
                                     
                                    แนวคิด     
               
     คุณลักษณะ 
 
 
 
 กม

ล  
 ธิโ

สภ
า 

ปร
ะช
ุมป

ฏิบั
ติก

าร
ที่ม

หา
ลัย

เช
ียง
ให
ม 

เอก
วิท

ย 
 ณ

 ถ
ลา
ง 

กอ
  ส

วัส
ดิ์พ

าณ
ิชย

 

พน
ม 
พง

ษไ
พบู

ลย
 

สํา
เริง

  บุ
ญเ

รือ
งรั
ตน

 

พัน
เท
พ 

 วิเ
ชีย

รโช
ติ 

อม
รว
ิชช

  น
าค
รท

รพ
 

ท.
กล

วย
ไม
 ณ

 อย
ุธย

า 

สิป
ปน

นท
  เ
กต

ุทัต
 

สํา
นัก

งา
น 
ก.ค

. 

1.ดานความรู            
-วิชาที่สอน            
- วิชาชีพครู            
วิทยาการจัดการ            

จิตวิทยา            
วิจัย            
การประเมินผล            

-ความรูทั่วไป            
พื้นฐานศิลปวัฒนธรรม            
ส่ิงแวดลอม            
ภาษาไทย            
ภาษาอังกฤษ            

2.ดานทักษะและเทคนิควิธี            
-ทักษะการสอน            
-ทักษะการใชส่ือ            
-ทักษะการสื่อสาร            
-ทักษะการประเมิน            
3.ดานบุคลิกภาพ            
-ความใฝรู            
-วิญญาณครู            
-เปนผูนํา            
-คุณธรรมจริยธรรม            

ขยัน            
อดทน            

-หูตากวางขวาง            
-เปนที่เคารพของศิษย            
-รักและศรัทธาในวิชาชีพครู            
-สติปญญาดี            
-มีกระบวนการคิด            
4.สวนรวมในการพัฒนาชุมชน            
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 จากตาราง 3 นักการศึกษาไดเสนอคุณลักษณะครูที่พึงประสงค ซ่ึงสามารถสรุป ไดดังน้ี  
 1. ดานความรู ไดแก ความรูทั่วไป ความรูเฉพาะดาน ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลย ีความรู
เกี่ยวกับสื่อการสอน และความรูเกี่ยวกับวธิีสอน 
 2. ดานทักษะและเทคนิคที่จําเปนในการปฏิบัติการสอน ไดแก ทักษะการสื่อความหมาย การ
ฟง พูด อาน เขียน ทักษะการวัดและประเมินผล ทักษะการจดัการเรียนรูตลอดชวีติ และทักษะการ
จัดการชั้นเรียน 
 3. ดานบุคลิกภาพ ไดแก คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพกายและสุขภาพจิต เจตคตทิี่ดีตอ
อาชีพ ใฝรู อุดมการณและวิญญาณความเปนครู และมีกระบวนการคิดระดับสูง 
 
  2) คุณลักษณะของครูทีพ่ึงประสงคจากผลงานวิจยัในประเทศ 

จากการประมวลและวเิคราะหงานวิจัยในประเทศทีศ่ึกษาเกี่ยวกับคณุลักษณะของ 
ครูที่พึงประสงค (วิชิต  จิตรจักร.  2542 : บทคัดยอ; เยาวเรศ  เกตแุกว.  2543 : บทคัดยอ;มนตรี  
จุฬาวัฒนทล. 2543 : 54-55; ปรีชา  บุญณะโชต.ิ 2543 : บทคัดยอ; พงษศักดิ์  ศรีจันทร. 2545 : 
139; ประวิต  เอราวรรณ. 2542 : บทคดัยอ; วัชนีย  เชาวดํารงค. 2542 : 23-24)   ดังแสดงใน
ตาราง 4   
 
 
ตาราง 4 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค จากผลงานวิจัยในประเทศ ชวงการปฏรูิปการศึกษาตาม 
     แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
 

                   
                                     
                                                         แนวคิด     
               
     คุณลักษณะ 
 ริเรื

อง
รอ
ง รั

ตน
วิไ
ลส

กุล
 

ปร
ะว
ิต 
เอร

าว
รร
ณ 

วิช
ิต 

 จิต
ตก

ร 

เย
าว
เรศ

  เ
กต

ุแก
ว 

มน
ตรี

  จุ
ฬา

วัฒ
นท

ล 

ปรี
ชา

  บุ
ญน

ะโช
ติ 

พง
ษศ

ักด
ิ ์ ศ

รีจั
นท

ร 

วัช
นีย

  เ
ชา
วด

ําร
ง 

1.ดานความรู         
-วิชาที่สอน         
- วิชาชีพครู         

จิตวิทยา         
หลักการสอน         
หลักสูตร         
ทักษะการสอน         
การประเมิน         

-ความรูทั่วไป         
เทคโนโลย ี         
ทางสังคม         
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ตาราง 4(ตอ) 
 

                   
                                     
                                                         แนวคิด     
               
     คุณลักษณะ 
 ริเรื

อง
รอ
ง รั

ตน
วิไ
ลส

กุล
 

ปร
ะว
ิต 
เอร

าว
รร
ณ 

วิช
ิต 

 จิต
ตก

ร 

เย
าว
เรศ

  เ
กต

ุแก
ว 

มน
ตรี

  จุ
ฬา

วัฒ
นท

ล 

ปรี
ชา

  บุ
ญน

ะโช
ติ 

พง
ษศ

ักด
ิ ์ ศ

รีจั
นท

ร 

วัช
นีย

  เ
ชา
วด

ําร
ง 

คอมพิวเตอร         
ภาษา         

2.ดานทักษะและเทคนิควิธี         
-ทักษะการสอน         
-ทักษะการประเมินผล         
-ทักษะการใชส่ือ         
-ทักษะการสื่อความหมาย         
-ทักษะการออกแบบการเรียนการสอน         
-ทักษะการวิจัย         
-ทักษะการทําหลักสูตร         
-ทักษะการสืบคนสารสนเทศ         
3.ดานบุคลิกภาพ         
-มีมนุษยสัมพันธ         
-มีความเชื่อม่ัน         
-การแตงกาย         
- มีอุดมการณ         
- มีสุขภาพดี         

ทางกาย         
ทางใจ         

-ความใฝรู         
-รักและศรัทธาอาชีพครู         
-วิญญาณครู         
- มีกระบวนการคิดข้ันสูง         
-มีเจตคติที่ดีตออาชีพครู         
-คุณธรรมจริยธรรม         

ยุติธรรม         
ขยัน         
มีเหตุผล         
ซ่ือสัตย         
ประหยัด         
รับผิดชอบ         
เมตตา         

4.สัมพันธภาพกับผูที่เกี่ยวของ         
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 จากตาราง 4 นักการศึกษาไดเสนอคุณลักษณะครูที่พึงประสงค ซ่ึงสามารถสรุป ไดดังน้ี  
 1. ดานความรู ไดแก เน้ือหาวิชาที่สอน ภาษา คอมพิวเตอร เทคโนโลยี และความรูทาง 
ดานวิชาชีพ 
 2. ดานทักษะการสอน ไดแก การประเมินผล การใชสื่อ จัดการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง จัดทําหลักสูตร ออกแบบการเรยีนการสอน และการวิจัย 
 3. ดานบุคลิกภาพ ไดแก การมีศรัทธาและอุดมการณ คุณธรรมจริยธรรม  กระบวนการคิด 
มนุษยสัมพันธ วิญญาณความเปนครู และเปนแบบอยาง 
 4. ดานความสัมพันธกับชมุชน 
 

3) แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของครูทีพ่ึงประสงคทีป่รากฏในมาตรฐานที ่
เก่ียวของกับครู 
  ในดานมาตรฐานวิชาชีพครน้ัูน (คุรุสภา,http://www.moe.go.th/webkuru/sudanew/ 
scoop58.html) คุรุสภาเปนสภาวิชาชีพครูและองคกรวชิาชีพครูในปจจุบัน และเปนหนวยงานหนึ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหมีบทบาทหนาที่ในการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ดานการพัฒนาและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และไดสรางมาตรฐานวิชาชีพครู
และประกาศใชอยูในปจจุบนัซ่ึงประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ดวยกัน คือ มาตรฐาน
ดานความรูและประสบการณวิชาชีพ มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานดานการปฏิบัตติน 
  นอกจากนี้แลวยังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงมีทั้งหมด 11 มาตรฐาน ดังน้ี 
  มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวชิาการเกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชพีครูอยูเสมอ 

       มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกบัผูเรียน 
  มาตรฐานที่ 3 มุงม่ันพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

  มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบตัิงานไดเกิดผลจริง 
      มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
                 มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผลถาวรที่เกิดขึน้แกผูเรียน 
                 มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรยีนไดอยางมีระบบ 
                 มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัตตินเปนแบบอยางทีดี่แกผูเรียน 
                 มาตรฐานที่ 9 รวมมือกับผูอ่ืนในสถานศกึษาอยางสรางสรรค 
                 มาตรฐานที่ 10 รวมมือกับผูอ่ืนอยางสรางสรรคในชุมนุมชน 
                 มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา 
  ในดานมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานปจจัยซ่ึงเปนการกําหนดคุณลักษณะหรือสภาพความ
พรอมของผูบริหาร ครู หลกัสูตร อาคารสถานที่และชมุชน โดยในสวนคุณลักษณะของครูที่กําหนด
ไวน้ันมีดังน้ี (คําหมาน  คนไค.  2544 : 332-333) 
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  มาตรฐานที ่21 ครูมีวิญญาณความเปนครู มีคุณธรรมจริยธรรม  
  ตัวบงชี ้ 
  1. ครูมีความเอ้ืออาทร เขาใจ และเอาใจใสผูเรียนทุกคนอยางสม่ําเสมอและเทาเทียมกัน 
  2. ครูมีมนุษยสัมพันธ ควบคุมอารมณได และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  3. ครูมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา อุทิศตนใหกับการพัฒนาผูเรียน 
  4. ครูวางตนเหมาะสม เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องความประพฤติ บคุลิกภาพ 
  5. ครูมีทัศนคติที่ดีตออาชีพครู 
  มาตรฐานที ่23  ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะหและสรางองค
ความรู เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  ตัวบงชี ้
  1. ครูมีนิสัยรักการแสวงหาความรูและขาวสารขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพ่ือนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน 
  2. ครูมีความสามารถในการศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
  3. ครูมีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและแกไขสถานการณได  
  ในดานเกณฑมาตรฐานในการพิจารณายกยองใหรางวัล ครผููสมควรไดรับการยกยอง
ใหรางวัลครูแหงชาติ ครูตนแบบ ครูแนวใหม และครูภูมิปญญาไทยพิจารณาตามเกณฑมาตรฐาน 7 
ประการ ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ  2542 : 25)  
  1. การครองตนของครู 
  2. การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  3. การมีความสามารถทางวชิาการ 
  4. การจัดการเรียนการสอน 
  5. การมีพัฒนาการของผูเรียน 
  6. การพัฒนาโรงเรียน 
  7. การประสานงานกับชุมชน  
 

 4) คุณลักษณะของครูทีพ่ึงประสงคทีป่รากฏในพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 
  จากการรายงานการวิจัยเชงินโยบายผลกระทบจากพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  ขอตกลงของรัฐบาลกบัธนาคารพัฒนาเอเซีย นโยบายการปฏิรูประบบราชการ การ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรของประเทศที่มีตอการศึกษา และบทบาทของคณะครศุาสตร/
ศึกษาศาสตรในการปฏิรูปการเรียนรู และการปฏิรูปวิชาชีพครูของ มนตรี  จุฬาวัฒนทล (2543 : 6-
10) พบวาผลกระทบจาก พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มีตอครูและวชิาชีพครูในอนาคตที่
เกี่ยวของกับคณุลักษณะของครูที่พึงประสงคน้ัน สรุปได ดังน้ี 
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  1. ครูในอนาคตตองเปนตัวอยางของผูที่ไดรับการศึกษา 
  2. ครูในอนาคตตองเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
  3. ครูในอนาคตตองจัดการศึกษาพื้นฐานได 
  4. ครูในอนาคตตองมีความสามารถในการสอนผูเรียนหลายประเภท 
  5. ครูในอนาคตตองปฏิบัติงานไดในสามระบบการศึกษา (การศึกษาในระบบ  นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศยั) 
  6. ครูในอนาคตจะตองปฏิบตัิงานไดในสถานศึกษาตางๆ   
  7. ครูในอนาคตสวนหนึ่งตองจัดการอาชีวศึกษาโดยรวมมือกับสถานประกอบการ 
  8. ครูในอนาคตตองจัดการศึกษาโดยถือผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
  9. ครูในอนาคตจะตองจัดใหมีการเรียนความรูและทักษะตาง ๆ 
    10. ครูในอนาคตจะตองจัดการเรียนรูจากประสบการณจริง 
    11. ครูในอนาคตตองสามารถประเมินผูเรียน 
    12. ครูในอนาคตตองสามารถจัดทําสาระของหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    13. ครูในอนาคตจะตองชวยใหชุมชนไดมีการเรียนรู 
 
 
4. คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคของตางประเทศ 

จากการประมวลและสังเคราะหความคิดเห็นของนักการศึกษาตางประเทศเกี่ยวกบั 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคจากเอกสารไดคุณลักษณะของครูทีพึ่งประสงค(Herbert.1995 : 20; 
Acheson & Gall. 1997 : 24; Parkay & Stanford. 1998 : 40-41,41-165,470; Ryan & 
Cooper .1998 : 153,169-170; Cruickshank; Bainer & Metcalf.  1999 : 309-322; Galluzzo.  
2002 : 1-4,www.c-b-e.org/be/iss0206/a2galluzzo.htm., Beerens. 2000 : 59-63) ดังแสดงในตาราง 5 
 
 
ตาราง 5 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค ของแนวคิดชาวตางประเทศ 
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1. ดานความรู           
-วิชาที่สอน           
-วิชาชีพครู           

การสอน           
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ตาราง 5 (ตอ) 
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ผูเรียน           
ทฤษฎีการเรียนรู           
พฤติกรรมมนุษย           
การจัดชั้นเรียน           
การพัฒนาหลกัสูตร           
บริบทแวดลอมโรงเรียน           
ตนเอง           
ทฤษฎีการศึกษา           
การวิจัย           

2.ดานทักษะและเทคนิควิธี           
-ทักษะการเสริมแรง           
-ทักษะระหวางบุคคล           
-ทักษะการสอน           
-ทักษะการใชเทคโนโลย ี           
-ทักษะการจํานักเรียน           
-ทักษะการตั้งคําถาม           
-ทักษะการสรางบรรยากาศสําหรับการเรียนรู           
-ทักษะการวิจัย           
-ทักษะการออกแบบการเรียนการสอน           
-ทักษะการจัดการชั้นเรียน           
-ทักษะการประเมินผลการเรียน           
-ทักษะการประเมินทักษะทางสังคม           
-ทักษะในการเชื่อมโยงความรูใหมไปสูประสบการณเดิม           
3.ดานบุคลิกภาพ           
-มนุษยสัมพันธ           
-ความใฝรู           
-วิญญาณครู           
-เปนผูนํา           
-กระบวนการคิด           
-คุณธรรมจริยธรรม           

ยุติธรรม           
-เปนที่เคารพของศิษย           
-รักและศรัทธาในวิชาชีพครู           
-สุขภาพจิตดี           
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ตาราง 5 (ตอ) 
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4.มีสัมพันธภาพที่ดี           
-ชุมชน           
-เพื่อนรวมงาน           

 
 
 จากตาราง 5 นักการศึกษาไดเสนอคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค สรุปไดดังน้ี 
 1. ดานความรู ไดแก ความรูในเนื้อหาวิชา ผูเรียน การเรียนการสอน หลักสูตร บริบท 
แวดลอม ตนเอง และการเชือ่มโยงความรูเดิม 
 2. ดานทักษะและเทคนิคที่เกี่ยวของกับการสอน ไดแก การจัดการเรียนการสอนที่เนน 
ความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการชั้นเรียน ออกแบบการเรียนการสอน ทักษะการใชสื่อ การ
ตั้งคําถาม และการเชื่อมโยงความรูเกากบัความรูใหม 
 3. ดานบุคลกิภาพ ไดแก อุดมการณและวญิญาณของความเปนครู คุณธรรมจริยธรรม 
ใฝหาความรู เปนแบบอยางที่ดี มีความคิดสรางสรรค มนุษยสัมพันธ  อุทิศตน แกปญหา ควบคุมอารมณ 
 4. ดานสัมพันธภาพกับชุมชน ไดแก รวมมือกับชุมชน และพัฒนาโรงเรียน 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของครูไทยทีพึ่งประสงคในชวงกอนการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และในชวงการปฏิรูปการศึกษา พบวา 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคก็ยังครอบคลุม 4 ดาน คือ ดานความรู ดานทักษะและเทคนิควิธทีี่
เกี่ยวของกับการสอน ดานบุคลิกภาพ และดานสมัพันธภาพทางสังคม แตในชวงการปฏิรูป
การศึกษาเนนในเรื่องของการมีทักษะการจัดทําหลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรูตลอดชีวติ ทักษะ
การใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอร และภาษาองักฤษ และเม่ือเปรียบเทียบแนวคิดของไทยกับ
ตางประเทศ พบวา คณุลักษณะของครูที่พึงประสงคก็ยังครอบคลุม 4 ดาน เชนเดียวกันแตจะ
แตกตางกันในรายละเอียด คือ ตางประเทศจะเนนเรือ่งของการเรียนรูตลอดชีวติ การใชเทคโนโลยี 
การวิจัยในชั้นเรียน และสัมพันธภาพระหวางผูเรียนและผูสอน ผูปกครอง และชุมชน เปนตน 
 จากการศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคทั้งของประเทศไทยและตางประเทศทีผ่านมา 
ผูวิจัยสังเคราะหคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค (รายละเอียด แสดงดังตาราง 54 ภาคผนวก ก) 
เพ่ือเปนกรอบแนวคิดการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรวิชาชีพครูและผูทรงคุณวุฒิ โดยไดกําหนด
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคเปน 4 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะและเทคนิควิธ ี ดาน
บุคลิกภาพ และดานสัมพันธภาพทางสังคม แตละดานมีคุณลักษณะยอย ดังน้ี 
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 1. ดานความรู ประกอบดวย 
  1.1 ความรูดานเนื้อหาวิชาที่สอน ไดแก เน้ือหาตามที่หลักสูตรกําหนดไว 
  1.2 ความรูดานวิชาชีพคร ู ไดแก การวิจัย จิตวิทยา การจัดการ การประเมินผล การ
สอน การจัดการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู พฤติกรรมมนุษย ทฤษฎีการศึกษา การเชื่อมโยงความรู
เกากับความรูใหม และหลักสูตร 
  1.3 ความรูทั่วไป ไดแก กฎหมาย ประวัตศิาสตร คอมพิวเตอร ศลิปวัฒนธรรม การ 
อนุรักษธรรมชาติ สังคม การเมือง กฎหมายทางดานการศึกษา และสิ่งแวดลอม 
  1.4 ความรูทางดานภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอื่น ๆ 
 2. ดานทักษะและเทคนิควธิี ประกอบดวย ทักษะและเทคนิควธิีทางดานการสอน การใช
สื่อ การจัดการเรียนการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนรูตลอดชวีติ การใชเทคโนโลยี 
การฟง การพูด การอาน การเขียน การทําหลักสตูร การประเมินผล การรายงานผลการพัฒนา
ผูเรียน การทําแผนการสอน การตั้งคําถาม การออกแบบการเรียนการสอน การยกตัวอยาง การเรา
ความสนใจ และการแนะแนว 
 3. ดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย คุณธรรมจริยธรรม ไดแก อดทน ขยัน เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม กระตือรือรน เมตตากรุณา เสยีสละ และมีวนัิย มีเจตคตทิี่ดี ตอ
ตนเอง อาชีพ และผูเรียน มีวิญญาณความเปนครู ใฝหาความรู ความเปนผูนํา เฉลียวฉลาด รักและ
ศรัทธาในอาชพีครู มีวิสัยทศัน กระบวนการคิดขั้นสูง  มีสุขภาพดี ไดแก สุขภาพกายและจิตใจ  
 4. คุณลักษณะดานสัมพันธภาพทางสังคม ไดแก  สัมพันธภาพกับชุมชน ผูเรียน เพ่ือน
รวมงาน และผูปกครอง 
 จากคุณลักษณะที่พึงประสงคที่กลาวมา ผูวิจัยไดนํามาจําแนกจัดกลุมคุณลักษณะในแตละ
ดานและแยกเปนองคประกอบยอย 2 ลําดับ เพ่ือใหมองเห็นอยางชัดเจน ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ สรุป
ไดดังตาราง 6  
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ตาราง 6 สรุปคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค 
 

คุณลักษณะ องคประกอบยอยลําดับท่ี 1 องคประกอบยอยลําดับท่ี 2 
1.1 เนื้อหาวิชาที่สอน เนื้อหาตามหลักสูตรกําหนด 

1.2 วิชาชีพครู การวิจัย จิตวิทยา การจัดการ การประเมินผล การสอน การ
จัดการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู พฤติกรรมมนุษย ทฤษฎี
การศึกษา การเชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหม หลักสูตร 

1.3 ความรูทั่วไป กฎหมาย ประวติัศาสตร คอมพิวเตอร ศิลปวัฒนธรรม  
การอนุรักษธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย
ทางดานการศึกษา ส่ิงแวดลอม 

 
 
 
1. ความรู 
 
 
 
 1.4 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอื่น ๆ 
2. ทักษะและ
เทคนิควิธี 

การสอน การใชส่ือ การสื่อสาร การ
ทําวิจัย การจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิต  ใชเทคโนโลยี การ
ฟง พูด อาน เขียน การทําหลักสูตร 
การประเมินผลการเรียนรู  การ
รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การทํา
แผนการสอน การตั้งคําถาม  
ออกแบบการเรียนการสอน  
การยกตัวอยาง การเราความสนใจ 
การแนะแนว 

 

3.1 คุณธรรมจริยธรรม อดทน ขยัน เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ซื่อสัตย ความรับผิดชอบ 
ยุติธรรม กระตือรือรน เมตตากรุณา เสียสละ มีวินัย 

3.2 เจตคติที่ดี ตนเอง อาชีพ ผูเรียน 
3.3 วิญญาณความเปนครู 
3.4 ใฝหาความรู 
3.5 ความเปนผูนํา 
3.6 เฉลียวฉลาด 

 

3.7 รักและศรัทธาในอาชีพครู  
3.8 มีวิสัยทัศน  
3.9 กระบวนการคิดขั้นสูง  

 
 
 
 
3. บุคลิกภาพ 

3.10 มีสุขภาพ สุขภาพกายและจิตใจ 
4.1 ชุมชน สวนรวมพัฒนาชุมชน 
4.2 ผูเรียน 
4.3 เพ่ือนรวมงาน 

 

4.4 ผูปกครอง 
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ตอนที่ 2 ความรูพื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตร 
 

1.ความหมายของหลักสูตร 
 คําวา  “หลักสูตร”  เปนคําที่คนในแวดวงการศึกษานิยมใชกัน และเปนคําที่ไดมีผูให 
ความหมายไวมากมาย  คําวา “หลักสูตร” แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Curriculum” ซ่ึงมีราก
ศัพทมาจากภาษาลาตินวา “currere” หมายถึง “running  course” หรือเสนทางที่ใชวิ่งแขง ซ่ึงตอมา
ไดนําศัพทน้ีมาใชในทางการศึกษาวา “running  sequence of courses or learning experiences” 
การที่เปรียบเทียบหลักสูตรกับสนามหรือเสนทางที่ใชวิ่งแขงน้ัน คนสวนใหญก็คิดวาหลักสูตรมีลกัษณะ
เปนสนามแขงจริง ๆ    คือ นักเรียนหรือนักศึกษาตองแขงขันกันเรียนฟนฝาความยากของวิชาหรือ 
ประสบการณการเรียนรูตาง ๆ ที่กําหนดไวในหลักสูตรใหจบ เพ่ือที่จะไดรับประกาศนียบตัรหรือ
ปริญญา  เชนเดียวกับนักวิ่งที่ตองวิ่งแขงและฟนฝาอุปสรรค เพ่ือชัยชนะและความสําเร็จ (ใจทิพย  
เชื้อรัตนพงษ.  2539 : 1; ชมพันธุ  กุญชร  ณ อยุธยา. 2540 : 1) 

 ในการนยิามคําวาหลักสตูร  บางคนก็นิยามแบบกวาง บางคนก็นิยามแบบแคบ  ขึ้นอยูกับ 
มุมมองของแตละคน และขึน้อยูกับประสบการณ ปรัชญา ความเชื่อของแตละคน ความหมายทีแ่คบ
ของหลักสูตร คือ วิชาที่สอน สวนความหมายที่กวางของหลักสูตร ก็คือ  มวลประสบการณทั้งหลาย
ที่จัดใหกับผูเรยีนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ซ่ึงเปนทั้งทางตรงและทางออม (วิชัย วงษใหญ . 
2538 : 46)  ซ่ึงความหมายของคําวาหลกัสูตรนั้นก็มีทัง้ทัศนะของคนไทยและตางประเทศ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี 
 โอลิวา (Oliva.  1992 : 9) ไดนิยามวา หลักสูตร คือ แผนหรือโปรแกรมการจัดประสบการณ
ทั้งหมดที่ตองการใหผูเรียนไดรับภายใตนโยบายของโรงเรียน 
 แพลทท (Pratt.  1994 : 5) ไดกลาววาหลกัสูตร หมายถึง แผนการที่แสดงถึงการสอนและ
การเรียน 

 พลอสเนอร (Posner. 1995 : 4-7) ไดสรปุความหมายของคําวาหลกัสูตรไว ดังน้ี 
1. หลักสูตร คือ ขอบเขตและลาํดับของผลลพัธของการเรยีนรูที่กําหนดออกมาในรูปของ 

วัตถุประสงควาผูเรียนควรทาํอะไรไดบาง 
2. หลักสูตร คือ แผนการเรียนที่จัดใหกับผูเรยีนวามีหลักการและเหตุผลอยางไร มีหัวขอ 

อะไรที่ตองเรียน มีแหลงการเรียนรูอะไรบาง รวมทั้งมีวิธีการวัดและประเมินผลวาควรดําเนินการอยางไร 
3. หลักสูตร คือ รายการหัวขอที่จัดไวกับผูเรยีน 
4. หลักสูตร คอื วัสดุการสอนที่ใชสําหรับประกอบการเรยีนการสอนในชั้นเรียน 
5. หลักสูตร คือ ชุดของรายวิชาที่ตองเรียน 
6. หลักสูตร คือ มวลประสบการณทั้งหมดที่จัดวางแผนใหกับผูเรียน ซ่ึงโรงเรียนเปนผู 

วางแผน 
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 ธํารง  บัวศร ี (2542 : 7) ไดกําหนดความหมายของหลักสูตรวา หมายถึง แผนซึ่งได
ออกแบบจัดทําขึ้นเพ่ือแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรม และมวลประสบการณ ในแตละ
โปรแกรมการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่ไดกําหนดไว 
 ชูศร ี    สุวรรณโชต ิ (2542 : 41-42) ไดกลาววา หลกัสูตร คือประมวลประสบการณทุก
ชนิดที่ครูสรางสรรคใหกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรยีนพัฒนาตนเองใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี
ความสุขและเจริญงอกงาม 
 จากการนิยามคําวา “หลักสูตร” ทั้งของไทยและตางประเทศ ผูวจัิยสามารถสรุปไดวา
หลักสูตร หมายถึง แผนหรือโปรแกรมที่จัดมวลประสบการณ เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการตาง ๆ ตาม 
จุดมุงหมายกําหนด 

 
 

2. ความสําคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรเปนหัวใจของการจัดการศึกษาจึงมีความสําคัญ และมีผูกลาวถึงความสาํคัญของ
หลักสูตรสรุป เปน 2 ประเด็น (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ. 2539 : 10-13; ธํารง  บัวศรี. 2542 : 9-10) 
คือ ความสําคญัตอการจัดการศึกษาและตอการเรียนการสอน ดังน้ี 

1. ความสําคัญตอการจัดการศึกษา  คือ หลักสูตรเปนเครือ่งมือที่ถายทอดเจตนารมณหรือเปา  
ประสงคของการศึกษาแหงชาติลงสูการปฏิบัติในสถาบันการศึกษาตางๆ หรืออาจกลาวไดวา หลักสูตรจะ
เปนเสมือนกับหางเสือที่จะคอยกําหนดทิศทางใหการเรียนการสอนเปนไปตามความมุงหมายของ
การศึกษา หลักสูตรจึงเปนหัวใจสําคัญของการศึกษา และเปนเครือ่งชี้ถึงความเจริญของชาต ิ ถา
ประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คนในประเทศนั้นก็ยอมมีความรูและ
ศักยภาพในการพัฒนาประเทศไดอยางเตม็ที่ 
 2. ความสําคญัตอการจัดการเรียนการสอน  คือ หลกัสูตรเปรียบเสมือนแผนที่เดินเรือซ่ึง
บอกใหกัปตันหรือครูผูสอนรูวาจะตองตั้งเข็มทิศไปในทางใด และจุดหมายปลายทางของการเรียน
การสอนคืออะไร และระหวางทางที่ไปจะตองทําอะไรบาง เปนตนวาตองใชสื่อหรืออุปกรณชวยหรือ
ตองมีการตรวจสอบ ประเมินผลหรือตองปรับปรุงวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ครูผูสอนตองอาศัย
หลักสูตรเพื่อชวยในการสอนโดยศึกษาหลักสูตรใหเขาใจ แลวนําไปแปลงเปนภาคปฏิบัติหรือการสอน
เพ่ือใหไดผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว  
 
 
3. องคประกอบของหลักสูตร 
 องคประกอบของหลักสูตร ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ธํารง  บัวศร ี(2542 : 8-9) กลาวถึง องคประกอบที่สําคัญของหลักสตูร ไวดังน้ี 
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 1. เปาประสงคและนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) หมายถึง สิ่งที่รัฐ
ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเร่ืองที่เกี่ยวกับการศึกษา 
 2. จุดหมายของหลักสูตร หมายถึง ผลสวนรวมที่ตองการใหเกิดแกผูเรียนหลังจากเรียนจบ
หลักสูตรไปแลว 
 3. รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร หมายถึง ลักษณะและแผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชา 
หรือกลุมวิชา หรือกลุมประสบการณ 
 4. จุดประสงคของวิชา หมายถึง ผลทีต่องการใหเกิดแกผูเรียน หลังจากที่ไดเรยีนวชิานั้น 
ไปแลว 
 5. เน้ือหา หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทักษะและความสามารถที่ตองการใหมี 
รวมทั้งประสบการณที่ตองการใหไดรับ 
 6. จุดประสงคของการเรียนรู หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ไดมีทักษะและ 
ความสามารถ หลังจากที่ไดเรียนรูเน้ือหาที่กําหนดไว 
 7. ยุทธศาสตรการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมี 
หลักเกณฑ เพ่ือใหบรรลุตามจุดประสงคของการเรียนรู 
 8. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู เพ่ือใชในการปรับปรุงการเรียนการ 
สอนและหลักสูตร 
 9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน หมายถึง เอกสารสิ่งพิมพ แผนฟลม แถบวีดิทัศน
และวัสดุอุปกรณตางๆ รวมทั้งอุปกรณโสตทศันศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอื่น ๆ ที่ชวยสงเสริม
คุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 สงัด  อุทรานันท (2532 : 244) ไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตรไว 7 องคประกอบ คือ 
1) เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร 2) จุดมุงหมายของหลักสูตร 3)เน้ือหาสาระและประสบการณ 4)
การเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 5) การเสนอแนะเกี่ยวกับการใชสื่อการเรียนการสอน
และแหลงวิชาการในชุมชน  6) การประเมินผล 7)การเสนอแนะเกี่ยวกับการชวยเหลอืและสงเสริมผูเรียน 

 ทาบา (วิชยั  วงษใหญ.  2523 : 8) กลาวไววา หลักสูตรไมวาจะออกแบบมาอยางไรก็ตาม
ควรมีองคประกอบ 4 องคประกอบ ไดแก  1)วัตถุประสงคทั่วไปและวตัถุประสงคเฉพาะวิชา  2)
เน้ือหาวิชาและจํานวนชัว่โมงสอนแตละวชิา  3) ขบวนการเรียนการสอน และ4)โครงการประเมินผล
ตามหลักสูตร 
 แพรทท (ปราณี  สังขะตะวรรธน และสิริวรรณ  ศรีพหล. 2536 : 92; อางอิงจาก Pratt.1980 :  
5-6) ไดเสนอหัวขอที่ควรบรรจุลงในเอกสารหลักสูตรมี 14 องคประกอบ คือ  1) จุดมุงหมายทั่วไป  
2)เหตุผลและความจําเปน  3)จุดมุงหมายเฉพาะ 4)เกณฑในการวัดพฤติกรรม 5) การประเมินผล
เพ่ือใหคะแนน 6) เน้ือหาสาระ  7) ลักษณะของผูเรียน  8) การเรียนการสอน  9) การจัดการเรียน
เกี่ยวกับความแตกตางของผูเรียน  10)รายละเอียดในการปฏิบัติ  11)การทดลองหลักสูตร  12) การ
ประเมินผลโครงการ  13) การนําหลักสูตรไปใช  และ 14) ผลผลติ 
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 สวนกรมวชิาการซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรในระดับตาง ๆ  ได 
กําหนดองคประกอบของเอกสารหลักสูตรไว  ดังน้ี 1) หลักการ  2) จุดหมาย 3) โครงสราง  4) แนว
ดําเนินการ 5)หลักเกณฑการใชหลักสตูร 6) รายละเอียดของเนื้อหาสาระ(คําอธิบายรายวิชา) (ปราณี  
สังขะตะวรรธน และสิริวรรณ  ศรีพหล. 2536 : 94) 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสตูรขางตน ผูวิจัยไดนํามากําหนด
เปนลักษณะหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยปรชัญาของหลักสูตรวชิาชีพคร ู รูปแบบของหลักสูตรวชิาชพีครู
จุดประสงคของหลักสูตรวิชาชีพครู โครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพคร ู เน้ือหาของหลักสูตรวิชาชีพครู 
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดประสบการณวชิาชีพครู สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู การบริหารหลักสตูร และการประเมินหลักสตูร ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาหลักการและ
ทฤษฎีเกี่ยวกบัการกําหนดลักษณะของหลักสูตรดังกลาว ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1. ปรัชญาของหลักสูตร 
  ปรัชญา คือ ทฤษฎีหรือความเชื่อทางการศึกษาทีย่ึดเปนหลักและเปนแนวทางในการ 
ปฏิบัตใินการสรางหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตร (ปราณี  สังขะตะวรรธน และสิริวรรณ ศรพีหล. 
2536 : 58) และในการเขียนปรัชญาของหลักสูตรจะเขียนในลักษณะขอความที่แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ
หรือสิ่งที่ตั้งใจจะใหเกิดกับผูเรียนที่สะทอนถึงจุดประสงคของหลักสูตรทั้งหมด รวมทั้งทิศทางของ
การจัดการเรียนการสอนโดยรวม และมีแนวความคดิทฤษฎีหรือความเชื่อทีใ่ชยึดเปนหลักในการทํา
หลักสูตร 
 
 2. จุดประสงค 
  จุดประสงคของหลักสูตรเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางยิ่งของหลักสูตร เพราะเปน
เครื่องบงชี้ถึงเปาหมายและเจตนารมณของหลักสูตรวาตองการผลิตผูเรียนใหเปนบุคคลประเภทใด  
มีคุณลักษณะอยางไร และยังมีความสําคญัมากตอการนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมนิผล (สงัด  อุทรานันท. 2532 : 236; ปราณี  
สังขะตะวรรธนและสิริวรรณ ศรีพหล.  2536 : 32,36)  และแคนนอนและนิวเบิล (Cannon; & Newble.  
2000 : 150-154) ไดกลาววา ในการกําหนดจุดประสงคของหลักสูตรนั้นควรจะครอบคลุมทั้ง 3 ดาน 
คือ ความรู  ทักษะ และดานเจตคติ และควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
  2.1 วิเคราะหความรู ทักษะ และเจตคติทีต่องการใหเกดิขึ้นกับผูเรียน 
  2.2 วิธีการคิด และทักษะการแกปญหาที่ตองการจะพิจารณา 
  2.3 ความสนใจ ความตองการ และคุณลักษณะของผูเรยีน 
  2.4 ความตองการของสังคม 
  2.5 เน้ือหาวิชาที่มีอยูในตํารา เอกสาร 
  2.6 ความตองการทางดานการรับรองของวิชาชีพหรือตลาดแรงงาน 
  2.7 จุดประสงคของสาขาวชิาหรือของคณะ 
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 3. เน้ือหาวิชา 
  เน้ือหาวิชา เปนขอมูลหรือความรูหรือความคิดรวบยอดที่ครอบคลมุทั้งทางดานความรู  

ทักษะและเจตคติที่เกีย่วของกับวิชา ซ่ึงไดถูกเลือกสรรมาใหผูเรียนไดเรียนรู และทําใหผูเรียนมี
ความรู ทักษะ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร (ธาํรง  บัวศร.ี  2542 : 
222; Cannon; &. Newble.  2000 : 144-146) และธํารง บัวศร ี(2542 : 225) ไดกลาวถึง ความสําคัญของ
เน้ือหา ไวดังน้ี 

3.1 เน้ือหาเปนดัชนีขั้นพ้ืนฐานของหลักสูตร เปนตัวกําหนดลักษณะของประสบการณ 
การเรียนรูที่จะตองจัดใหแกผูเรียน อันไดแก กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน และยังเปนตัวกาํหนด
เครื่องมือการประเมินผลดวย 

3.2 เน้ือหาที่เปนความรู เปนสิง่จําเปนตอการใชเหตุผล  
3.3 เน้ือหาที่เปนความรูยอมสงเสริมใหเกิดความรูเพ่ิมขึ้น  เพราะความรูใหมยอมอาศัย 

ความรูเดิมเปนพ้ืนฐาน ถาไมมีพ้ืนฐานความรูเดิมอยูเลยก็เปรียบเสมือนคนตาบอด ซ่ึงแมสิ่งรอบ ๆ 
ตัวก็ยังมองไมเห็น แลวก็จะไมมีวันมองเห็นสิ่งที่อยูไกล ๆ ไดเลย 

3.3 เน้ือหาที่เปนความรูจะชวยขยายขอบเขตของประสบการณใหกวางขวางขึ้นเพราะ 
เม่ือเกิดความรู ก็จะเกิดความตองการแสวงหาความรูเพ่ิมขึ้น ผลก็คอื ไดรับประสบการณใหมซ่ึงจะ
ทําใหเขาใจประสบการณเดิมดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ประสบการณใหมยังจะชวยใหมองเห็นวาความรูเดิม
มีอะไรบกพรองตองแกไขหรือไม ทําใหเกิดทัศนะที่กวางไกลและนําไปสูความรูที่กวางขวางยิ่งขึ้น
และสิ่งน้ีเองทีจ่ะชวยสรางพลังทางปญญาเพ่ิมขึ้น 
  การกําหนดเนื้อหาวิชา มีเกณฑในการพิจารณา ดังน้ี (Cannon; & Newble.  2000 :  
144-146) 
  1. เกณฑทางดานปรัชญา  เกณฑในดานนี้มุงเนนในเรื่องของการนําทฤษฎี วิธีการที่
เนนเหตุผลและคุณคาที่จะนาํไปใชในการกําหนดเนื้อหา เชน เน้ือหาตองสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการ
พัฒนาทางดานสติปญญา เนื้อหาควรจะมีการพิจารณาศีลธรรมและจริยธรรม เน้ือหาควรจะสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลกึซึ้ง เปนตน 

2. เกณฑทางดานวิชาชีพ เกณฑในดานนี้ มุงเนนดานเนื้อหาที่สะทอนคุณลักษณะของ 
วิชาชีพที่ตองการ และอยูภายใตกฎหมายวิชาชีพ เชน เน้ือหาควรจะมีการจัดแบงใหชัดทั้งทฤษฎี
และการฝกปฏิบัต ิเน้ือหาควรจะมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางดานวิชาชพี 

3. เกณฑทางดานจิตวิทยา เกณฑในดานนี้สัมพันธกับการนําหลักการทางจิตวิทยา 
ไปใช โดยเฉพาะอยางยิ่งทฤษฎีการเรียนรู เชน เน้ือหาควรจะสงเสริมใหนักเรยีนไดพัฒนาวิธีการ
เรยีนรูที่ลึกซึ้งขึ้น การเลือกเนื้อหาควรจะสงเสริมหรือพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง (การคิดเชิงเหตุผล 
การแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค) เน้ือหาควรจะสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาทางดานเจตคติและคุณคา และเนื้อหาควรสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. เกณฑทางดานการนําไปปฏิบัติ มุงเนนดานการนําไปปฏิบัติจะเกี่ยวของกับแหลง 
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ทรัพยากร เชน เน้ือหาควรไดมาจากตํารา 1-2 เลม และเนื้อหามีอิทธิพลตอวัสด ุเอกสารในหองสมุด 
แหลงขอมูล ขาวสารทางเทคโนโลยี ประชาชน สิ่งแวดลอม 

5. เกณฑทางดานผูเรียน  เกณฑในดานนี้มุงเนนความสัมพันธกับคุณลักษณะของ 
ผูเรียนที่จะสอน คือ เน้ือหาที่เลือกจะตองสะทอนภูมิหลัง ความตองการและความสนใจของผูเรียน
ทั้งหมด และเนื้อหาควรจะเชื่อมโยงกับระดับสติปญญาและวุฒิภาวะของผูเรียน นอกจากนี้แลว
เน้ือหาควรจะสอดคลองกับประสบการณของผูเรียนที่แตกตางกัน 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  แคนนอนและนิวเบลิ (Cannon; &. Newble. 2000 : 9,156) กลาววา ในการเลือกวิธ ี
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการที่จะทําใหผูเรียนมีผลลัพธของการเรียนรู (Learning   
outcome) ที่มีคุณภาพนั้นครูจะตองปฏิบตัิ และควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

4.1 การประกันวาผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม 
  4.2 ความชํานาญในการใชวิธีการสอนและกิจกรรมที่แตกตางกนั 
  4.3 มีแหลงสนับสนุนทั้งในเรื่องของการเรียน อุปกรณที่จะสนับสนุนวิธีการจัดกิจกรรม 
ที่ปรารถนา 

  4.4 กระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน และมีความสงสัยใครรู 
  4.5 ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง 
  4.6 ใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือก 
  4.7 ใหผูเรียนไดมีโอกาสในการทํางานรวมกับคนอื่น 
  4.8 จัดสภาพแวดลอมของการเรียนรูใหทาทายที่จะเรียน มีการสนับสนุนสงเสรมิการ 
เรียนรู 

4.9 มีการใหขอมูลปอนกลับบอย ๆ และสรางสรรคสามารถที่จะไปปรับปรุงแกไขได 
  4.10 มีการจัดระบบการเรยีนการสอนที่ชัดเจน 
  4.11 มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับสิ่งที่ตองการจะใหเรียนรู 
  4.12 มีการเนนย้ําจุดประสงคในระดับทีสู่งขึ้น 
  4.13 มีการฝกปฏิบัติและการเสริมแรง 

  นอกจากนี้แลวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นแคนนอนและนิวเบลิ (Cannon; 
&.Newble. 2000 : 17)  ยังไดเสนอแนวคิดเพิ่มเติมวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษานั้น อาจจัดในลักษณะผูเรียนเปนศูนยกลางซึ่งเปนลกัษณะของการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ และมีสวนรวมในกิจกรรมมากกวาครู ซ่ึงไดสรุปเปนตาราง
เปรียบเทียบระหวางการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ดัง 
แสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบลักษณะของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางกบัการเรียนการสอน 
     แบบด้ังเดิม 

 
การเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การเรียนการสอนแบบดั้งเดิม 

ผูเรียนมีความรับผิดชอบและมีบทบาทในการทํา 
กิจกรรมมากขึ้น(ในดานการวางแผนการเรียนรู การมี 
ปฏิสัมพันธระหวางครูและเพ่ือน การวิจัย การประเมิน) 

ผูเรียนเปนผูรับความรู(ไมมีบทบาทในการวาง
แผนการเรียนรู นั่งฟงการบรรยาย) 

ผูเรียนมีโอกาสเลือกเกี่ยวกับส่ิงที่จะเรียนและวิธีการที่
จะเรียนรู 

การตัดสินใจในการเลือกเนื้อหาและวิธีการเรียนรู
ขึ้นอยูผูสอน 

เนนการบูรณาการหรือเชื่อมโยงเนื้อหาไปยังวิชาอื่น เนนการเรียนรูเพียงเฉพาะวิชาที่เรียนเทานั้น 
เนนการเสาะแสวงหาความรู เนนการรับขอมูลขาวสาร 
ผูสอนมีบทบาทเปนผูชี้แนะ สนับสนุน อํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู 

ผูสอนมีบทบาทเปนผูเชี่ยวชาญในดานการถายทอด
ความรูและเปนผูกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใชแรงจูงภายในกระตุนผูเรียน (ความสนใจ,ความสงสัย,
ความรับผิดชอบ) 

ใชแรงจูงใจภายนอก (เกรด ,การลงโทษของครู) 

มุงการจัดกิจกรรมแบบการเรียนรูแบบรวมมือกัน มุงการเรียนรูแบบรายบุคคลและการแขงขันระหวาง
ผูเรียน 

การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ การเรียนรูจํากัดสถานที่ (หองเรียน,หองสมุด, 
หองทดลอง 

มีความยืดหยุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไมมีความยืดหยุนในการจัดการเรียนการสอน 
มีความยืดหยุนในการประเมินผล โดยใหประเมินตนเอง 
และใหเพ่ือนประเมิน 

การประเมินผล ผูสอนเปนผูรับผิดชอบโดยทําการ 
ทดสอบ 

เนนการเรียนรูตลอดชีวิต เนนการเรียนรูระยะส้ัน มุงการแขงขัน การเรียนรูเปน
ลักษณะการเรียนเพื่อสอบ 

 
 

 5. สื่อการเรียนการสอน 
  แคนนอนและนิวเบลิ (Newble; & Cannon.  2000 : 120-122) กลาววา หลักการใน
การออกแบบและเลือกใชสือ่ ใหมีประสิทธิภาพนั้นควรยึดหลักการ ดังน้ี 

5.1 มีความเกี่ยวของ (Relevance) กับจุดประสงคของหลกัสูตรและพ้ืนฐานความรู 
ของผูเรียนในเรื่องนั้น ๆ 

5.2 ความเชื่อมโยง (Linkage) คือ สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได และตรงตามจุดประสงค 
ของหลักสูตร 

5.3 ความสะดวก (Simplicity) คือ ความสะดวกในการใช 
5.4 มีจุดเนน (Emphasis) คือ มีลักษณะเดนทีจ่ะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ 
5.5 มีความสอดคลองเหมาะสมกับรูปแบบการใช(Consistency in the use of pattern style) 
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5.6 มีความสอดคลองเหมาะสมกับลักษณะของผูเรียน 
  นอกจากนี้แลวยังกลาวเพิ่มเติมอีกวาวสัดุอุปกรณที่ในการประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษานั้นประกอบดวย เครื่องฉายขามศีรษะ เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายวีดี
ทัศน กระดานไวทบอรดและกระดานดํา วีดีทัศนและภาพยนตร  เอกสารตํารา และวัสดุสิ่งพิมพทาง
เว็บไซต 
 
 6. การประเมินผล 

  แคนนอนและนิวเบิล (Cannon; &. Newble.  2000 : 166,173) ไดกลาวถึง จุดมุงหมาย 
และวธิกีารประเมินผลไว ดังน้ี 
  6.1 จุดมุงหมายของการประเมิน  ในการประเมินผลน้ันมีจุดมุงหมายเพื่อ 
   6.1.1 ตัดสินความรอบรูในดานทักษะที่จําเปน และความรูในเนื้อหาวิชา 
   6.1.2 วัดความกาวหนาตลอดเวลา 
   6.1.3 ตรวจสอบขอบกพรองของผูเรียน 
   6.1.4 เพ่ือใหขอมูลยอนกลบักับผูเรียน 
   6.1.5 ประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาหรือหลักสูตร 
   6.1.6 เพ่ือกระตุนผูเรียนใหอยากเรียน 
  6.2 วิธีการประเมินผล ในการประเมินผลนั้น วิธีการประเมินผลที่ควรใชมี ดังน้ี 
   6.2.1 การทดสอบดวยขอเขียน 
   6.2.2 การทดสอบโดยการใหเขียนตอบสัน้ ๆ 
   6.2.3 แบบทดสอบแบบปรนัย ซ่ึงอาจเปนแบบใหเลือกตอบ จับคู เช็คถูก-ผิด 
   6.2.4 การสังเกตโดยตรง 
   6.2.5 การสอบปากเปลา 
   6.2.6 การประเมินผลการปฏิบัติอยางมีโครงสราง 
   6.2.7 การประเมินตนเอง 
   6.2.8 การประเมินแฟมการเรียนรู 
 
 7. การบริหารหลักสูตร  
  ในการพัฒนาหลักสูตรหรือจัดทําหลักสูตร การบริหารหลักสูตรเปนปจจัยที่มีความสําคัญ
มากประการหนึ่ง ที่จะทําใหหลักสูตรนั้นมีสัมฤทธิผล ซ่ึงวิชัย  วงษใหญ (2543 : 25) ไดกลาววา 
การบริหารหลกัสูตรเปนการวางแผน การควบคุมกํากับดูแลการจัดระบบขอมูลเกี่ยวกับการจดัการ
เรียนการสอน โครงการวิชาการที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมการใชหลักสตูร และการสอนโดย
สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนตามลักษณะธรรมชาติการเรียนรูและตอบสนองเจตนารมณของหลักสูตร 
หลักการบริหารหลักสูตรทีมี่ประสิทธิภาพ ไดแก  
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  7.1 เอกสารหลักสูตร มีความชัดเจน สมบูรณทันสมัย ชี้แนวทางในการวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  7.2 ผูสอนมีคุณภาพ คือ มีความรู ความเขาใจ และเจตคตทิี่ดีตอหลักสูตร สามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดตรงกับความสนใจ ความตองการของผูเรียนและบรรลุเปาหมาย
ของหลักสูตร 
  7.3 ผูเรียนมีความพรอมเก่ียวกับความรู ทกัษะพื้นฐานพรอมที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได 
  7.4 มีบริการสนับสนุน มีทรัพยากรหลักสตูรที่ดีและเพยีงพอที่เอ้ือตอการใชหลักสตูร 
  7.5 มีคณะกรรมการบริหารที่ดีและดําเนนิการจัดระบบบริหารจัดการหลักสูตรอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
  7.6 ระบบอาจารยที่ปรึกษามีประสิทธิภาพ พรอมที่จะใหขอมูลและชวยเหลือแนะนํา 
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนกับผูเรียน 
  7.7 มีบรรยากาศทางวชิาการที่เอ้ืออํานวยตอการแสวงหาความรูและบรรยากาศทาง 
สังคม เพ่ือเสริมสรางทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของผูเรียน 
  7.8 ระบบควบคุมเกี่ยวกับการใชหลักสตูร การติดตามผลการใชหลักสูตรอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 8.  การประเมินหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลแลวนําขอมูลมาใชใน
การตัดสินหาขอบกพรองหรือปญหา เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขสวนประกอบทุกสวนของหลักสตูรให
มีคุณภาพดียิ่งขึ้น หรือตัดสินคุณคาของหลักสูตรนั้น  ซ่ึงในการประเมินหลักสูตรนั้นไมวาจะเปนการ
ประเมินผลความกาวหนา (Formative evaluation) หรือจะเปนการประเมินผลสรุป (Summative  
evaluation) ควรจะมีการประเมินใหตอเน่ืองกัน และสิ่งที่ตองประเมิน ไดแก การประเมินเอกสาร
หลักสูตร การประเมินการใชหลักสตูร การประเมินสมัฤทธิผลของหลักสูตร  การประเมินระบบ
หลักสูตร (ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ.  2539 : 190,195) 
 จากการศึกษารายละเอียดของแตละองคประกอบของหลักสูตร สรปุไดวา การกําหนดแต
ละองคประกอบของหลักสูตรนั้นจะตองมีความเชื่อมโยงกันสัมพันธซ่ึงกันและกัน เชน จุดประสงค
ของหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนการสอน เน้ือหากับจุดประสงค เปนตน ดังน้ันในการกําหนด
อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในแตละสวนขององคประกอบของหลักสูตรก็ตองมีความสัมพันธกัน 
 
 
4. ลักษณะหลักสูตรที่ดี 
 หลักสูตรที่ดีน้ันควรเปนหลกัสูตรทีต่อบสนองความตองการของผูเรียน สังคมและทันตอ 
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การเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึงวิชัย  วงษใหญ (2521 : 3) ไดกลาววา หลักสูตรทีดี่น้ันควรจะตองเปน
หลักสูตรทีต่อบสนองความตองการความสนใจของผูเรียนอันสอดคลองกับความตองการของชีวิตที่
เหมาะสมที่สดุ ไดแก  
 4.1 สภาพทางเศรษฐกิจ 
 4.2 การเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมทางการศึกษา 
 4.3 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม 
 4.4 สภาพแวดลอมทางจิตวิทยาทีเ่อ้ืออํานวยตอการเรยีนรู 
 4.5 สภาพทางการเมืองการปกครอง 
 4.6 สภาพทางดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมคานิยมและคุณธรรม 

 
 

5. สิ่งกําหนดหลักสูตร 
 ในการพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองศึกษาขอมูลพ้ืนฐานดานตางๆ ที่จําเปน ซ่ึงวิชัย  วงษใหญ  
(2538 : 50-57; 2543 : 3-10)  ไดกลาวถึง ขอมูลพ้ืนฐานทางดานตางๆ ที่จําเปนสําหรับนํามาใชเปน
สิ่งกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตร ไดแก เปาหมายและอุดมการณของชาต ิ  การเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  วิชาการ วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  จิตวิทยาและคุณธรรม สิ่ง
กําหนดหลักสูตรในแตละดาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

 5.1 ดานเปาหมายและอดุมการณของชาต ิ
  การศึกษาแผนการศึกษาของชาติ จะทําใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทราบเปาหมาย
และอุดมการณของชาติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ ภารกิจหลักของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรจะตองศึกษาวิเคราะหแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือนําสาระสําคัญหรือประเด็นหลักมาใชใน
การวางแผนหลักสูตรใหมีความสอดคลอง และเห็นภาพรวม 
 

 5.2 ดานนโยบายการจัดการศึกษา 
  นโยบายการจัดการศึกษาเปนนโยบายที่รัฐบาลกําหนดขึ้นมาเพื่อแกปญหา เน่ืองจาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองของประเทศ  ดังน้ันในการสรางหรือ
พัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึงนโยบายการจัดการศึกษา 

 
 5.3 ดานเศรษฐกิจและสังคมและการเมือง 
  ปญหาตาง ๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีผลตอการจัดการศึกษา  การ

จัดหลักสูตรและการสอน จะตองปรับเปลี่ยนใหทันตอปญหาและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม 
ฐานขอมูลทางดานเศรษฐกจิและสังคมจะเปนสวนสําคญัใหภาพที่ชดัเจนของลักษณะหลักสตูรและ
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โครงสรางของหลักสูตร รวมทั้งคณุสมบัติของผูสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรจะสอดคลองกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศในอนาคต  

 
 5.4  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

  ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วซ่ึงมีอิทธิพลตอ
การจัดการศึกษา ดังน้ันการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจะสะทอนสิ่งเหลานี้อยูใน
หลักสูตรใหมีความสอดคลองและสมดุลที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจจุบัน 

 
 5.5 ดานจิตวทิยา 

  การออกแบบหลักสูตรจะตองศึกษาพัฒนาการของกลุมเปาหมาย เพ่ือใหไดขอมูลที่
ชัดเจนรวมทั้งศึกษาทฤษฎีการเรียนรูทั้ง 3 กลุม คือ กลุมพฤติกรรมนิยม กลุมปญญานิยม และกลุม
มนุษยนิยม เพ่ือวิเคราะหประเด็นหลัก ๆ นํามาจัดใหเหมาะกับธรรมชาติการเรียนรูของกลุมเปาหมาย 

 
 5.6 ดานคุณธรรมจริยธรรม 
  การจัดการศึกษาตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม   การออกแบบหลักสตูรก็จะ
มีการกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค  ซ่ึงจะมีทั้งความรูและคุณธรรม 
 
 5.7 ดานวิชาการ 
  เน่ืองดวยองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมาจากนักวิชาการที่หลากหลาย
จึงทําใหสิ่งกําหนดหลักสูตรทางดานวิชาการจะมีอิทธิพลมากเพราะคณะกรรมการแตละคนจะมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง  ๆ 
 
 จากการศึกษาสิ่งกําหนดหลักสูตรขางตน พบวา สิ่งกําหนดหลักสูตรเหลานี้มีผลตอการสราง
หลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งการมองอนาคตของหลักสูตรดวย ดังน้ันในการศึกษาอนาคต
ภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูในครั้งน้ี ผูวิจัยไดพิจารณาสิ่งกําหนดหลักสูตรทีก่ลาวมาโดยนํามาเปน
ขอมูลพ้ืนฐาน  

 
 

6.  ผูมีสวนรวมในการสรางหลักสูตร 
 ในการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรมีผูมีสวนรวมในการสรางหลักสูตรหลายฝายซึ่งมีนักการศึกษา
ไดกลาวถึง ผูมีสวนรวมในการสรางหลักสูตร และการกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ
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ในการประเมนิหรือโครงการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการกําหนดผูที่มีสวนเกีย่วของกับหลกัสูตร
วิชาชีพคร ู ดังน้ี 
 สงัด  อุทรานันท (2527 : 194) ไดเสนอวา เราอาจแบงผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรแบ
เปน 4 กลุมใหญ ๆ คือ 1) กลุมของคณะพัฒนาหลักสูตร ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชา ครู 
นักพัฒนาหลักสูตร และนักวัดผลการศกึษา 2) กลุมของผูที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตร ไดแก ผูบริหารและศึกษานิเทศก 3) กลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพและความตองการของ
สังคม ไดแก ผูเขียนหนังสอื บุคคลทีท่ํางานในหนวยงานตาง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน ผูแทนราษฎร 
ประชาชนทัว่ไป ผูปกครองนักเรียน และ 4) กลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกบัความตองการของผูเรียน ไดแก 
ผูเรียน และนกัแนะแนวการศึกษา 
 ชูศร ี สุวรรณโชต ิ(2542 : 101-107) ไดกลาวถึง ผูมีสวนรวมในการสรางหลักสูตร ซ่ึงสรุป
ไดวา ในการสรางหรือพัฒนาหลักสูตรในแตครั้งน้ัน บุคลากรทีมี่สวนรวมจะมีอยูหลายฝายดวยกัน 
เพราะวาการสรางหลักสูตรแตละครั้งเปนงานที่ละเอียดและตองกระทาํอยางมีขั้นตอน มีทฤษฎีตางๆ  
เขามาเกี่ยวของอยางมากมาย ดังน้ันกลุมบุคคลที่จะมีสวนรวมในการสรางหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 
มี ดังน้ี 

1. กลุมบุคคลภายนอกวงการศึกษา ไดแก  
1.1 บุคลากรที่เกีย่วของกับการเมือง ประกอบดวย คณะรัฐมนตรี คณะรัฐสภา และ 

กลุมผูนําระดับประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําหลักสูตรทีเ่นนดานการเมืองและการปกครอง 
1.2 บุคคลที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ประกอบดวย นักเศรษฐศาสตร นักเศรษฐกิจ  

ผูผลิตทางดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดานอาชีพอิสระและบริการ และบคุคลอื่นที่เกี่ยวของ
กับงานอาชีพ การทํามาหากิน สถาบันทางการเงนิ ที่สามารถนํามาชวยเหลือหรือใหขอมูลที่
เกี่ยวของกับการสรางหรือการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับดานนี้ 

1.3 บุคลากรที่เกีย่วของกับสังคม ประกอบดวย ทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวของในสังคม  
เชน พระสงฆ นักบวชในศาสนาอื่นๆ นักประวตัิศาสตรภูมิศาสตร และบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
สังคม เม่ือตองการสรางและพัฒนาหลักสูตรดานสังคม 

2. กลุมบุคลากรผูปกครองนักเรียนและประชาชนทัว่ไป  บุคลากรกลุมน้ีจะถือวาเปนกลุมที ่
มีอิทธิพลตอการสรางและพฒันาหลักสูตรเปนอันมาก ผูปกครองอาจมีความรูในเรือ่งที่จะสรางและ 
พัฒนาหลักสูตรนั้น 

3. กลุมผูเกี่ยวของกับการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา ซ่ึงไดแก บุคคลที่อยูใน 
หนาที่การบรหิารการศึกษาในทุกระดับ 

4. กลุมนักพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย นักพัฒนาหลักสูตร  นักวิชาการ   นักการศึกษา  
นักวัดผลการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หาวิชา ผูเชี่ยวชาญดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
นักจิตวิทยาการศึกษา นักแนะแนวการศกึษา และที่สําคัญที่สุด ไดแก ครู กลุมบุคลากรกลุมน้ีจึงเปน
กลุมใหญที่จะตองรับผิดชอบในการพัฒนาหรือสรางหลักสูตร บุคลากรสุดทายของกลุมน้ี คือ กลุม
บุคลากรที่เกีย่วของกับการพฒันาสื่อการเรียนการสอน แบบเรียน และอุปกรณการสอน 
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5. กลุมผูรับบริการการศึกษา กลุมน้ีเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา 
และการสรางหลักสูตร ซ่ึงไดแก นักเรียน และผูที่ไดรับผลกระทบทางออม คือ ผูปกครองนักเรียน 
นอกจากนั้นยังมีผูที่ตองการใชผลผลิตจากการศึกษา ซ่ึงไดแก นายงานหรือนายจางหรือถาพูดอยาง
กวาง คือ สังคมที่นักเรียนผูน้ันจะตองออกไปรับหนาที่รับผิดชอบในสังคมตอไป 
 กูบาและลินคอรน (Guba; & Lincoln.  1989 : 201-202) ไดกลาววา ผูที่มีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder) หมายถึง บคุคลหรือกลุมคนที่อยูในสถานะที่เสียประโยชนหรือผูไดประโยชน ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 
 1. ผูที่เกี่ยวของโดยตรง หมายถึง กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการผลิต การใชหรือการปฏิบัต ิ
 2. ผูที่ไดรับผลประโยชน หมายถึง บุคคลผูซ่ึงไดรับผลประโยชนจากการประเมิน 
 3. ผูที่เสียผลประโยชน หมายถึง บุคคลที่ไดรับผลกระทบทางลบจากการประเมิน 
 กรินเนล,อันราวและกาบอร (Grinnell; Unrau; & Gabor.  1998 : 10-12) ไดกลาววา กลุม
ผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือกลุมผูที่เกี่ยวของ (Stakeholder) หมายถึง กลุมบุคคลที่มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการจัดโปรแกรม ในกรณีการประเมินน้ันสามารถแบงกลุมที่ไดรับประโยชนจากการ
ประเมินได 6 กลุม คือ 1) ผูกําหนดนโยบาย  2) ผูบริหาร  3) นักปฏิบัติ 4) เจาของทุน  5) ประชาชน 
6) ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สตริงเกอร (Stringer.  1999 : 38,49) ไดกลาววา กลุมผูที่เกี่ยวของ (Stakeholder)  
หมายถึง ประชาชนผูซ่ึงอาศัยอยูในถิ่นนัน้และมีสวนรวมในการกําหนดหรือสํารวจปญหาหรือรับ 
บริการภายใตโครงการนั้น ๆ ซ่ึงประกอบดวย ผูปฏบิตัิ ผูรับผิดชอบโครงการ ผูบริหาร และสมาชิก
ในชุมชน 
 จากแนวคิดในการมีสวนรวมของกลุมผูเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรที่กลาวมา ผูวิจัยได
นํามาเปนแนวทางกําหนดผูที่เกี่ยวของกับหลักสตูรวชิาชีพคร ูโดยจําแนกเปน 3 กลุม  คือ  1) กลุม
บุคคลที่ปฏบิตัิงานเกี่ยวของกับการผลิตครู ไดแก ผูบริหารคณะครศุาสตร  คณาจารยที่สอนรายวิชา
ชีพครู และนกัศึกษาครขูองมหาวิทยาลยัราชภัฏ 2) กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของครู 
ไดแก ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูประจําการและนักเรียนของโรงเรียนที่เปน
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครขูองมหาวิทยาลยัราชภัฏ และ 3) กลุมบุคคลที่มีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไดแก คณะกรรมการโรงเรียน 
ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียน นอกจากนี้แลวผูวจัิยยังไดกําหนดกลุม
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต และลักษณะ
หลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต ซ่ึงประกอบดวย 2 กลุม คือ 1) กลุมผูทรงคุณวฒิุที่ปฏิบตัิงานอยู
ภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัซ่ึงมีความสนใจและ/หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการผลิตหรือพัฒนาครู 
มีประสบการณหรือเคยมีสวนรวมในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูและมีประสบการณใน
การสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุมวิชาชีพครู  คือ กลุมวิชาการฝกสอนหรือประสบการณวิชาชีพ 
จิตวิทยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมนิผลวธิีสอนทัว่ไปและวธิีสอนเฉพาะ หลักสูตร
และหลักการศึกษา และ2)กลุมผูทรงคณุวุฒิที่อยูภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฎซึ่งมีความสนใจและ/
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หรือมีประสบการณเกี่ยวกบัการผลติหรือพัฒนาครูและยินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลสําหรับ
การวิจัยครั้งน้ี 

 
 

7.  การพัฒนาหลักสูตรที่เนนผลลัพธ (Outcomes-based curriculum) 
 การพัฒนาหลักสูตรที่เนนผลลัพธ หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรที่มุงเนนวาผูเรียนควร 
มีความสามารถที่จะทําอะไรไดบางในชีวิตประจําวัน   มีความรูอะไรบาง รวมทั้งสามารถที่จะบูรณาการ 
ความรู ทักษะ และเจตคตโิดยแสดงออกมาในรูปของสมรรถภาพรวมทั้งมีมาตรฐานที่ชัดเจน และที่
สําคัญหลักสตูรที่ไดจะตองไดมาจากการปรึกษาหารือกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในชุมชน
และจากรัฐบาล เชน ศิษยเกา นายจาง ผูปกครอง เปนตน  ซ่ึงจะสงผลใหหลกัสูตรมีความเปน
ปจจุบัน มีความสอดคลองกับสังคม มีความสําคัญและมีความเปนสากลหรือเปนที่ยอมรับ และผูที่จบ
จากหลักสูตรก็จะมีความนาเชื่อถือที่จะสามารถบูรณาการความรูความสามารถและทักษะได ดังน้ัน
ในขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนผลลัพธน้ันก็คือ การออกแบบผลลัพธที่ตองการให
เกิดขึ้นกับผูเรยีนเม่ือจบหลักสูตรซึ่งผลลพัธที่ตองการใหเกิดนั้นควรจะตอบคําถามวา ผูเรียนควรจะรู
หรือเขาใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางเม่ือเรียนจบหลักสูตร และผูเรียนควรสามารถทําอะไรไดบางโดยอาศัย
ความรูความเขาใจในสิ่งที่เรยีนมา (Community oriented technical education  capacity, http:// 
www.algonquinc.on.ca/international/cotec/obe/.htmand & Faye, Ferguson. http: //www. c2t2. 
ca/GoodPractice/Exchange/curriculum_frameworks/Curriculum-FRAMEWORKS_html) 

นอกจากนี้แลวผลลัพธที่สรางขึ้นมาตองมีลักษณะดังน้ี (Michael http:// www.nazarene.org 
/liboe/riie/ conference/anca/curr_dev.pdf)  

 1. มีความชัดเจน เขาใจงายวาผูเรียนควรจะรูอะไรและทําอะไรได 
 2. ผลลัพธจะตองสามารถที่จะวัดได 
 3. วิธีการวัดผลควรใชรูปแบบอยางหลากหลายรวมทั้งใชแบบด้ังเดิม 
 4. วิธีการวัดตองมีความเที่ยงตรง 
 5. หลักสูตรทีเ่นนผลลัพธตองสนับสนุนหรือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางลึกซึ้งและมี 
ทักษะการคิดในระดับสูง 

ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงนําการพัฒนาหลักสูตรที่เนนผลลัพธจะดําเนินการโดยกําหนด
คุณลักษณะของผูเรียนกอนแลวจึงกําหนดคุณลักษณะของหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะตามที่
กําหนดไว ดังน้ัน ผูวิจัยจึงดําเนินการตามแนวคิดดังกลาว โดยศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
อนาคตและศกึษาลักษณะของหลักสูตรในอนาคต 
 
 
 



 41

8. ลักษณะหลักสูตรผลิตครูในปจจุบัน 
 ในการศึกษาลกัษณะหลักสตูรผลติครูในปจจุบัน ผูวิจัยวิเคราะหหลักสูตรผลิตครูฉบับทีใ่ช
ในขณะนี้ คือ เปนหลักสตูรตั้งแต พ.ศ.2541-2543 ของสถาบันผลติครู 7 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยทักษณิ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันราชภัฎ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) เพ่ือ
เปนแนวทางในการศึกษาลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครูในอนาคต ผลการวิเคราะหพบวาหลกัสูตร
วิชาชีพครขูองแตละสถาบนัมีลักษณะทีค่ลายคลึงกัน ซ่ึงสามารถสรุปได ดังน้ี 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
  ปรัชญาของหลักสูตรวิชาชพีครู มุงเนนผลิตบัณฑิตครูใหเปนผูที่มีความเจริญงอกงาม
ทั้งทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม คือ เปนคนที่มีความรู มีคุณธรรม 
สรางสรรคสังคม 

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวมุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณลกัษณะ ดังน้ี 

2.1 มีความรอบรูทั้งดานเนื้อหาวิชา   สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองตลอดจน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
2.3 มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู มีคุณธรรมจริยธรรมและยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2.4 มีความเปนผูนําในการเปลีย่นแปลงการศึกษา 
2.5 มุงทําประโยชนและพัฒนาสงัคมรวมทั้งทองถิ่นหรือชุมชน 
2.6 มีกระบวนการคิดที่จะพัฒนางานใหเกิดประโยชน 

 3.  โครงสรางหลักสูตร 
  โครงสรางของหลักสูตรผลติครูพบวา มีอยู 4 รูปแบบ คือ  

  รูปแบบที ่1 จัดหมวดวิชาออกเปน 3 หมวด ไดแก หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป หมวด
วิชาเฉพาะดาน หมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปไดดังภาพประกอบ1 น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 การจัดหมวดวิชาของโครงสรางหลักสูตรผลติครูรูปแบบที่ 1 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

วิชาชีพครู 
 
 

วิชาเอก 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 ภาษา 
 มนุษยศาสตร 
 สังคมศาสตร 
 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 พลศึกษาหรือพลานามัย 

 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

บังคับ
เลือก 

บังคับ
เลือก 
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  รูปแบบที ่2 จัดหมวดวิชาออกเปน 4 หมวด ไดแก หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป  
หมวดวิชาชีพครู หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปได ดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 การจัดหมวดวิชาของโครงสรางหลักสูตรผลติครูรูปแบบที่ 2 
 
   รูปแบบที ่3 จัดหมวดวิชาออกเปน 3 หมวด ไดแก หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป  
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปไดดังภาพประกอบ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 การจัดหมวดวิชาของโครงสรางหลักสูตรผลติครูรูปแบบที่ 3 
 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 ภาษา 
 มนุษยศาสตร 
 สังคมศาสตร 
 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 พลศึกษาหรือพลานามัย 

หมวดวิชาชีพครู 
 

 วิชาชีพครู 
บังคับ 
เลือก 

 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาพื้นฐาน 

 
 วิชาชีพเฉพาะ 

 

บังคับ 
เลือก 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 ภาษา 
 มนุษยศาสตร 
 สังคมศาสตร 
 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
 สหศาสตร 
 วิชาเลือก 

 
 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 

วิชาชีพครู 
 
 

วิชาเอก 

บังคับ 
เลือก 

บังคับ 
เลือก 
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  รูปแบบที ่4 จัดหมวดวิชาออกเปน 3 หมวด ไดแก หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป  
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงมีรายละเอียด สรุปไดดังภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 การจัดหมวดวิชาของโครงสรางหลักสูตรผลติครูรูปแบบที่ 4 

 
4. จํานวนหนวยกิต 

4.1 จํานวนหนวยกิตของหมวดวชิาตาง ๆ ในโครงสรางหลักสูตร สรุปออกมา 
เปนชวงไดดังน้ี 
   จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป อยูในชวง   30-39 หนวยกิต 
   จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาชีพคร ู อยูในชวง  30-41 หนวยกิต 

 จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาชีพครูบังคบั อยูในชวง  24-36 หนวยกติ 
 จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาชีพครูเลือก อยูในชวง  5-7 หนวยกิต 
 จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเอก   อยูในชวง    53-68 หนวยกิต 

   จํานวนหนวยกิต หมวดวชิาเลือกเสร ี   อยูในชวง  5-10  หนวยกิต 
4.2 จํานวนหนวยกิตของกลุมวิชาตาง ๆ ในหมวดวิชาชีพครูบังคบั สรุปออกมา 

เปนชวงโดยแยกตามกลุมวชิาไดดังน้ี 
1) การฝกสอนหรือการเตรียมประสบการณภาคปฏิบตั ิ จํานวนหนวยกิตอยู 

ในชวง  6-8 
2) จิตวิทยาการศึกษา จํานวนหนวยกติอยูในชวง  2-6 
3) เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา จํานวนหนวยกิตอยูในชวง  2-3 
4) การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ จํานวนหนวยกิตอยูในชวง  2-3 
5) วิธีสอนทัว่ไปและวิธีสอนเฉพาะ จํานวนหนวยกติอยูในชวง  3-6 
6) หลักสูตรและพื้นฐานทางการศึกษา  จํานวนหนวยกิตอยูในชวง  6-13 

 
จากการศึกษาโครงสรางหลักสูตรวิชาชพีครูของทั้ง 7 สถาบัน พบวาทุกหลักสตูรในกลุมราย

วิชาชีพครูจะประกอบไปดวย 6 กลุมวชิา  ดังน้ี  

หมวดวิชาเฉพาะดาน 
 วิชาเน้ือหา 
 วิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ 
 วิชาชีพครู 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 ภาษาและการสื่อสาร 
 มนุษยศาสตร 
 สังคมศาสตร 
 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
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1. การฝกสอนหรือประสบการณการสอน เชน การฝกสอน การฝกประสบการณ และการ 
สัมมนาการสอน 

2. จิตวิทยาการศึกษา เชน จิตวทิยาการศกึษา จิตวทิยาวัยรุน และพัฒนาการเด็ก 
3. สื่อการสอน เชน  การผลิตสื่อ  การใชสื่อการสอน  และนวัตกรรมการศึกษา 
4. การประเมินผลการเรียน เชน การทดสอบทางจิตวิทยา และการวัดและประเมินผลทาง 

การศึกษา  
5. วิธีสอน เชน หลักการสอน และพฤติกรรมการสอน 
6. หลักการศึกษา เชน การนิเทศการศึกษา  การบริหาร การพัฒนาหลักสูตร 

ซ่ึงก็เปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูที่ไดกําหนดไววา ผูที่จะ
สมัครสอบแขงขันเขารับราชการเปนขาราชการครูได จะตองมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพครหูรือเคย
ศึกษาหรือฝกอบรม โดยมีเน้ือหาตามเรื่องตอไปน้ี จํานวนรวมไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในป พ.ศ. 
2535 และ 18 หนวยกิตตั้งแตป พ.ศ.2536 เปนตนไป ตามระบบทวภิาค คือ (สํานักงานคณะกรรม- 
การขาราชการครู.  2536 : 1-3) 

1. การฝกสอนหรือประสบการณการสอน : ตองฝกสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียน 
2. จิตวิทยาการศึกษา : จิตวทิยาการเรียนการสอน จิตวทิยาวัยรุน จิตวิทยาวัยเด็ก 

สําหรับครู ฯลฯ 
3. สื่อการสอน : โสตทัศนศึกษา  การใชสื่อ ฯลฯ 
4. การประเมินผลการเรียน : การสรางแบบทดสอบการประเมินผล ฯลฯ 
5. วิธีสอน : วิธีสอนทั่วไป วธิีสอนวิชาเอกตาง ๆ ฯลฯ 
6. หลักการศึกษา :หลักสตูรการศึกษา ความเปนครู ความรูเบื้องตนสําหรับครู ความรู 

เกี่ยวกับการศกึษาและระบบโรงเรียน ฯลฯ 
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวา ในหลักสูตรรายวิชาชีพครูของแตละแหงน้ันจะมีลักษณะรายวิชา 

คลายคลึงกัน จะแตกตางกันเพียงแตชือ่ สวนจํานวนรายวิชานั้นขึ้นอยูกับวาแตละแหงเปดสาขาวิชา
มากหรือนอย ในสวนของรายละเอียดของรายวิชาในแตละหมวดวิชาจะมีเน้ือหาและจํานวนหนวยกิต 
แตกตางกันไปแตก็อยูภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ตามประกาศ
ของทบวงมหาวิทยาลยั (สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา.  2543 : 19-24) ซ่ึงผูวิจัยจะกลาวถึงเฉพาะ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา โครงสรางหลักสูตร 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาต ิ และ
สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ
โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ สามารถนําไปประยกุตใช
ไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบรวมทั้งเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 
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 2. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
   หลักสูตรปริญญาตร ี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต และ
อยางมากไมเกิน 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาอยางมากไมเกิน 8 ป การศึกษาสําหรับหลักสูตรที่
เรียนเต็มเวลา และอยางมากไมเกิน 12 ปการศึกษาสาํหรับหลักสูตรที่เรียนไมเตม็เวลา 
 
 3. โครงสรางหลักสูตร 
  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวชิาเลือกเสรี โดยมี
สัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

 3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวาง 
ขวาง มีโลกทศันที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิด
อยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคา
ของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ สามารถนําความรูไปใชในการ
ดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี  

 สถาบันอุดมศกึษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือลักษณะ 
บูรณาการใดๆก็ไดโดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร 
ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกบัคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวตัถปุระสงค
ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
  3.2 หมวดวชิาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชา 
ชีพที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและปฏบิตัิงานได โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ถาใน
กรณีหลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา 84 หนวยกิต 

 สถาบันอุดมศกึษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวชิาเอกเดี่ยว วชิาเอกคู หรือ 
วิชาเอกและวชิาโทก็ได โดยวชิาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวชิาโทตอง
มีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณทีี่จัดหลักสูตรแบบวชิาเอกคู ตองเพ่ิมจํานวน
หนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 
หนวยกิต 

 3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ตามที่ตนเอง 
ถนัดหรือสนใจโดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามที่
สถาบันอุดมศกึษากําหนดโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 
 
9.  ลักษณะหลักสูตรผลิตครูของตางประเทศ 
 จากการศึกษาวิเคราะหหลกัสูตรผลติครขูองประเทศเกาหลี  ญ่ีปุน ออสเตรเลยี  และ
อังกฤษ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) ผูวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกบัหลักสูตรในดานจุดมุงหมายของ
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หลักสูตรผลิตครูวาจะมุงใหนักศึกษามีความเปนเลิศในดานความรู ความสามารถในการสอน มีเจตคติที่ดี 
และมีบุคลิกเหมาะสมกับความเปนครู โดยกลุมวิชาทีใ่หเรียนมีทั้งหมด 3 กลุมวชิา ซ่ึงประกอบไป
ดวย 1)กลุมวชิาการศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาสังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 2)กลุมวชิาเอก 
และ3)กลุมวิชาชีพครู โดยที่จํานวนหนวยกิตทั้งหมดที่เรียนตลอดหลักสูตรจะอยูในชวง126-240 
หนวยกติ และในกลุมวิชาชีพครูน้ัน ประกอบดวยกลุมวิชาหลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู 
จิตวิทยา การออกแบบการเรียนการสอน และการปฏบิตัิการสอน เปนตน  นอกจากนี้แลว ผูวิจัยยัง
ไดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรหรือโปรแกรมการผลิตครู ซ่ึงแบร (Blair.  2000 : 1; www. 
edweek.org/ew/ewstory.cfm?slug=38award.h19) ไดกลาววา ในการจัดโปรแกรมทางดานการศึกษานั้น
โปรแกรมการศึกษาตองแสดงใหเห็นวาครูมีความรอบรูทั้งความรูทัว่ไป ความรูเฉพาะทาง ความรู
วิชาชีพครรูวมทั้งมีทักษะวชิาชีพ มีการประเมินผูสอน ผูจบการศึกษา นอกจากนี้แลวผูจบการศึกษา
ตองมีเจตคตทิี่ดีตอผูเรียนและวชิาชีพ และการจัดการศึกษาของโปรแกรมก็ควรไดรับการประเมิน
จากนักการศึกษาทางดานการศึกษา ครผููสอน ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชา ผูอํานวยการ ครูใหญ 
และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และที่สําคัญทางโปรแกรมควรจะไดรับขาวสารขอมูล
เกี่ยวกับผูเรียนลวงหนาจากโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
 
10.  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครูของสถาบันราชภัฏ 
 สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎไดแตงตั้งคณะทํางานวจัิยและพัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครู
แนวใหมโดยมีวัตถุประสงคทีจ่ะกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครูใหตอบสนองเจตจํานง
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  คณะทํางานไดศึกษาและ
กลั่นกรองสาระสําคัญการพัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครูจากแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 วาดวยสิทธิทางการศึกษาของประชาชนและ
ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 การจัดประชุมรับฟงความคดิเห็นของผูเกี่ยวของ
ในการพัฒนาครูใน 8 ภูมิภาคทั่วประเทศ การจัดประชาพิจารณจากคณบดีคณะครุศาสตรสถาบัน
ราชภัฏ และการวิพากษของผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงสาระสําคัญแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครู
ของสถาบันราชภัฏ มีรายละเอียดดังน้ี (สาํนักงานสภาสถาบันราชภฏั.  2543 : 1-16) 

1. ปรัชญา  
  การศึกษาและการเรียนรูเปนกระบวนการและหนาที่ของชีวิต ความสามารถและ 
ประสิทธิภาพของครูเปนปจจัยของความสําเร็จในการจัดการศึกษาและการพัฒนาประเทศ สถาบนัราช
ภัฏจึงมุงม่ันพัฒนาหลักสูตรการฝกหัดครูใหเปนหลักสูตรแหงวิชาชีพชั้นสูง มีความหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการและการแกปญหาของทองถิ่น ชุมชนและชาติ เสรมิสรางคุณภาพและ
มาตรฐานความเปนเลิศของครู ครูเกง มีความรักและศรทัธาในอาชีพครู มีการวิจัยและพฒันา
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หลักสูตรอยางตอเน่ืองเพ่ือปฏิรูปการเรียนรูและปฏิรูปครใูหเปนกลไกในการปฏิรูปการศึกษาของชาติ
อยางแทจริง 
 
 2. คุณลักษณะบัณฑิต 
  คุณลักษณะของบัณฑิตสถาบันราชภัฎมีจุดมุงหมายของความเปนคนดี พลเมืองดี 
และครูที่รอบรูเชี่ยวชาญ หลักสูตรวิชาชพีครูจะเนนความคาดหวังในผลลัพธของคุณลักษณะทีส่ําคัญ
ของความเปนครู คือ ความเปนครูดีและความเปนครูเกง โดยมีแกนแหงลักษณะครดีู ครูเกง ดังน้ี 
  2.1 “แกนแหงลักษณะครูดี” คือ คุณลักษณะเฉพาะตัวดานรางกาย บุคลิกภาพ 
จิตใจและความเปนครู ไดแก 
   1) รักและความปรารถนาดีตอผูเรียน 

2) ความรัก ศรัทธา และมุงม่ันในวิชาชีพ 
3) มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ คุณธรรมแหงกัลยาณชนและคานิยมประชาธิปไตย 
4) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี่ และมีความสุข 
5) มีนํ้าใจบริการ รับฟงความคดิเห็นและเขาใจผูอ่ืน 

  2.2 “แกนแหงลักษณะครูเกง” คือ ความสามารถในดานการเรียนรู การจัดการ
เรียนรู และความสามารถในวิชาชีพโดยเพิ่มคุณคาใหผูเรียน (Value  added) ไดแก 
   1) ใฝรู มีกระบวนการแสวงหาความรูอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูรอบรู 
   2) สามารถจัดการตนเองและมีความสัมพันธที่ดีกับคนอ่ืน 
   3) สามารถระดมสรรพกําลังเพ่ือการเรียนรู และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
   4) สามารถจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 
                               5) กลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถกูตอง 
 

3. รูปแบบของหลักสูตร 
 รูปแบบของหลักสูตรจะตองสอดคลองกับปรัชญาและสรางเสริมคุณลกัษณะครูดี ครู 

เกง โดยสามารถตรวจสอบประเมินคุณภาพได การออกแบบหลักสตูรควรมีลักษณะ ดังน้ี 
  3.1 เปนหลักสูตรที่เนนปญญาความสามารถของผูเรียน(Capability based) 
  3.2 เปนหลักสูตรที่แสวงหาความรวมมือจากผูเกี่ยวของเพ่ือใหผูเรียนรูจากสถานการณ 
จริง และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
  3.3 เปนหลักสูตรที่เสริมสรางความสามารถครอบคลุมลักษณะของครูดี ครูเกง 
  3.4 เปนหลักสูตรที่เปนไปตามมาตรฐานพฤติกรรมวชิาชีพคร ู
  3.5 เปนหลักสูตรทีต่อบสนองความตองการของทองถิ่น และมีการพัฒนาหลักสูตร 
อยางตอเน่ืองโดยอาศัยการวิจัยเปนหลัก 

รูปแบบของหลักสูตรมีโครงสรางและจุดเนน ดังตาราง  
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ตาราง 8 รูปแบบของหลักสตูร โครงสรางและจุดเนน 
 
 วิชาการศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู วิชาเฉพาะดาน 
จุดมุงหมาย คนดีและพลเมืองดี ครูดีและครูเกง ครูที่รอบรูและเชี่ยวชาญ 
แนววิธีที่เนน Integrated viewpoint Capability based Knowledge based 

 
 
4. ประเภทของหลักสูตร 

  4.1 หลักสูตรการฝกหัดครูของสถาบันราชภัฏ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
   4.1.1 หลักสูตรผลิตครกูอนประจําการ (Pre-service) มุงผลิตครทูี่มีความรูความ  
สามารถทางวชิาการ และมีความสามารถทางวิชาชีพครูที่ไดมาตรฐาน 

4.1.2 หลักสูตรพัฒนาครูประจําการ ( In-service) มุงพัฒนาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาใหมีความรูความสามารถทางวิชาชีพครทูี่ไดมาตรฐาน 
   ซ่ึงมีรายละเอียดดังตาราง 9 
 
 
ตาราง 9 แสดงประเภทหลกัสูตร 
 

ประเภทหลักสูตร จุดประสงค 
1. หลักสูตรผลิตครูกอนประจําการ 
 1.1 ครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) เสริมสรางคนเขาสูวิชาชีพครูใหไดมาตรฐานวิชาชีพครู 
 1.2 ครุศาสตรบัณฑิต และปริญญาตรีสาขาอื่น (5ป) ผลิตครูที่มีความสามารถในสาขาวิทยาศาสตรหรือ

ศิลปศาสตรและความสามารถทางวิชาชีพครูที่ได
มาตรฐานเปนหลักสูตร  5ป 2 ปริญญา 

 เพ่ือพัฒนาผูสําเร็จปริญญาตรีสาขาอื่นใหมีความรู 
ความสามารถทางวิชาชีพครูที่ไดมาตรฐาน 

2. หลักสูตรพัฒนาครูประจําการ 
2.1 ครุศาสตรบัณฑิต 
 (2 ปหลังอนุปริญญา) 

เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู 
ความสามารถทางวิชาชีพครูที่ไดมาตรฐาน 

2.2 ครุศาสตรบัณฑิต (1 ป) รับจาก ผูสําเร็จปริญญา
ตรีสาขาอื่น 

เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สําเร็จ
ปริญญาตรีสาขาอื่นใหมีความรูความสามารถทาง
วิชาชีพครูที่ไดมาตรฐาน 

 2.3 ครุศาสตรบัณฑิต(2 ป) เทียบประสบการณ 
 
 

เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สําเร็จการ 
ศึกษาไมตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ 
เทามีประสบการณการสอนไมนอยกวา 10 ป ใหมี 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ประเภทหลักสูตร จุดประสงค 
 ความรูความสามารถทางวิชาชีพครูที่ไดมาตรฐาน 
2.4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(1 ป) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สําเร็จ

ปริญญาตรีใหเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการจัด
การศึกษาเฉพาะทาง 

2.5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
       

เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สําเร็จ
อนุปริญญาขึ้นไป มีความสามารถทางวิชาชีพครูที่ได
มาตรฐาน 

 
สถาบันหรือกลุมสถาบันที่มีศักยภาพพรอม สามารถพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญา

เอกทางการศกึษา เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชีย่วชาญพิเศษในดาน
วิชาการ การวิจัยหรือการบริหารการศึกษา 

 
 5. มาตรฐานหลักสูตร 
  มาตรฐานของหลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานของทบวงมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล มีสวนประกอบ ดังตาราง 10  
 
 
ตาราง 10 มาตรฐานของหลักสูตร 
 

วิชาเฉพาะดาน
(Specialized  field) 

(หนวยกิต) 

 
ประเภทหลักสูตร 

วิชาการ
ศึกษาทั่วไป 

(General 
education) 
(หนวยกิต) 

วิชาชีพครู วิชาเนื้อหา 

 
วิชาเลือกเสรี 
(หนวยกิต) 

 
รวม 

(หนวยกิต) 

หลักสูตร4 ป ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 84 ไมนอยกวา 6 120-150 
หลักสูตร5 ป ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 114 ไมนอยกวา 6 150-180 
หลักสูตร2 ป  
(ตอเนื่อง) 

ไมนอยกวา 30 ไมนอยกวา 42 ไมนอยกวา 6 72-87 

หลักสูตร1 ป - ไมนอยกวา 24 - 24-27 
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 ขอเสนอแนะ 
 แนวทางในการสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซึ่งตองการครูที่มีความลุมลึกในแตละสาระการเรียนรู สามารถสอนไดเฉพาะทาง ในวิชา
สามัญ ควรจัดใหเปนหลกัสูตรแบบวชิาเอกเดียว ไดแก คณิตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคอมพิวเตอรศึกษา 
 สวนโปรแกรมวิชาที่ตองการการบูรณาการวิชาการอื่นๆ เขามา เพ่ือใหทําหนาที่ครูไดสมบูรณ 
อาจจัดเปนวิชาเอก-โท เชน การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ จิตวิทยาและการแนะแนว พลศึกษา 
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา และคหกรรมศาสตร เปนตน 
 สําหรับวิชาเลอืกเสรี ตองเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสิทธิเลือกเรียนวิชาไดตามความถนัด
และความสนใจ เพ่ือเพ่ิมพูนความเปนครดีูและคนด ี
 
 6. กลุมสาระการเรียนรู 

 สาระการเรียนรูวิชาชีพคร ูคือ การสรางองคความรูใหผูเรียน การสรางทักษะการ 
เรียนรู และการสรางเจตคติของความเปนครู แบงออกเปน 3 กลุม สัดสวนของแตละกลุมใหเปนไป
ตามคุณลักษณะแหงครูดีและครูเกง ดังน้ี 
  6.1 กลุมพ้ืนฐานการศึกษา (Foundation of Education) ประกอบดวยสาระหลัก ดังน้ี 
   1) ปรัชญาการศึกษา 
   2) พัฒนาการทางการศึกษา 
   3) สังคมวิทยาการศึกษา 
   4) การบริหารการจัดการ 
   5) กฎหมายการศึกษา 
  6.2 กลุมจรรยาบรรณวิชาชพีครู (Code of Ethics) ประกอบดวยสาระหลัก ดังน้ี 
   1) คุณธรรม จริยธรรม ความเปนครู 
   2) จรรยาบรรณวิชาชีพ 
   3) การพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพ 
   4) บุคลิกภาพและคานิยมทีพึ่งประสงคของครู 
   5) เกณฑมาตรฐานวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  6.3 กลุมวิธีวิทยาทางการศึกษา(Methodology of Education) ประกอบดวยสาระหลักดังน้ี 
   1) กระบวนการ และรูปแบบการเรียนรู 
   2) การวิจัยการศึกษา 
   3) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
   4) จิตวิทยาการเรียนรู 
   5) พฤติกรรมการสอนและการเรียนรู 
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   6) เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา 
   7) การศึกษาชุมชน 
   8) การพัฒนาและการใชหลกัสูตร 
 
 7. การจัดกระบวนการเรยีนรู 

การจัดกระบวนการเรียนรูดําเนินการตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.2542 ผูสอนเปนบุคคลที่จะสงเสริมการเรียนรูใหผูเรียนพัฒนาตนเต็มศักยภาพ ผูสอนมีบทบาท
ปลุกเรา กระตุนและอํานวยความสะดวกโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และคํานึงถึงการจัดการเรียนการ
สอนแบบองครวม (Holistic learner- centered) ดังน้ี 

7.1 เขาใจและตระหนักในบทบาทของผูสอนในฐานะผูทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู 
7.2 สามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสงเสริมการเรียนรูไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
7.3 ใชเทคนิควธิตีาง ๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู โดยมีการพัฒนากระบวนการ 

เรียนรูใหเหมาะกับเนื้อหาสาระและผูเรียนเนนใหผูเรียนและผูสอนสรางองคความรู เนนใหผูเรียน
และผูสอนสรางองคความรู  สงเสริมใหมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกบัผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน และ
ผูเรียน ผูสอนกับชุมชน  สงเสริมหรือจัดบรรยากาศใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูและเรียนรูอยาง
มีความสุข  มีการนําความรูไปใชประโยชนและปฏบิัติไดจริง  มีการสะสมการพัฒนาผลงานของ
ผูเรียน มีการฝกทักษะและความสามารถใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิต และรปูแบบของหลักสูตร 
 
  8.การฝกประสบการณวชิาชีพ 

  การฝกประสบการณวิชาชพีเปนกระบวนการเสริมสรางใหผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่ 
ครูในสถานการณจริง เพ่ือพัฒนาศักยภาพความเปนครูที่สมบูรณตามแนวทาง ดังน้ี 

8.1 การฝกประสบการณวิชาชพีครู หลักสูตรผลิตครกูอนประจําการ ตองจัดให 
ทุกชั้นปเปนระยะ ๆ โดยใชสถานศึกษาเปนแหลงฝกโดยตรง 

8.2 ใหมีโรงเรียนเครือขาย และพัฒนาโรงเรียนเครือขายเปนโรงเรียนตนแบบใน 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

8.3 จัดกระบวนการนิเทศฝกประสบการณวชิาชีพ โดยคํานึงถึงความรวมมือ 
ระหวางสถาบนั สถานศึกษา และชุมชน  

8.4 การฝกประสบการณวิชาชพี ใหครอบคลมุบทบาทหนาที่ครูอยางครบถวน 
8.5 มีการวัดและประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพใหไดมาตรฐาน 
8.6 สงเสริมใหนักศึกษาจัดทําแฟมพัฒนางานฝกประสบการณวิชาชีพ  
8.7 การฝกประสบการณวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาครูประจําการใหปฏิบัติงานในสถาน - 

ศึกษา โดยใหทําโครงการพัฒนางาน 
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  9. แนวทางบริหารและจัดการ 
  การบริหารการพัฒนาและการใชหลักสตูร ยึดหลักการบริหารคุณภาพที่จะทําให 

ม่ันใจวาจะสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาครูใหตอบสนองการปฏิรูปการศึกษา เปนการบริหารทีมุ่งผล
อยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง 

9.1 คณะครุศาสตร สถาบันราชภัฏดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในสวนวชิาชีพคร ู 
นําเอา”แกนแหงลักษณะครดีู” และ “แกนแหงลักษณะครูเกง” ไปกาํหนดเปนปญญาความสามารถ
ทั่วไป และปญญาความสามารถเฉพาะในชุดวิชาหรือโมดูล แตละชุดวิชากําหนดผลลัพธการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู และแนวทางการประเมิน 

9.2 การบริหารหลกัสูตร แบงกระบวนการดังน้ี 
1) กําหนดความรับผิดชอบของผูบริหารและผูปฏบิัติงาน ในระดับตาง ๆ 

    2) การบริหารทรัพยากรการใชหลักสูตร ไดแก คน เงิน เครื่องมืออุปกรณตาง ๆ 
3) การบริหารกระบวนการ เพ่ือเสริมสรางบัณฑิตใหเปนไปตามวตัถปุระสงค 

ทั้งน้ีควรใหความสําคัญการบริหารกระบวนการเพื่อใหเกิดผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค และทําให
สังคมมีความมั่นใจวาจะสามารถผลิตครูไดคุณภาพ 

4) การบริหารการวัด การประเมิน และการวิเคราะหปรับปรุงการใชหลักสูตร 
9.3 จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมนักศึกษาใหเอ้ือตอการกลอมเกลานกัศึกษาคร ู

ใหเปนครูดีและครูเกง 
9.4 มีการแกปญหาภายในสถาบันผลติครูประสานความเขาใจเรื่องนโยบายและ 

ทิศทางการผลิตครูและพัฒนาครูใหเปนปจจัยแหงความสาํเร็จของชาต ิ
จากการศึกษาลักษณะของหลักสูตรผลิตครู หลักสูตรวชิาชีพครู รวมทั้งแนวคิดตางๆ ที่ 

เกี่ยวกับหลักสูตรผลติครู ผูวิจัยสามารถสรุปลักษณะหลกัสูตรวชิาชีพครูตามองคประกอบหลักสูตรซึ่ง
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตได ดังน้ี 

1. ปรัชญาของหลักสูตร  เนนผลิตครูทีมี่ความสมบูรณทั้งทางดานสติปญญา รางกาย  
จิตใจ สังคม  มีคณุลักษณะและความสามารถ เหมาะสมกับความเปนครู 

2. จุดประสงคของหลักสูตร 
2.1 มีความรูทางดานวิชาการ และดานวิชาชีพรวมทัง้ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคม การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 
  2.2 มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
  2.3 มีความใฝรูใฝเรียนและพัฒนาตนเองทั้งทางดานความรูความสามารถและความเปนครู 

  2.4 มีคุณลักษณะความเปนครูทั้งทางดานบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติ  
เจตคติ และอุดมการณ 

2.5 มุงพัฒนาสังคม 
3. เน้ือหาของหลักสูตร ควรประกอบไปดวย 6 กลุมวิชา คือ การฝกสอนหรือประสบการณ 
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การสอน จิตวทิยาการศึกษา สื่อการสอน การประเมินผลการเรียน วิธีสอน หลักการศึกษา  โดย
แบงเปนวชิาบังคับและวชิาเลือกบังคับ 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
 เนนการฝกปฏิบัติโดยอาศยัเทคโนโลยีเขามาชวย รวมทั้งใหผูเรียนไดเผชิญหรือสัมผัส 

กับสถานการณจริง ๆ ที่สงเสริมความเจริญทั้งทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจและสังคม โดยมีการ
ใชโรงเรียนเปนฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกประสบการณวิชาชีพ  

5. สื่อการเรียนการสอน  มีการใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเนนการสงเสริมใหเกิด 
การเรียนรูดวยตนเองหรือกระตุนใหเกิดความใฝรู 

6. การวัดและการประเมินผล มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่หลากหลายรวมทั้ง 
ใหมีการประเมินตนเอง และจากผูที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝาย และมีเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจนในการ
ประเมินทุก ๆ ดาน 
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ตอนที่ 3 การวิจัยอนาคต 
 
เน่ืองจากปจจุบันนี้โลกไดเกดิการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานขอมูล

ขาวสาร ดานความรู ดานการคมนาคม ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตน ทาํใหคน
ในสังคมตองปรับตวัใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสามารถอยูไดอยางมีคุณภาพการเตรียมพรอม
ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเปนสิง่สําคัญที่จะทาํใหคนในสังคมดํารงอยูไดอยางสงบสุข การ
เตรียมพรอมในเร่ืองอนาคตหรือที่เรารูจักกันดีก็คือ การใชแผนรุก ดังที่สิปปนนท  เกตุทตั (2535 : 
303) ไดกลาววา “วิธีที่ดีทีสุ่ดในการสรางอนาคตอันสดใสใหแกประเทศไทย คือ การหลีกเลี่ยงการใช
แผนรับซ่ึงเนนการสนองตอบตอสิ่งที่เกิดขึ้นและการแกปญหาหลังจากปญหานั้นไดเกิดขึ้นแลว”และยัง
กลาวเพิ่มเติมวา (2538 : 3) “ การมองอนาคตเปนการสรางกลไกเชิงรุกสามารถปลุกเราใจใหมีผูรวม
ผนึกกําลังดวยความหวังอันจะนําไปสูความสําเร็จ สวนปญหาก็จะคลี่คลายไปถาเลือกแนวทางรุกที่ขวาก
หนามนอยที่สุด” ดังน้ัน วิธีการหนึ่งของการใชแผนรุกก็คือ การศึกษาในเรื่องของอนาคตโดยใชการ
วิจัยเขามาชวย ที่เรียกวา การวิจัยอนาคต ซ่ึงพรชุล ี  อาชวบํารุง (2537:36) ไดกลาววา “ ในปจจุบัน
ผูคนตระหนักถึงความสําคญัของการวิจัยอนาคต เพ่ือปองปรามปญหา เพ่ือการวางแผนที่เปนไปได
และเหมาะสมและเพื่อประเมินและพัฒนาสถาบันตางๆ ใหเขากับบริบทของอนาคต”  
 การวิจัยอนาคตเปนเทคนคิการวิจัยที่นิยมใชกันแพรหลายสําหรับการศึกษาวิจัยเพ่ือวางแผน
เชิงรุกหรือการกําหนดนโยบายตางๆ ในอนาคต เชนเดียวกบัการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตร
วิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ.2550-2559) ในครั้งน้ี ผูวิจัยนําเสนอวิธวีิทยาการวจัิยอนาคตเกีย่วกับ 
ความหมาย จุดมุงหมาย ลักษณะสําคัญ หนาที่ของเครือ่งมือที่ใชในการศึกษาอนาคต วิธีการทํานาย
อนาคต วิธีการวิจัยอนาคต ซ่ึงไดนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
 
 
1. ความหมายของการวิจัยอนาคต 
 การวิจัยอนาคตนั้นมีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Futures Research หรือ Future Studies 
หรือใชตัวยอ วา FR  แตมีผูนํามาใชในภาษาไทยที่แตกตางกันไป เชน การวิจัยเพ่ืออนาคต การวิจัย
เชิงอนาคต แตในการวิจัยครั้งน้ีใชคําวา การวิจัยอนาคต เพราะจะไดเขาใจความหมายไดตรงกัน 
นักวิจัยหลายทานไดใหความหมายวา การวิจัยอนาคตเปนเทคนิคการวิจัยที่ใชระเบียบวิธีการคนควา
หาความรูเกี่ยวกับอนาคตดวยวธิีการทางวิทยาศาสตร (Scientific  approach)  เพ่ือที่มองถึงเหตุการณ
หรือพฤติกรรมตาง ๆ  ที่นาจะเปนไปในอนาคตทั้งระยะยาวหรือระยะสั้นรวมทั้งปฏิสัมพันธและผล  
กระทบในระหวางเหตุการณหรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่นาจะพึงเกิดขึ้นดวย (กฤษดา  กรุดทอง. 1978 : 
75; เทียนฉาย  กีระนันทน.  2525 : 2) และเท็กซเตอร (Textor.1990 : 139) ไดนิยามการวิจัย
อนาคตวา เปนวธิีการแสวงหาคําตอบอยางเปนระบบเกี่ยวกบัทางเลือกในอนาคต โดยพิจารณา
ความเปนไปไดที่เหมาะสมสําหรับตนเอง นอกจากนี้แลวอเลน (Allen. 1978 : 75) ยังไดกลาววา การ
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วิจัยอนาคตเปนกิจกรรมหนึ่งที่เพ่ิมความเขาใจเกี่ยวกับผลลัพธทีเ่กิดขึน้ในอนาคต อันเนื่องมาจากการ
ตัดสินใจและนโยบายในปจจุบันหรือบางคนอาจจะกลาววาการวิจัยอนาคตเปนการวางแผนระยะยาว
ซ่ึงประกอบไปดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ การวางแผน (Planning)  การพยากรณ (Forecasting) และ
การตัดสินใจ (Decision  making) 
 สรุปไดวา การวิจัยอนาคตเปนระเบียบวธิีการคนควาหาความรูเกี่ยวกับอนาคตโดยใชวธิีการ
วิทยาศาสตรและมีกิจกรรม 3 ขั้นตอน คอื การวางแผน การพยากรณ และการตดัสนิใจ เพ่ือศึกษา
เหตุการณหรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากการตัดสินใจหรือนโยบายใน
ปจจุบันเพ่ือที่จะนําผลที่ไดมาวางแผนระยะยาว 

 
 
2. จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคต 
  อเลน (Allen.1978 : 79) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคต ไวดังน้ี 
 1. การวิจัยอนาคตมุงที่จะเปลี่ยนทศันคติเดิมวาอนาคตไมใชสิ่งที่แปลกประหลาดหรือเพอ
ฝนแตเปนสิ่งที่สามารถทํานายไดและมีความเปนไปได 

2. หัวใจของการวิจัยอนาคตนัน้ เพ่ือที่จะขยายความคิดจากการพยากรณงายๆ ไปสูการ 
อธิบายผลของการกระทําทีห่ลากหลาย เพ่ือกําหนดเปนนโยบายและนําไปสูอนาคตทีต่องการ 
 สวนเกลนน(Glenn.  1994 : 2, http://www.futurovenezuela.org/_curso/1-introd.PDF) 
ไดกลาววา วตัถุประสงคของการศึกษาหรือวิจัยอนาคตเพื่อที่สํารวจ สราง หรือทดสอบอนาคตที่
เปนไปไดและอนาคตที่ตองการ ซ่ึงภาพอนาคตที่ไดจะชวยกําหนดนโยบายระยะยาว ยุทธวิธี และ
วางแผนที่ชวยไปสูสิ่งที่เราตองการและตองการใหเกิดขึ้นวตัถุประสงคของการศึกษาอนาคตไมใช
เพ่ือตองการรูอนาคตแตตองการใหมีการตัดสินใจที่ดีกวาปจจุบัน  
 เท็กซเตอร (Textor.  1990 : 139) ไดกลาวถึงจุดหมายของการวิจัยอนาคตไว ดังน้ี 
 1. บรรยายทางเลอืกในอนาคตที่เปนไปไดหรือเกิดขึ้นไดสําหรับประชาชนกลุมหน่ึง 
 2. กําหนดระดับความรูเกี่ยวกับอนาคตทีเ่ปนไปได 
 3. จําแนกผลลัพธที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต 
 4. เปนสัญญาณเตือนวาอนาคตที่ไมพึงปรารถนาที่อาจจะเกิดขึ้น 
 5. เขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
 กลาวโดยสรุป จุดมุงหมายของการวิจัยอนาคตเพื่อที่จะศึกษาเหตุการณที่พึงปรารถนาและ
ไมพึงปรารถนาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต และเพื่อเตือนวาอนาคตที่ไมพึงปรารถนาอาจเกิดขึ้นได
รวมทั้งทําใหเขาใจถึงกระบวนการเปลีย่นแปลงตางๆทีเ่กิดขึ้น เพ่ือที่จะไดเตรียมตวัหรือกําหนดเปน
นโยบายเพื่อนําไปสูอนาคตทีต่องการ 
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3. ลักษณะสําคัญของการวิจัยอนาคต 
 กฤษดา  กรุดทอง (1987 : 14-15) ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญของการวิจัยอนาคต สรุปได 
ดังน้ี 
 1. การวิจัยอนาคตมุงเพ่ือการตัดสินใจ กําหนดนโยบายและการวางแผน 
 2. การวิจัยอนาคตมุงชี้ถึงทางเลือกที่เปนไปไดหลายวธิมิีใชวธิีใดวธิีหน่ึงวิธีเดียว 
 3. การวิจัยอนาคตมุงมองอนาคตทั้งในดานดี(Utopia) และในดานเลว (Dytstopia) 
 4. การวิจัยอนาคตมุงพัฒนา “อนาคตที่ควรจะเปน”(Probabilistic  Future) ขึ้น 

 
 

4. หนาที่ของเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาอนาคต 
 ในการศึกษาอนาคตเราใชเครื่องมือเพ่ือทําหนาที่ ตอไปน้ี (การเร็ต. 2540 : 122) 
 1.หาความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Soliciting expert opinion) เพ่ือใหไดแนวคดิหรือการ
ตัดสินใจจากคนนอกกลุมแกนกลาง 
 2.สรางแนวคดิ (Generating ideas) จินตนาการมีความหลากหลาย 
 3.หาขอสรุป (Developing consensus) หรือความเห็นรวมของกลุม 
 4.วิเคราะห (Analyzing) อธิบายโครงสราง หนาที่ และความสัมพันธในระบบ 
 5.ตรวจสอบ (Scanning) คนหาแนวโนมและการพัฒนาใหมๆ ที่มีผลกระทบตออนาคต 
ของระบบ 
 6.ฉายภาพขางหนา (projection) คาดการณจากปจจุบันไปสูอนาคต 
 7.ตัดสินใจ (Making judgment) และใหนําผลที่ตามเพิ่มศักยภาพ (Empowering) ให 
กําลังใจ ชวยประชาชนวาดภาพของเขา 
 
 
5. วิธีการทํานายอนาคต 
 เกลนน (Glenn.1994 : 1-13, http://www.futurovenezuela.org/_curso/1-introd.PDF) ได
กลาววานักอนาคตไดแบงวิธีการทํานายอนาคตโดยใชเกณฑดังน้ี 
 1. ใชเทคนิคแบง จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ปริมาณกับคุณภาพ 
 2. ใชวตัถุประสงค จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) การอาศัยบรรทัดฐานทางสังคม
(Normative forecasting) และ 2) การสํารวจ (Exploratory  forecasting) ซ่ึงวิธีการทํานายแบบ 
Normative forecasting น้ันจะยึดบรรทัดฐานและคานิยมของสังคม คือมีการเปดโอกาสใหสังคมมี
สวนรวม และยังใชเพ่ือตอบคําถามวา “อะไรคืออนาคตที่ตองการ” “เราตองการใหเปนอยางไร” สวน
วิธีการทํานายโดยอาศัยการสํารวจ (Exploratory  forecasting) น้ันจะใชเพ่ือตอบคําถามที่วา “อะไร
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คืออนาคตที่เปนไปได ใชทีเ่ราตองการหรือไม” ซ่ึงวิธกีารจําแนกวิธกีารศึกษาอนาคตนั้นอาจแสดงได
ดังตาราง 11 
 
 
ตาราง 11 วิธกีารจําแนกวิธกีารศึกษาอนาคต 
 

เทคนิควิธี จุดประสงค  
 
 

วิธีการ 

ปริมาณ คุณภาพ เนน
บรรทัด
ฐาน
ทาง
สังคม 

การ
สํารวจ 

การวิเคราะหส่ิงแวดลอม(Environmental  scanning) X X X X 
การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง(Cross Impact analysis) X X X X 
การวิเคราะหการตัดสินใจ(Decision Analysis) X  X  
การใชโมเดลการตัดสินใจ(Decision Models) X   X 
เดลฟาย(Delphi)  X X X 
เมตริกซเชิงเศรษฐศาสตร(Econometrics) X  X X 
กงลออนาคต(Futures  Wheel)  X X X 
เกมและสถานการณจําลอง(Gaming and Simulation) X X X X 
การพยากรณโดยผูเชี่ยวชาญ(Genius Forecasting)  X X X 
การวิเคราะหเชิงวิทยาศาสตร(Morphological Analysis)  X X  
วิธีการมีสวนรวม(Participatory Methods)  X X  
แผนผังตนไม(Relevance Trees)  X X  
อนาคตภาพ(Scenarios) X X X X 
โมเดลเชิงสถิติ(Statistical Modeling) X   X 
ระบบพลวัต(System dynamics) X   X 
การวิเคราะหโครงสราง(Structural analysis)  X  X 
การวิเคราะหลําดับทางเทคโนโลยี(Technology sequence  
analysis) 

  
X 

 
X 

 
X 

การพยากรณโดยใชอนุกรมเวลา(Time Series Forecasts) X   X 
การวิเคราะหแนวโนมผลกระทบ(Trend Impact Analysis) X X  X 
 
 
 ดังน้ันในการเลือกวิธีการศกึษาอนาคตควรจะคํานึงถึงคําถามของการวิจัยหรือสิ่งที่เรา
ตองการคนหาคําตอบแลวจึงเลือกวิธีการศึกษาอนาคต  
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6. วิธีการวจัิยอนาคต 
 วิธีการวิจัยอนาคตนั้นมีหลายวิธี ซ่ึงผูวจัิยจะขอกลาวถึงเฉพาะวธิีการวิจัยที่ใชในงานวิจัย
ชิ้นนี้ซ่ึงมีทั้งหมด 5 วิธี ดังน้ี 
 6.1 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเชิงลึก   
  โจเซฟ (Joseph.  1994 : 4-5, http://www. futurovenezuela.org/_curso/16-norma 
tiv.pdf) ไดกลาววา ในการสมัภาษณเชิงลกึนั้น เปนการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ ผูชํานาญ หรือผูที่มี
สวนเกี่ยวของ ในการคัดเลอืกผูใหสัมภาษณเชิงลึกนั้น หนวยงานที่รับผิดชอบหรือผูที่รับผิดชอบตอง
ทําการวิเคราะหกอนวาผูทีมี่สวนเกี่ยวของ(Stakeholders) ในสาขาวิชาที่เราตองการจะศึกษานั้นเปน
ใคร ซ่ึงจํานวนผูที่มีสวนเกีย่วของอาจมีตั้งแต 10-100 คน หรือเปนรอย ๆ คนก็ได กอนที่จะทําการ
สัมภาษณ ผูสัมภาษณตองทําจดหมายติดตอลวงหนา เพ่ือใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบและเขาใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่ผูสัมภาษณกําลังทํา และเหตุผลที่ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของเปนผูใหสัมภาษณ การสัมภาษณ
เชิงลึกเปนการสัมภาษณแบบปลายเปด สามารถสัมภาษณไดหลายคน คือ 5 ,10 ,50 และ 100 คน 
หรือมากกวานั้น ขั้นตอนทีส่ําคัญ คือการนิยามหรือกําหนดสิ่งที่ตองการจะไดจากผูใหสัมภาษณ 
ดังน้ัน ผูใหสัมภาษณควรจะมีการเตรียมประเด็นที่สอดคลองกับเปาหมายที่ตองการ มีการกําหนด
กรอบสัมภาษณ กําหนดคําถามโดยควรจะมีการทดลองสัมภาษณกอน กับคน 2-3 คน เพ่ือที่จะได
ทดสอบความชัดเจนของขอคําถาม คําตอบที่ไดรับตรงกับความตองการของผูใหสัมภาษณหรือไม 
แลวจึงนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง และผูสัมภาษณควรตองมีเวลาใหผูให
สมัภาษณไดอธิบายความคดิหรือเสนอแนะสิ่งใหม ๆ ซ่ึงขอเสนอแนะจะนํามาเปนประโยชนในการ
สัมภาษณคนตอไปในอนาคต ซ่ึงเวลาทีใ่ชสัมภาษณอาจจะใชเวลา 20-60 นาที ซ่ึงผูสัมภาษณจะยุติ
การสัมภาษณก็ตอเม่ือขอมูลของผูใหสัมภาษณไมมีการเปลี่ยนแปลงแลว และนาเชื่อถือ  ประการ
สุดทาย ผูสัมภาษณตองมีวธิีการที่จะบูรณาการและตคีวามในสิ่งทีผู่ใหสัมภาษณพูด 

 6.2  เทคนิคการวิจัยแบบEFR (Ethnographic Futures Research) 
   จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2532 : 261-263) กลาววา เทคนิคการวิจัยแบบ EFR เปน

เทคนิคการวิจัยอนาคตที่ ศาสตราจารย ดร.โรเบิรต บี เท็กซเตอร (Robert B.Textor) แหง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด  สหรัฐอเมริกา เปนผูพัฒนาขึ้น เทคนคิการวิจัยแบบ EFR เปนเทคนิคที่
พัฒนามาจากระเบียบวธิีวิจัยทางมนุษยวทิยาที่ เรียกวา การวิจัยชาติพันธุวรรณา (Ethnographic 
research หรือ ethnography) และเท็กซเตอร  (สปิปนนท  เกตุทตั.  2534 : 147-150) ไดกลาววา 
การวิจัยแบบ EFR น้ัน มุงที่จะจําแนก บรรยาย วิเคราะห ตีความ และวินิจฉยัภาพลักษณและความ
ปรารถนาอยากใหเปนจริงตามความตองการของบุคคลในลักษณะทีส่อดคลองกับภาพรวมของชาติ
พันธุวรรณาโดยการสัมภาษณซ่ึงหลักการสัมภาษณแบบ EFR เปนไปตามหลักวิชาชาติพันธุวรรณา 
คือการพยายามลดอคติขางตนดวยการใหสัมภาษณเปนไปอยางหลวมๆ และใหผูใหสัมภาษณมีสวน
ที่จะเปลี่ยนแปลงเคาโครงการสัมภาษณโดยอาจจะเพิ่มหัวขอบางอยางเขามาหรือตัดหัวขอบาง 
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หัวขอที่ตั้งไวเดิมออกไปได ผูสัมภาษณตองใหคําถามที่ตั้งขึ้นนัน้ครอบคลุมเนื้อหาที่กวางพอโดย
เปดโอกาสให “ผูใหสัมภาษณมีบทบาท” ในการสัมภาษณ ผูสัมภาษณตองเปนผูฟงที่เขาใจความคิด
ความรูสึกของผูใหสัมภาษณ คอยกระตุนทางออมและจดบันทึกคาํใหสัมภาษณอยางพินิจพิเคราะห 
ขณะเดียวกันผูสัมภาษณตองใหความสนใจใหกําลังใจ ถามคําถามตามความจําเปนและเหมาะสม
เพ่ือความชัดเจนครอบคลุม ไดบริบท ตอเน่ืองและสอดคลอง และที่สําคัญที่สุด คือ ผูสัมภาษณตอง
ระมัดระวังในการถามคําถาม โดยหลีกเลี่ยงคําถามทีมี่ลักษณะถามนําหรือหวานลอมทั้งในเรื่องของ
เน้ือหาและรูปแบบ และในการสัมภาษณโดยใชเทคนคิ EFR น้ัน พันธุสูรย  ลดาวัลย (2524 : 150-
152) ไดกลาวถึง วิธีการของการใชเทคนคิ EFR ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
  1. เปาหมายการสัมภาษณ 

  เปาหมายของการสัมภาษณตามแนว EFR คือ การใหผูถูกสัมภาษณสรางภาพใน 
อนาคตซึ่งจะสนับสนุนขอสรุปจากแนวการมองที่บุคคลเหลานี้มีรวมกันเกี่ยวกับวฒันธรรมที่นาจะ
เปนไปไดในอนาคตหรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนการสรางหรือยกระดับจิตสํานึกของผูใหสัมภาษณ
เกี่ยวกับสังคมในอนาคตของเขา 

2. หลักและแนวทางในการสัมภาษณ 
   หลักของการสัมภาษณตามแนว EFR มีอยู 6 ประการ ดังน้ี 

1) การพยายามสรางความสัมพันธที่ดีและความไววางใจระหวางผูสัมภาษณ 
กับผูใหสัมภาษณ หนาที่ของผูสัมภาษณ คือ การทําใหผูสัมภาษณวางใจไดวาขอมูลหรือคําตอบของ
เขาที่ใหไปน้ัน จะมีการนําไปใชในทางวิชาการเพียงอยางเดียวและการใหสัมภาษณน้ันจะไมเปน
อันตรายตอผูใหสัมภาษณ 

2) การกระตุนใหผูใหสัมภาษณเปนอิสระจากสภาพที่ถูกปดกั้น  หรือจํากัด 
จากการพิจารณาตัดสินเรื่องใด ๆ โดยการมองเฉพาะในชวงระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงอาจทําใหขาดความ
รอบคอบ รัดกุม และการตระหนักถึงความสําคัญของปญหานั้น ๆ ซ่ึงโดยแทจริงแลวจําเปนจะตอง
พิจารณาหรือคาดการณลวงหนาใหไกลมากกวาเดิม นอกจากนี้แลวหนาที่ของผูสัมภาษณตามแนว 
EFR คือ พยายามกระตุนใหผูสัมภาษณตระหนักถึงปญหานี้และมุงมองหรือพิจารณาวางแผนเรื่อง
ตาง ๆ ในระยะที่ยาวมากยิ่งขึ้น  

3) ผูสัมภาษณตามแนวนี้ควรพยายามใหผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็น 
ออกมาอยางเสรีโดยไมมีความกลัวหรือความลําบากใจใด ๆ ผูสัมภาษณจะตองพยายามชักจูงใหผูให
สัมภาษณสรางภาพอนาคตโดยย้ําในสิ่งที่ตัวผูใหสัมภาษณเห็นวามีความสําคัญ  

4) การไมทําใหผูใหสัมภาษณสรางมโนภาพในทางเพอฝนแตตองพยายาม 
พูดหรือพยากรณภาพอนาคตในแงที่นาจะเปนจริงหรือเปนไปได 

5) ผูสัมภาษณจะตองมีศิลปะในการซักถามที่ทําใหผูใหสมัภาษณพิจารณา 
กลั่นกรอง นําเอาการเรียนรู การรับรู การสั่งสมทางวัฒนธรรมและการสัมผัสกับปรากฏการณที่ตัว
เขาประสบอยูออกมาเปนฐานในการวิเคราะหและสรางภาพในอนาคตใหเปนระบบในขอบเขตของ
ความเปนไปได แตการซักถามตามลักษณะนี้จะตองทาํใหเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการถามนํา 
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6) ผูสัมภาษณจะตองมีการสรางปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางผูสัมภาษณ 
กับผูใหสัมภาษณ อันเปนขอหน่ึงที่ชีใ้หเห็นถึงความแตกตางระหวางการสัมภาษณตามแบบนี้กับ
การสัมภาษณแบบอ่ืน ๆ และจะเปดโอกาสใหผูใหสมัภาษณไดตรวจสอบแกไขคําใหสัมภาษณของ
ตนไดตลอดเวลาไมวาจะเปนในระหวางการบันทึกการสัมภาษณโดยเครื่องอัดเสียงหรือโดยการสง
บันทึกการสัมภาษณ (Protocol) ไปใหตรวจแกไขภายหลังการสัมภาษณแลว 

7) การสรางบรรยากาศที่เหมาะสมใหเกิดขึ้นกับการสัมภาษณ ตามแบบนี้  
บรรยากาศหรอืพฤติกรรมเชนน้ีจะเกิดขึน้ไดก็ตอเม่ือผูสัมภาษณทาํใหผูใหสัมภาษณตระหนักวาตวั
ผูใหสัมภาษณเองนั้นเปนผูรับผิดชอบในการสัมภาษณ ความรับผดิชอบนี้จะเกดิขึ้นไดจากการติดตอ
ปฏิสัมพันธกนัระหวางบุคคลทั้งสอง ซ่ึงถาหากเปนไปดวยดีแลวก็จะทําใหไดรับความรวมมืออยาง
จริงจังอันจะสงผลใหการสัมภาษณน้ันมีคณุคามากยิ่งขึ้น 
  จุมพล  พูลภัทรชีวิน (2532 : 263) กลาวถึง การสัมภาษณแบบ EFR วาประกอบไป
ดวยอนาคตภาพที่เปนทางเลือก (Alternative) 3 ภาพ และเรียงลําดับกันไปคือ อนาคตทางดี 
(Optimistic-realistic scenario) อนาคตทางราย(Pessimistic-realistic scenario) และอนาคตภาพที่
นาจะเปนไปไดมากที่สุด(Most-probable scenario) อนาคตทั้ง 3 ภาพนี้ จะประกอบไปดวยแนวโนม
ในอนาคตที่ผูใหสัมภาษณคาดวามีโอกาสเกิดขึ้นจริง (Possible, Probable) มิใชแนวโนมในอุดมคติ
ที่ไมมีโอกาสเกิดขึ้น ดวยเหตุน้ีจึงมีการใชคําวา Realistic กํากับไวทั้งในอนาคตภาพดีและอนาคต
ทางราย (Optimistic-Realistic scenario, Pessimistic-Realistic Scenario) เม่ือสัมภาษณครบทั้ง 3 
ภาพ ตามขั้นตอนเสร็จแลว ผูสัมภาษณอาจจะสรุปการสัมภาษณใหผูใหสัมภาษณฟงทั้งหมดอีกครั้ง 
และขอใหผูใหสัมภาษณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขและ/หรือเพ่ิมเติมคําสัมภาษณอีก หรืออาจจะนํา
ผลการสัมภาษณที่จดบันทกึไวหรืออัดเทปไว กลับไปเรียบเรียงใหม แลวสงผลการสัมภาษณที่เรียบ
เรียงแลว (Protocol) ไปใหผูใหสัมภาษณอานและตรวจแกไขเปนการสวนตวัก็ได หลังจากนั้นจึงนํา
ผลการสัมภาษณอานและตรวจแกไขเปนการสวนตวัก็ได หลังจากนั้นจึงนําผลการสัมภาษณมาทํา
การวิเคราะหเพ่ือจะหาฉันทามติ (Consensus) ระหวางกลุมผูใหสัมภาษณ แลวนําแนวโนมที่มี
ฉันทามติมาเขียนเปนอนาคตภาพ ซ่ึงเปนผลการวิจัย  โดยขั้นตอนใหญ ๆ ของการวิจัยแบบ EFR 
ประกอบดวย กําหนดกลุมตัวอยาง สัมภาษณ  วิเคราะห/ สังเคราะหหาฉันทามต ิเขียนอนาคตภาพ 
(Scenario Write-up) 

 6.3 กงลออนาคต (Future Wheel) 
  กงลออนาคต ( Future wheel) น้ีเปนเทคนิคหรือวิธีการหนึ่งที่ใชศึกษาเกี่ยวกับ 

อนาคตซึ่งเกลนน(Glenn .1994 : 1-13, http://www.futurovenezuela.org/_curso/15-futweel.pdf) 
ไดกลาวถึง กงลออนาคตไวดังน้ี  
  6.3.1 ความหมายของกงลออนาคต 
   กงลออนาคต คือ วิธีการหนึ่งที่ใชในการรวบรวมหรือจัดหมวดหมูความคิดหรือ
ปญหาเกี่ยวกบัอนาคต หรืออาจกลาวไดวากงลออนาคตเปนวิธทีี่ใชในการระดมสมองที่มีโครงสราง 
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โดยที่ชื่อของแนวโนมหรือเหตุการณจะเขียนไวตรงกลางของกระดาษ หลังจากนั้นซี่ลออันเลก็ก็จะ
วาดจากตรงกลางของกระดาษแลววาดเปนรูปกงลอ ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องอันแรกจะเขียนใน
ตอนทายของซี่กงลอแตละอัน ตอมาผลกระทบหรอืผลสืบเนื่องอันดับที่สองของผลกระทบอันแรก
เปนวงแหวนที่ 2 ของกงลอ  ลักษณะของการทํากงลออนาคตก็จะดําเนินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่ง
รูปภาพที่ไดมีแนวโนมของเหตุการณที่ชดัเจน ดังภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 5 ลักษณะของกงลออนาคต 
 
   กงลออนาคตเปนวิธีหน่ึงที่นิยมใชของนักอนาคต เพราะวาเปนวิธีการที่งายมากที่
เขาใจถึงความคิดของคนเกี่ยวกับอนาคต นักอนาคตพบวาเปนวธิีที่งายที่จะใชกงลอมาชวยคิดและ
รวบรวมความคิดเกี่ยวกบัเหตุการณหรือแนวโนมในอนาคต นอกจากนี้แลววธิกีารนี้เปนเทคนิคที่
ราคาถูกที่สุดที่จะใช และก็มีความยืดหยุนสําหรับการใชในสถานการณตาง ๆ หลังจากที่วิเคราะห
แนวโนมหรือเหตุการณที่เปนไปได นักอนาคตจะถามผูเขารวมระดมสมองวา “ถาเหตุการณน้ีเกิดขึ้น
หลังจากนั้นจะมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น” หรืออาจจะถามวา “อะไรคือสิ่งที่จําเปนที่เกิดขึ้นกับเหตกุารณ
หรือแนวโนม” หรือ “อะไรคือผลกระทบหรือผลสืบเนื่อง?” ผลกระทบเหลานี้จะนํามาเขียนเปนจุด
ศูนยกลางของกงลออนาคตซึ่งวธิีการทํากงลอจะกลาวตอไป 
  6.3.2  จุดมุงหมายของการใชกงลออนาคต 
   1) ศึกษาผลกระทบทีเ่ปนไปไดของแนวโนมปจจุบันหรือเหตุการณในอนาคต 
   2) รวบรวมเกีย่วกับเหตุการณหรือแนวโนมในอนาคต 
   3) สรางการทํานายภายในภาพ 
   4) แสดงความสัมพันธที่ซับซอน 
   5) ใชรวมกับวิธีการวิจัยอนาคตแบบอื่น ๆ 
   6) พัฒนาความคิดที่หลากหลาย 

แนวโนม



 62

   7) เห็นภาพความคิดของอนาคต 
                      8) เปนเครื่องมือในการระดมสมอง 
  6.3.3 วิธีการทํากงลออนาคต 
   ในการทํากงลออนาคต อันดับแรกก็คือ ทางกลุมตองตัดสินใจเพื่อระดมสมองเกี่ยวกับ
แนวโนม ความคิด เหตุการณในอนาคตหรือคานยิมที่จะเกิดขึน้แลวจึงนําประเด็นหรือแนวโนมที่
ตองการศึกษาเขียนในจุดศนูยกลางของกงลอหรือของกระดาษซึ่งเปนแผนกระดาษขนาดใหญ 
กระดานดํา หรือ บนเครื่องฉายแผนใส ดังภาพประกอบ6 

 
ภาพประกอบ 6 ตัวอยางการทํากงลอ  
ที่มา: Glenn. (1994). http: //www.FuturovenezuelaOrg/curso/15-futweel.pdf) p. 2 
 
 

   หลังจากนั้นผูนําการระดมสมองวาดวงรีลอมรอบขอความหรือแนวโนมน้ัน ๆ และ
สอบถามสมาชิกในกลุมวาอะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตกุารณดังกลาว ซ่ึงผลกระทบหรือผลสบืเนื่อง
ถูกเสนอโดยกลุม และผูนําการระดมสมองก็จะเขียนซี่ลอหรือลากเสนตรงจากจุดกึ่งกลางของวงรแีละ
เขียนผลกระทบเหลานี้ที่ปลายของซี่ลอแตละอัน ดังภาพประกอบ 7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 7 ตัวอยางของแนวโนมของผลกระทบอันดับแรกของเหตุการณในรูปกงลออนาคต  
ที่มา: Glenn. (1994). http: //www.FuturovenezuelaOrg/curso/15-futweel.pdf) p. 3 

อุปกรณการสื่อสารดาน
คอมพิวเตอรมีขนาด
เล็กและราคาถูก 

อุปกรณการสื่อสารดานคอมพิวเตอรมี
ขนาดเล็กและราคาถูก 

เพิ่มความซับซอน 
ใหกับชีวิต 

คนใชเครื่องมือ
ส่ือสาร จํานวน
มากข้ึน 

อุปกรณการสื่อสารดานคอมพิวเตอรมี
ขนาดเล็กและราคาถูก 

รานคาไดขาย 
ชิ้นสวน 

มีการเพิ่มความ
ตระหนักใน
เทคโนโลยีใหม 

เวลาที่ใชในการ
ส่ือสารลดลง 
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   หลังจากนั้นก็วาดรูปกลมรลีอมรอบผลกระทบอันดับแรก  ตอมาผูนําก็ถามสมาชิก
ในกลุมเพ่ือไมใหลืมขอความอันแรกในใจกลางของกงลอและในขณะเดียวกันสมาชกิในกลุมก็เสนอ
ผลกระทบอันดับสอง ตอมาผูนําก็จะวาดซี่ลอรถ 2-3 ซ่ีออกจากแตละรูปกลมรขีองผลกระทบอันดับ
แรก เพ่ือที่วาดวงแหวนที่สองและเขียนชือ่ของผลกระทบอันดับที่ 2 ที่ปลายซี่ลอรถแตละอันและวาด
วงกลมรีลอมรอบ ในครั้งแรกกระบวนการจะเปนไปอยางชา  ๆ คือผูเขารวมจะคอยคิดผลสืบเนือ่งที่ 
2,3 และ 4 ตามลาํดับ โดยไมมีการประเมินหรือประเมินเล็กนอย หลังจากนั้นทางกลุมก็กลับมา
พิจารณาความคิดที่ไดเสนอไวในกงลอซ่ึงสามารถที่จะทําการประเมนิและปรับปรงุกงลอใหถูกตองได 
ขั้นตอนนี้จะคลายกับการทําแตละสวนใหชดัเจนขึ้นของกระบวนการระดมสมอง แตก็มีอีกวิธีหน่ึงผลกระ 
ทบของเหตุการณหรือแนวโนมสามารถที่จะดําเนินการไปอยางชาๆ และปรึกษาหารือไตรตรองโดย
การจัดลําดับของเหตุการณเขาไปในกงลอ ซ่ึงวิธกีารนี้ทางกลุมตองมีการอภิปรายความเปนไปได
ของผลกระทบแตละอัน ถาผลกระทบใดไดรับการพิจารณาวาเปนไปไดจากความเห็นของทุกคนใน
กลุมก็สามารถนํามาเขียนได เพราะวาจะเปนการประกนัไดวาผลกระทบนั้นไดมาจากเหตุและผลและ
กระบวนการในการทํากงลอจะนําไปสูผลสืบเนื่องที่ไมไดคาดหวัง ดังน้ันทางกลุมตองหาวธิีปองกัน
ไมใหเกิดเพราะจะทําใหผลสรุปในตอนทายมีคุณคานอยลง 
  6.3.4 ความแตกตางระหวางผลสืบเนื่อง 
   กงลออนาคตสามารถที่จะแสดงใหเห็นความแตกตางระหวางผลสืบเนือ่งอันดับ
แรก อันดับสอง และอันดับสามไดโดยการเขยีนเสนตรงตามจํานวนอันดับในสวนที่เปนซี่ลอ คือ ถา
เปนผลสบืเนือ่งอันดับที่ 1 ก็ลาก 1 เสน ระหวางใจกลางของเรื่องกับผลสืบเนือ่งอันดับที่ 1  ถาเปน
ผลสืบเนื่องอันดับที่ 2ก็ลาก 2 เสน จากผลสืบเนื่องอันดับที่ 1 ไปยังผลสืบเนื่องอันดับที่ 2  ถาเปน
ผลสืบเนื่องอันดับที่ 3 ก็ลาก 3 เสน จากผลสืบเนื่องอันดับที่ 2 ไปยงัผลสืบเนื่องอันดับที่ 3  
  6.3.5 การสรางผลการทํานายในแตละภาพอนาคต 
   กงลออนาคตสามารถที่จะนําไปใชเพ่ือสรางการทํานายภาพของอนาคตซึ่งมีวิธีการ 
คือ เลือกภาพที่ตองการทาํนายมาและขอความที่ตองการจะสํารวจ เชน ตองการทํานายอนาคตของ
เครื่องบันทึกวดิีทัศนในยุคขอมูลขาวสารตอนปลายวาจะเปนอยางไร ก็ทําการวิเคราะหวาลักษณะ
อยางไรที่เปนสิ่งที่ตองการและสามารถเปนจริงได ซ่ึงกงลอก็จะแสดงความแตกตางของวิธีการที่จะ
ทําใหการออกแบบผลติภัณฑตอบสนองผูใชมากที่สุด ซ่ึงลักษณะของสินคากจ็ะเขียนในรูปซ่ีลอซ่ึง
วิเคราะหวามีองคประกอบอะไรที่จะทําใหลักษณะนั้นเปนไปได 
  6.3.6 ขอดีของกงลออนาคต 
   1) กงลออนาคตเปนวิธีการที่งายและสะดวกที่จะใช คือไมจําเปนตองใชอุปกรณ
อะไรมากมายและสามารถนาํความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วและสะดวกซึ่งสามารถ
นํามาใชไดทุก ๆ จุดในกระบวนการทําวจัิยเชิงอนาคตเพื่อที่เขาใจเหตุการณหรือแนวโนม 

2) สามารถนําไปใชไดตามสถานการณที่แตกตางกันไปและเปนวธิีการที่งายใน 
การตรวจสอบความคิดของกลุมเกี่ยวกบัอนาคต 



 64

3) กงลออนาคตสามารถที่จะนํามาใชเพ่ือวเิคราะหผลดีผลเสียได 
  6.3.7 ขอจํากัดของกงลออนาคต 
   กงลออนาคตไมไดเปนวิธีการที่ดีไปกวาวิธอ่ืีน ๆ ที่ใชรวบรวมขอมูลวิธอ่ืีนน้ันสามารถ 

ทําไดแครวบรวมความคิดของกลุมหรือบุคลากร เพ่ือที่ทําความเขาใจถึงความสมัพันธระหวางสิ่งที่
เกิดขึ้น ถาบคุคลที่มีสวนรวมไมไดใชหลกัวิธีอะไรในการทํากงลอก็จะทาํใหงานนั้นยุงเหยิงและกงลอ
ที่ทําขึ้นมาก็จะไมชัดเจน 
 6.4 Cross  Impact Matrix 
  จากการศึกษา Hand book for  Conducting Future Studies in education (1984 : 
20) ไดกลาวถึง การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross impact matrix) วาเปนเทคนคิวธิกีารที่
นํามาใชเพ่ือวเิคราะหปฏิสัมพันธระหวางเหตุการณและเปนวธิีการที่ใชประเมินความเปนไปไดของ 
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดรวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ทีเ่กิดขึ้นอาจสงผลตอเหตุการณอ่ืน ๆ วิธีการนี้ 
คือใหสรางเมตริกซของเหตุการณ  แนวโนมและผลของแนวโนม เปนตน โดยสรางทั้งแนวนอนและ
แนวตั้ง หลงัจากนั้นก็ทําการวิเคราะหโดยที่ทําเครื่องหมายลงในเมตริกซวาความเปนไปไดแคไหน 
ถามีแนวโนมเกิดขึ้นมาก ๆ ใส เครื่องหมาย (++) ถามีแนวโนมเกิดขึ้นมากใส เครื่องหมาย(+) ถา
เกิดขึ้นนอยใส (-) หรือแทบจะไมเกิด ใสเครื่องหมาย(--) หรือใส 0  ถาไมรูวาเกิดหรือไมเกิด วิธีน้ีก็มี
ขอดี คือ เปนวิธีแสดงใหเห็นถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน และแสดงใหเห็นถึงความสมัพันธ
ระหวางเหตุการณตางๆ นอกจากนี้แลววิธีการนี้ยังสามารถนําไปใชรวมกับวธิีการทํานายอนาคต
แบบอ่ืนๆ แตวธิีการนี้ก็มีขอจํากัด คือ การกําหนดทิศทางของความสัมพันธในเมตริกซ เปน
กระบวนการเฉพาะบุคคล และถาหากมีเหตุการณใหมาพิจารณาเยอะมากอาจจะทําใหเบื่อหนายที่
ตองทําใหรายละเอียดเกี่ยวกับวธิีการวิจัยอนาคต  
 6.5 Scenario  Development  
  โจเซฟ(Joseph.1994:8-9, http://www.futurovenezuela.org/_curso/16-normativ.pdf)  
ไดกลาววาการสรางภาพเปนเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตที่ไดรับความนิยมในการทํานายทั้งแบบ 
Normative  Forecasting และ Exploratory ซ่ึงการสรางภาพนั้นเปนเทคนิคทีไ่ดเปรียบกวาเทคนิค
อ่ืน ๆ ในดานการบูรณาการเชื่อมโยง ความสอดคลองและความนาสนใจของภาพในอนาคต ซ่ึงตาง
จากเทคนิคการวิจัยอ่ืนๆคอืเทคนิคการวจัิยแบบอ่ืน ๆ สวนใหญจะแบงอนาคตออกเปนองคประกอบ
ยอย ๆ และใหคนอานเชื่อมโยงหรือผูกเรื่องเอง ซ่ึงการสรางภาพนี้มีประโยชนอยางมากมาย ดังน้ี 

1) นําไปใชในการเกริ่นนําสถานการณในอนาคตและใชสําหรับการวางแผนการคิดหรือ 
การวิจัย 

2) นําเสนอภาพของเหตุการณในอนาคตโดยเขียนเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคต 
3) นําเสนอสถานการณที่เกี่ยวของกับแนวคิดแบบเดิม 
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  สวนรูปแบบของการเสนอภาพนั้น มีหลายรูปแบบตั้งแตเขียนเปนยอหนาหรือหลาย 
หนาขึ้นอยูกับวาตองการจะใหผูอานทราบเรื่องราวทั้งหมดหรือตองการใหผูอานไดนําขอมูลไป
วางแผนตอไป 
   

    
7.  งานวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยอนาคต 
 การเสนองานวิจัยที่ใชวธิีการวิจัยอนาคต ผูวิจัยเสนอออกเปน  2 สวน คือ งานวิจัยใน
ประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ ในสวนของงานวจัิยในประเทศที่ผูวิจัยไดนํามาศึกษามีจํานวน
ทั้งหมด 22   เรื่อง ซ่ึงแตละเร่ืองนั้นเปนงานวิจัยอนาคตทั้งสิ้น ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังตาราง 12 สวน
งานวิจัยตางประเทศกเ็ชนเดียวกันผูวิจัยไดศึกษาทั้งสิน้  16    เรื่อง ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ แสดงไว
ดังตาราง 13 
 
 
ตาราง 12  วิธีวิทยาการวิจัยของงานวิจัยในประเทศทีศ่กึษาอนาคตภาพในมิติตาง ๆ 
 
ท่ี ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย ปพ.ศ. 

ท่ีสําเร็จ 
จุดประสงคการวิจัย กลุมตัวอยาง เทคนิคการวิจัย 

1 อนาคตของการฝกหัดครูไทย:
เทคนิคเดลฟาย 
สมสมัย  บุญออน(2524) 

เพื่อศึกษาแนวโนมของการฝกหัดครูใน
อนาคตจากความคิดเห็นของกลุม 
ผูเชี่ยวชาญดานการฝกหัดครูไทย 

ผูเชี่ยวชาญ 20 คน เทคนิคเดลฟาย 

2 การฝกหัดครูและสถาบันฝกหัด
ครูในอนาคต 
กรมการฝกหัดครู กระทรวง 
ศึกษาธิการ (2529) 

เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ 
1.อุตสาหกรรม สังคม การเมือง วัฒน-
ธรรม วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี 
2.สภาพการศึกษาไทยในอนาคต
ทางดานการศึกษากอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา 
อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ 
3.สภาพของการฝกหัดครู และสถาบัน
ฝกหัดครูไทยในอนาคต 
4.แนวทางและมาตรการหลักในการนํา
ผลการวิจัยไปใชในโครงการวิจัย 

ผูทรงวุฒิ 48 ทาน  เทคนิค EFR 

3 อนาคตภาพของหอพักนิสิต 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยใน  
พ.ศ. 2540 
ศรีรัตน  จันทรสมวงศ (2530) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพของหอพัก 
นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ภายในป พ.ศ. 2540  

ผูรู  2 กลุม จํานวน 34 
คน จําแนกเปน ผูรูกลุม
ผูบริหารและนักวิชาการ
ของหอพักนิสิตจุฬาลง-
กรณมหาวิทยาลยั 
จํานวน  8 คน และผูรู
กลุมปฏิบัติการของ 

เทคนิคEFRและ
เทคนิค EDFR 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 
ท่ี ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย ปพ.ศ.ท่ี

สําเร็จ 
จุดประสงคการวิจัย กลุมตัวอยาง เทคนิคการวิจัย 

   หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํานวน 
26 คน 

 

4 อนาคตภาพและทางเลือกใน
อนาคตสําหรับการดําเนินงาน
ดานวัฒนธรรม 
กาสัก  เตะขันหมาก (2531) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพและทางเลือกใน
อนาคตสําหรับการดําเนินงานดาน 
วัฒนธรรม ภายในป พุทธศักราช 2540 

ผูเชี่ยวชาญดาน 
วัฒนธรรม 21 คน 

เทคนิค EDFR 

5 อนาคตภาพของคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
สิริมา  รอดโพธิ์ทอง (2532) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพของคณะ 
ครุศาสตร 

ผูรู 20 คน เทคนิคเดลฟาย 

6 การศึกษาแนวโนมการจัด
การศึกษาวิชาอาชพีระยะสั้น 
ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
อารยา  นครเขตต (2533) 

เพื่อศึกษาความคดิเห็นของผูบริหาร
การศึกษานอกโรงเรียนที่มีตอแนวโนม
ในการจัดการศึกษาวิชาอาชีพระยะสั้น
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษานอก
โรงเรียน ระยะที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 
ในส่ีดาน คือ เปาหมายของการศึกษา
วิชาอาชีพระยะสั้น การบริหารการ  
ศึกษาวิชาอาชีพระยะส้ัน หลักสูตรและ
โครงการสอนวิชาอาชีพระยะสั้นและ
การจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพ
ระยะส้ัน 

ผูเชี่ยวชาญขาราชการ
สังกัดกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน จํานวน 
29 คน 

เทคนิคเดลฟาย 

7 แนวโนมอุตสาหกรรมศิลปของ
สถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือ 
สังกัดกรมการฝกหัดครูใน 
ทศวรรษหนา 
บูรพา  นิธากร (2537) 

เพื่อศึกษาแนวโนมอุตสาหกรรมศิลป
ของสถาบันราชภัฏ เขตภาคเหนือ 
สังกัดกรมการฝกหัดครูในทศวรรษหนา 

ผูที่มีความรู 
ความสามารถจํานวน 
26 ทาน 

เทคนิคเดลฟาย 

8 การพัฒนาดัชนีสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการของคณะพยาบาล
ศาสตร สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 
อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนนท
(2537) 

1)เพื่อศึกษาวิเคราะหคุณภาพหรือ
ความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้งในและตางประเทศ 2) พัฒนาและ
ประเมินดัชนีสูความเปนเลิศทาง
วิชาการของคณะพยาบาลศาสตรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ผูทรงคุณวุฒิ 20 คน เทคนิค EDFR 
Future Wheel 
Cross-Impact 
Matrix 
Scenarios 

9 การศึกษาอนาคตภาพของ
มหาวิทยาลัยรามคาํแหงโดย
วิธีการสืบคนธรรมชาติ 
ลัดดาวัลย  เพชรโรจน 
(2538) 

เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคาํแหงตั้งแตพ.ศ. 
2514 ถึงปจจุบัน(พ.ศ. 2536-2537) 
และแนวโนมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
15-20ปขางหนาโดยวิธีการสืบคน
ธรรมชาติ  

ผูทรงคุณวุฒิ 
 

การสืบคนธรรมชาติ 
แผนภาพตนไม 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 
ท่ี ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย ปพ.ศ.ท่ี

สําเร็จ 
จุดประสงคการวิจัย กลุมตัวอยาง เทคนิคการวิจัย 

10 อนาคตภาพการจัดที่พัก 
อาศัยสําหรับนักศกึษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในป 2549 
วิจิตรา  แยมกระโทก 
(2539) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดที่ 
พักอาศัยสําหรับนักศึกษาพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 19 
คน จําแนกเปนผูวาง
นโยบาย ผูเชี่ยวชาญ
ดานกิจการนัก 
ศึกษา สถาปนิกและ
อาจารยพยาบาล 

เทคนิคเดลฟาย 

11 อนาคตภาพของคอมพิวเตอรเพื่อ
การศึกษาในป พุทธศักราช 2540 
กฤช  บุญหลง(2539) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพของการใช 
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาในป
พุทธศักราช 2540 ในเร่ืองการเรียนการ
สอน การบริหารและบริการ การผลิต
และการพัฒนาบุคลากร การรวมมือกัน
ระหวาง 
รัฐและเอกชน 

ผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตร การบริหาร 
การเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

เทคนิคการวิจัยแบบ 
EDFR จํานวน 3 
รอบ 

12 ระบบการสรรหาขาราชการ 
สุรชาติ สังขรุง 
(2539) 

เพื่อเสนอแนะระบบการสรรหา
ขาราชการครู 

นักการศึกษาผูปกครอง 
นักเรียน  คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร 

เทคนิคเดลฟาย 

13 แนวโนมการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยสารพัดชางในทศวรรษ
หนา 
สมพงษ  รินทะไชย (2539) 

เพื่อศึกษาแนวโนมการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยสารพดัชางในทศวรรษ
หนา ในชวง พ.ศ. 2540-2549 ในดาน 
นโยบาย จุดหมายการจัดการศึกษา 
การบริหารจัดการ หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน 
คุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค 
สาขาวิชาที่ควรผลิตใหตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

ผูเชี่ยวชาญ 30 คน  
ประกอบดวยผูบริหาร
ระดับกรมกองใน
กระทรวงศึกษาธิการ 
นักวิชาการ ผูบริหาร
วิทยาลัยสารพัดชาง 
ผูบริหารสถาน
ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

เทคนิคเดลฟาย 

14 
 
 

อนาคตภาพในการพัฒนา 
คุณภาพประชากรในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
มาลินี อุทธิเสน(2540) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพในการพัฒนา
คุณภาพประชากรในจังหวัดศรีสะเกษ 
ใน  10 ปขางหนา 

ผูทรงวุฒิทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จํานวน  20 
คน 

เทคนิค EDFR 
การเขียนกงลอ
อนาคต 
การวิเคราะห 
ภาคตัดขวาง 

15 อนาคตภาพการจัดการศึกษา 
ตอเน่ืองสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
พรเพ็ญ  สิงหวรรณกุล 
(2541) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษา
ตอเน่ืองสําหรับพยาบาลวิชาชีพในป 
พ.ศ. 2545–2549  

ผูเชี่ยวชาญ 27 ทาน เทคนิคเดลฟาย 

16 ความคาดหวังตอบทบาทของ
วิชาชีพครูในอนาคต : การวิจัย
แบบเดลฟาย 
ประวิต  เอราวรรณ 
(2542) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพและความ
คาดหวังตอบทบาทของวิชาชีพครูใน
อนาคตอีก 12 ป ในชวงป พ.ศ. 2543-
2554 โดยใชวิธีวิจัยแบบเดลฟาย 

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน  18 
คน ประกอบดวย 
นักวิชาการ ผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาครู ศึกษา-
นิเทศก ผูนําชุมชน  

เทคนิคเดลฟาย 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 
ท่ี ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย ปพ.ศ.ท่ี

สําเร็จ 
จุดประสงคการวิจัย กลุมตัวอยาง เทคนิคการวิจัย 

17 
 

อนาคตภาพของการจัดบริการ
แนะแนวอาชีพของมหาวิทยาลยั
ศรีนครินวิโรฒ 
เพ็ญพิไล  ประเสริฐ 
(2542) 
 

1)เพื่อศึกษาการจัดบริการแนะแนว
อาชีพของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
2)เพื่อคัดเลือกลักษณะของการจัด 
บริการแนะแนวอาชีพในอนาคต4 ดาน 
คือ บริการสารสนเทศ บริการทดสอบ
ทางอาชีพ บริการใหคําปรึกษาทาง
อาชีพ และบริการจัดหางาน 

ผูเชี่ยวชาญดานการแนะ
แนวอาชีพ 15 คน 

เทคนิค EDFR 
 

18 แนวโนมการจัดโปรแกรม
นานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลยัในทศวรรษ
หนา พ.ศ. 2543-2552  
วิลาวัณย  จารุอริยานนท 
(2542) 

ศึกษาแนวโนมดานแนวคิด จุดมุงหมาย 
องคประกอบที่สําคัญการจัดการศึกษา 
การบริหารงานและคุณภาพของบัณฑิต 
ของการจัดโปรแกรมนานาชาติระดับ
บัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในทศวรรษ
หนา พ.ศ. 2543-2552 

ผูทรงคุณวุฒิ เทคนิค EDFR 

19 อนาคตภาพการบริหารงานของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในชวงแผนพัฒนาการ 
ศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9  
เสียงพิณ  อ่ําโพธิ ์
(2543) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพการบริหารงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9  

ผูเชี่ยวชาญการบริหาร
การศึกษาพยาบาล จาก
กระทรวงสาธารณสุข 
รวม  19 คน 

เทคนิคเดลฟาย 

20 อนาคตภาพการบริหารจัดการ 
สาธารณสุขของประเทศไทยใน
สองทศวรรษหนา(พ.ศ.2563) 
รุงศิริ  เขมตระกูล 
 (2543). 

เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของการบริหารจัดการ 
สาธารณสุขของประเทศไทยในปจจุบัน
และหาอนาคตภาพการบริหารจัดการ
สาธารณสุขของประเทศไทยในสอง 
ทศวรรษหนา (พ.ศ. 2563)ดานภารกิจ 
บทบาทหนาที่ โครงสราง ทรัพยากร
การบริหาร และกระบวนการบริหาร- 
จัดการรวมทั้งบทบาทหนาที่ของ
หนวยงานอื่นที่เกีย่วของ 

กลุมผูบริหารงาน 
สาธารณสุขสวนกลาง 
สวนภูมิภาคสวนทองถ่ิน 
หนวยงานที่เกี่ยวของ
และนักวิชาการ จํานวน 
67 คน  

เทคนิคเดลฟาย 

21 
 

แนวโนมการนิเทศการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย 
สรัญธร  ฉันทวรภาพ 
(2544) 

เพื่อศึกษาแนวโนมการนิเทศการศึกษา
ในระดับปฐมวัยของสํานักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ
ตามทรรศนะของผูเชี่ยวชาญดานการ
นิเทศการศึกษา 

ผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณดาน
การศึกษาปฐมวัย 25 
คน 

เทคนิคเดลฟาย 
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ตาราง 12 (ตอ) 
 
ท่ี ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย ปพ.ศ.ท่ี

สําเร็จ 
จุดประสงคการวิจัย กลุมตัวอยาง เทคนิคการวิจัย 

22 อนาคตภาพการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อส่ิงแวดลอมที่ยั่นยืนใน
ทศวรรษหนา 
อุดมสิทธิ์  จิตรวิจารณ 
(2545) 

เพื่อศึกษาอนาคตภาพการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเพื่อส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ. 2555) โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะ คือ 
1.เพื่อทํานายแนวโนมการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเพื่อส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน
ทางดานสิ่งแวดลอมปจจัย กระบวนการ 
และผลการจัดการศึกษา 
2.เพื่อวิเคราะหผลกระทบภาคตัด 
แนวโนมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนทางดาน
ส่ิงแวดลอม ปจจัย กระบวนการ และผล
การจัดการศึกษา 
3.เพื่อเขียนภาพอนาคต การจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อส่ิงแวดลอมที 
ยั่งยืนในทศวรรษหนา 

1.กลุมผูเชี่ยวชาญ 
ไดแก ผูบริหาร 
การศึกษาระดับสูง 
นักวิชาการการศึกษา
และผูเชี่ยวชาญดาน
ส่ิงแวดลอม จํานวน 17 
คน 
2.กลุมผูบริหารและครู
อาจารยในสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธ-ิ
การ จํานวน 97 คน 

เทคนิค EDFR 
การวิเคราะห
ผลกระทบภาพตัด 
วงลออนาคต 

 
 
 
ตาราง 13 วิธวีิทยาการวิจัยของงานวิจัยตางประเทศที่ศกึษาอนาคตภาพในมิติตาง ๆ 
 
ที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย ปพ.ศ.ที่สําเร็จ จุดประสงคการวิจัย กลุมตัวอยาง เทคนิคการวิจัย 

1 การศึกษาโปรแกรมการศึกษา 
ผูใหญของวิทยาลัยการอาชีพ
ชุมชนในเนบลาสกา 
แบลคลินน คอรวิน 
(Black,Lynn Corvin)   (1980) 

เพื่อกําหนดความตองการของโปรแกรม
การศึกษาผูใหญของวิทยาลยัการอาชีพ
ชุมชนในเนบลาสกา โดยศึกษาจากความ
คิดเห็นผูอํานวยการของวิทยาลัย 

ผูอํานวยการ15คน การสํารวจและ 
สัมภาษณทาง
โทรศัพท 

2 เปาหมายของการศึกษาทางดาน
อุตสาหกรรมศิลปในอนาคต 
(1985 – 2000) 
อิสเบล,คลินตัน โฮวารด  
(Isbell,Clinton Howard) 
(1980) 

1. เพื่อจําแนกเปาหมายของการ 
ศึกษาทางดานอุตสาหกรรมศิลปใน
อนาคตโดยจากผูเชี่ยวชาญในสาขา 
2. เพื่อทราบถึงระดับความคิดเห็นที่ 
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญทางวิชาชพีและ
ผูเชี่ยวชาญทางการพัฒนาหลักสูตร
ทางดานอุตสาหกรรมศิลป 
3. เพื่อประเมินความสอดคลอง 
ของความคิดเห็นระหวางผูเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาชีพและผูเชี่ยวชาญทางดาน 
อุตสาหกรรมศิลป 

ผูเชี่ยวชาญ 24 คน เทคนิคเดลฟาย 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 
ที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย ปพ.ศ.ที่สําเร็จ จุดประสงคการวิจัย กลุมตัวอยาง เทคนิคการวิจัย 

3 อนาคตของโปรแกรมพลศึกษาใน
สถาบันศึกษาหลังมัธยมศึกษา 
ของอลาบามาส 
เอลเดอร,วิลเลียม โธมัส  
(Elder,William Thomas)  (1981) 

1. เพื่อศึกษาแนวโนมโปรแกรม 
พลศึกษาของอลาบามาส 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเผชิญกับ 
ภาวะการเปลีย่นแปลงและจัดเตรียมตั้ง
โปรแกรมพลศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

18 สถาบัน 
11 วิทยาลยัชุมชน   
7 มหาวิทยาลัย  
ในอลาบามาส 

สัมภาษณ 

4 การศึกษาอนาคตของพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมดานการศึกษาของชาว
อียิปตในป 2000 โดยใชวิธีการ  
Ethnographic delphi techniques 
เอล-แฮล,โมฮาเม็ด ซาด เอลอัล
ฟาย(El-Shall,Mohamed Saad 
El-Alfy)(1982) 

1.เพื่อศึกษาอนาคตของพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมดานการศึกษาของชาวอียปิต
ในป 2000 โดยใชวิธีการ 
Ethnographic Delphi technique 
 2.ใหขอมูลยอนกลับใหกับฝาย 
วิชาการเพื่อนําไปประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจ 

ผูเชี่ยวชาญ 40 คน Ethnographic 
Delphi technique 

5 การประเมินความคิดเห็นของ
ผูบริหารทางดานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
กอดโดสิ,ชาฮเรีย  
(Ghoddousi,Shahhriar) 
(1982) 

1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคณบดี 
หัวหนาภาควิชา และอาจารยในคณะ
เกี่ยวกับสารสนเทศและงานทางดาน
การศึกษาในอนาคตและนโยบาย
ทางดานการบริหารจากผูบริหารเพื่อ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
2.พัฒนา วิธีการและเทคนิคที่จําเปน
สําหรับผูบริหารที่ตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง 

คณบดี หัวหนาภาค 
และอาจารยในคณะ 

การสํารวจความ 
คิดเห็น 

6 อนาคตของโปรแกรมพลศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาโดยใชเทคนิค 
เดลฟาย 
วิลค,ีบาบารา จูน  
(Wilke,Barrrbara June) 
(1982) 

1. กําหนดศักยภาพ แนวโนม  
เหตุการณ การพัฒนา ในอนาคตของ
โปรแกรมการสอนพลศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
2. กําหนดเหตุการณที่นาจะเกิดข้ึน 
และวันเวลาที่โครงการจะปรากฏขึ้น 
3. กําหนดความตองการและผล 
กระทบของโปรแกรม 
4.เพื่อชี้ยุทธวิธีทีเ่ปนไปไดในการทําให
เหตุการณที่ดี ๆ เกิดข้ึนและชะลอ
เหตุการณที่พึงไมประสงค 

ผูบริหาร 100  คน เทคนิคเดลฟาย 

7 การพยากรณส่ิงแวดลอมของการ
อุดมศึกษาในป 2000 : เทคนิค 
เดลฟาย 
สิมมอนส,โรเบริรท ไรเพลย 
(Simmons,Robert Ripley) 
(1983) 

1. จําแนกโครงการระดับชาติ  
และประเด็นทางการศึกษาที่สงผล
กระทบตอรัฐเดนซัสและตอการศึกษา
ในป 2001 
2. จําแนกประเด็นพื้นฐานที่เกี่ยว 
ของกับการศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานใน
การวางแผน 
3. เสนอแนะปญหาที่อาจเกิดข้ึน 

-สมาชิกของสมาคม
ธนาคารในเดนซัส 
-สมาชิกของ
สถาบันอุดมศึกษา กับ
การศึกษาชุมชน  
-สมาชิกจากโรงเรียน  
-สมาชิกจากสมาคม
การคา 

เทคนิคเดลฟาย 
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ตาราง 13 (ตอ) 
 
ที่ ชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย ปพ.ศ.ที่สําเร็จ จุดประสงคการวิจัย กลุมตัวอยาง เทคนิคการวิจัย 

8 การใชเทคนิคเดลฟายในการ
ทํานายภาวะการวางงานในป 
2000 
ไฮด ,เชอลา แอน 
(Hyde,Sheila Ann) 
(1984) 

เพื่ออธิบาย ทํานาย สํารวจแนวโนม
และทิศทางของภาวะการวางงาน   
ระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

กลุมตัวอยาง 12 คน เทคนิคเดลฟาย 
 3 รอบ  

9 อุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศที่มี
ผลตอวิธีการสรางชั้นเรียนใน
อนาคต ป คศ. 2050 
ฮารเปอร,โจน ครูท-พารริก 
(Harper,Jon Kurt-Patrick) 
(1990) 

อุปกรณเทคโนโลยสีารสนเทศอะไรที่จะ
เกิดข้ึนและมีผลกระทบตอวิธีการสราง
ชั้นเรียนในป คศ. 2010 

ผูเชี่ยวชาญ เทคนิคเดลฟาย 
cross – impact 
scenario 

10 การใชเทคนิคเดลฟายศึกษา
ปญหาและอุปสรรคของครูในการ
เตรียมนักเรียน 
นิคเกอรซัน  นิวล 
(Nickerson ,Neal) 
(1991) 

เพื่อศึกษาและตรวจสอบความคิดเห็น
ของครูในการเตรียมนักเรียนสูอนาคต 

ครู เทคนิคเดลฟาย 

11 การใชเทคนิคเดลฟายใน
การศึกษาอนาคตของศูนยบริการ
การเรียนรูในสหรัฐ 
กอดสเสลย ,อิวล 
(Godsey,Eillen A.) 
(1992) 

เพื่อศึกษาอนาคตของศูนยบริการการ
เรียนรูของวิทยาลยัในป 2002 

ขาราชการจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพ 

เทคนิคเดลฟาย 

12 อนาคตของการดูแลสุขภาพโดย
ใชเทคนิคเดลฟาย 
จอรแดน,จอรแซฟ 
(Jordan,Joseph) 
(1992) 

เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทํานายลักษณะของ
การดูแลสุขภาพในศตวรรษที่ 21  

ผูเชี่ยวชาญ เทคนิคเดลฟาย 

13 อนาคตของการสื่อสารโดยใชการ
คอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษา:
เทคนิคเดลฟาย 
โฮลเดนมไมเคิล ,โคท
(Wedman,John) 
(1992) 

เพื่อศึกษาอนาคตของการสื่อสารโดย
การใชคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษา 

บุคคลที่เกี่ยวของ เทคนิคเดลฟาย 

14 การใชเทคนิคเดลฟายสําหรับการ
ทํานายอนาคตของการศึกษาของ
รัฐบาลในรัฐเวอรจิเนียร 
ฟรายดเบล,คารล,เอช. 
(Friebel,Carl H.) (1999) 

สํารวจธรรมชาติและประเภทของ
เหตุการณที่สงผลตออนาคตของ
การศึกษาของรัฐบาลในรฐเวอรจิเนียร 

ผูเชี่ยวชาญ 47 คน เทคนิคเดลฟาย 
scenario 
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ตาราง 13 (ตอ) 
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15 การใชเทคนิคเดลฟายสําหรับการ
ทํานายอนาคตของเทคโนโลยี
ส่ิงกอสรางในโรงเรียนมัธยม 
คารแมน ,วิลเลียม 
(Carman, william H.) (1999) 

เพื่อทํานายอนาคตของเทคโนโลยี
ส่ิงกอสรางในโรงเรียนมัธยม 

ผูเชี่ยวชาญ 21 คน เทคนิคเดลฟาย 
scenario 

16 การสํารวจอนาคตของปญหา
สังคม(digital  divide)โดยใช
เทคนิค EFR 
มิเชลล ,แมสทิว แมกซ 
(Mitchell,Matthew Max) (2001) 

เพื่อที่จะพยายามที่จะเรียนรูและ
ปรับปรุงปญหาสังคมในอนาคต 

ผูนําที่ทํางานเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงสังคม 

EFR 

 
 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศที่ศกึษาอนาคตภาพในมิติตางๆที่นําเสนอ 
มาทั้งหมด 38 เรื่อง มีประเด็นในมิติตาง ๆ ที่ศึกษาและวิธวีิทยาที่ใชในการศึกษาอนาคต ดังน้ี  
 1. ประเด็นในมิติตาง ๆ ทีศ่กึษา  เปนเรือ่งเก่ียวกับอนาคตของหนวยงานทั้งระดับเล็กและ
ระดับใหญ เชน การฝกหัดครู คณะครุศาสตร หอพักหรือที่พักอาศัย   อนาคตของการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ เชน ดานวัฒนธรรม อนาคตของการจัดการศึกษาหรือโปรแกรมการศึกษาในระดับตาง ๆ   
เชน การจัดการศึกษาของอุตสาหกรรมศิลป การศึกษานอกโรงเรียน การจัดการศึกษาดาน
สิ่งแวดลอม  อนาคตของเทคโนโลยี เชน ศูนยบริการการเรียนรู การใชคอมพิวเตอร อนาคตของการ
พัฒนาระบบตาง ๆ  เชน ระบบการสรรหาขาราชการคร ูเปนตน 
 2. วิธีวทิยาทีใ่ชในการศึกษาอนาคต พบวา  เทคนิคเดลฟายเปนเทคนิคที่นิยมใชมากใน
การศึกษาอนาคต 
    
 
8.  งานวิจัยที่เก่ียวกับหลักสูตรในอนาคต 
 การเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกบัหลักสตูรในอนาคต ผูวิจัยเสนอออกเปน  2 สวน คอื งานวิจัย
ในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ ในสวนของงานวจัิยในประเทศที่ผูวิจัยไดนํามาศึกษามีจํานวน
ทั้งหมด 19   เรื่อง ซ่ึงแตละเร่ืองนั้นเปนงานวิจัยอนาคตทั้งสิ้น ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังตาราง 14 สวน
งานวิจัยตางประเทศกเ็ชนเดียวกัน ผูวิจัยไดศึกษาทั้งสิ้น  5  เรื่อง ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ แสดงไวดัง
ตาราง 15 
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ตาราง 14 งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกบัหลักสูตรในอนาคต 
 
ชื่อผูวิจัย  (ป พ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

1. สุนิสา  เปงยอง 
(2527) 
“แนวโนมหลักสูตรและ
การสอนสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ใน 10 ป
ขางหนา” 

1. เพื่อศึกษาแนว 
โนมของหลักสูตร
และการสอนสังคม
ศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
ใน 10 ปขางหนา
(10ป) 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญทางดาน
สังคมศึกษา จํานวน 18 
ทาน 

แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา ไดแก 
-เปาหมายและจุดมุงหมายของหลักสูตรสังคมศึกษา 
-ลักษณะทั่วไปของหลักสูตรสังคมศกึษา 
-อัตราการเรียนการสอน 
-วิธีการจัดรวบรวมเนื้อหาในหลักสูตร 
-รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก 
-หลักเกณฑหรือขอควรคํานึงถึงในการเลือก
เน้ือหาวิชาสังคมศกึษา 
-ที่มาของขอบขายเนื้อหาวิชาสังคมศกึษา 
-เน้ือหาวิชาตาง ๆ ในสังคมศึกษา 
-ขอบขายเนื้อหาวิชาใหม ๆ ในสังคมศึกษา 
-การจัดลําดับเน้ือหาในแตละระดับชั้น 
-ลักษณะการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
-วิธีสอนสังคมศึกษา 
-ส่ือและวัสดุอุปกรณประกอบการสอนสังคมศึกษา 
-จุดประสงคการวัดผลสังคมศึกษา 
-วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวัดผลสังคมศึกษา 
-เกณฑที่ใชในการประเมินผลวิชาสังคมศึกษา 

2.ธนะสิทธิ์   
ศิริวรธรรม(2528) 
“แนวโนมการจัด
หลักสูตรสังคมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในทศวรรษหนา 
เพื่อชวยแกปญหาการ
วางงาน” 

เพื่อศึกษาแนวโนม
ของเปาหมาย 
เน้ือหาวิชา 
กระบวนการเรียน
การสอน รวมทั้ง
การวัดและการ
ประเมินผลวิชา
สังคมศึกษาใน 
หลักสูตรสังคม
ศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายในทศวรรษ
หนา เพื่อชวย
แกปญหาการ
วางงาน(10ป) 

-เทคนิคเดลฟายจาก
ผูเชี่ยวชาญสาขา
เศรษฐศาสตร 22 ทาน  
-การสํารวจหาคําตอบ
จากครูสังคมศึกษา 101 
ทาน 

-แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญในเรื่องกระบวนการเรียน
การสอนและการวัดผลประเมินผล 
-แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นในเรื่องเปาหมาย
ของสังคมศึกษา เน้ือหาวิชา กระบวนการเรียนการ
สอน วิธีสอน  และจุดประสงค วิธีการ  เกณฑในการ
ประเมินผล 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

3.ชินะพัฒน  
ชื่อแดชุม(2528) 
“แนวโนมของหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
ในชวงพุทธศักราช 
2530-2540” 

1.เพื่อศึกษาแนว 
โนมของหลักสูตร
และการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนในชวง
พุทธศักราช 2530-
2540 ในดาน
ลักษณะทั่วไป 
จุดประสงค 
โครงสราง เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียน
การสอน ส่ือการ
สอน และการ
ประเมินผล  
(10 ป) 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญสาขาการ
สอนภาษาไทยระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 20 
คน 

แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษาไดแก 
-แนวโนมของหลักสูตร 
-จุดประสงคของหลักสูตร 
-โครงสรางของหลกัสูตรและการแบงประเภทรายวิชา 
-จุดประสงคของรายวิชา 
-อัตราเวลาการเรียนกี่คาบ/สัปดาห 
-จุดประสงค วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑที่ใชในการ
ประเมินผล 
-เกณฑ ขอบขาย และการจัดลําดับ ของเน้ือหา 
-ลักษณะของการเรียนการสอน 
-วิธีสอน 
-หนังสือเรียน 
-ส่ือการเรียนการสอน 
-การวัดและประเมินผล ไดแก จุดประสงคในการวัด
และประเมินผล เกณฑที่ใชในการประเมินผล 

4.ชุมจิต  แซฉั่น 
(2529) 
“แนวโนมหลักสูตรและ
การสอนบรรณารักษ 
ศาสตรในมหาวิทยาลัย” 

เพื่อศึกษาแนวโนม
ของหลักสูตรและ
การสอนบรรณา –
รักษศาสตรระดับ
ปริญญาตรีในมหา -
วิทยาลัย ป 
พ.ศ. 2538   (10ป) 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญทาง
บรรณารักษศาสตร  
สารนิเทศศาสตร และ
อุดมศึกษา จํานวน 26 
คน  

แบบสอบถามปลายเปดและมาตราสวนประเมินคา 
-โครงสรางหลักสูตร ในดานหนวยกิตรวม จํานวน
หมวดวิชา หมวดวิชาชีพ 
-ความมุงหมายของหลักสูตร 
-เน้ือหา 
-กระบวนการเรียนการสอนในดาน วิธีการสอน 
กิจกรรม และอุปกรณประกอบการสอน 

5. ศุภวรรณ   สอนหิรัญ 
(2531) 
“แนวโนมของหลักสูตร
และการเรียนการสอน 
สําหรับปริญญาวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ในสหวิทยาลัย” 

1)ปญหาของ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน
คอมพิวเตอรใน 
สหวิทยาลัย 
2)เพื่อศึกษา
แนวโนมของ
หลักสูตรและการ
เรียนการสอน
สําหรับปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร 
ในสหวิทยาลัย 
(5 ป) 

การวิเคราะหเอกสาร 
การสัมภาษณ และการ
สอบถามผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานคอมพิวเตอร 
ผูบริหารของกรมการ
ฝกหัดครูผูบริหารของ 
สหวิทยาลัย อาจารย 
ผูสอนคอมพิวเตอรและ 
นักศึกษาที่เรียน 
หลักสูตรคอมพิวเตอรใน 
สหวิทยาลัย 

แบบวิเคราะหเอกสาร  
แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม 
-สภาพปจจุบันของหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ไดแก ความเหมาะสมของหลักสูตร สภาพการใช
หลักสูตร ขอปฏิบัติในการสอนและวิธีสอน 
- ปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 
ไดแก ปญหาดานเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร และ
เอกสารการสอน ปญหาดานผูสอน ปญหาดานผูเรียน 
ปญหาดานอาคารสถานที่ งบประมาณและแหลงฝก 
งาน 
-แนวโนมของการเปดหลักสูตร 
-แนวโนมบทบาทของคอมพิวเตอรที่มีผลกระทบตอ
ความตองการบุคลากรทางคอมพิวเตอร 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

6. จรวย  กลางณรงค 
(2532) 
“แนวโนมของหลักสูตร
และการสอนของคณะ 
ครุศาสตร” 

1.เพื่อศึกษา 
แนวโนมของ 
หลักสูตรและ 
การสอนคณะ 
ครุศาสตร 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยใน 
ทศวรรษหนา 
2.เพื่อวิเคราะห 
ขอมูลเกี่ยวกับ 
หลักสูตรและการ 
สอนตั้งแต พ.ศ.  
2500 ถึง พ.ศ.  
2531 
(10 ป) 

1. การวิเคราะห 
เอกสาร 
2. การสัมภาษณผู 
ทรงคุณวุฒิ 18 ทาน 
ประกอบดวยผูบริหารมี
ประสบการณทางดาน
หลักสูตรและการสอน 
3. การสอบถามนิสิต 
516 คนและอาจารย
คณะครุศาสตร 93 คน 

-แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
แนวโนมของหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัยในทศวรรษหนาในดาน 
ตาง ๆ ดังน้ี 
-หลักสูตร ศึกษาในดานการปรับปรุงหลักสูตร 
วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหาสาระ 
-การสอน ศึกษาในดาน ผูสอน วิธีสอน ผูเรียน วธิี
เรียน การวัดผล 
-การบริหารหลักสูตรและการสอน ศึกษาในดาน
ผูรับผิดชอบการบริหารหลักสูตรและการสอน ส่ิง
อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน 
เชน หองเรียน การใชส่ือการสอน และหองสมุด การ
ติดตามหลักสูตรและการสอน 
 

7.อมรรัตน  สุดสวาท 
(2533) 
“แนวโนมของหลักสูตร
และการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับ 
ประถมศึกษา ในป
พุทธศักราช 2543” 

เพื่อศึกษาแนวโนม
ของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาในป
พุทธศักราช 2543 
ในดานโครงสราง 
จุดประสงค เน้ือหา 
วิธีสอน ส่ือการ
เรียนการสอน และ
การวัดและ
ประเมินผล 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญทางดาน
หลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษจํานวน 31 
ทาน 

แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-แนวโนมของหลักสูตรภาษาอังกฤษในดาน ลักษณะ
ทั่วไปของหลักสูตร จุดประสงคของหลักสูตร 
โครงสรางของหลกัสูตร ในดานวิชาบังคับหรือวิชา
เลือก ระดับชั้น และอัตราเวลาเรียน 
-แนวโนมของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในดาน 
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไดแก
ลักษณะการเรียนการสอน วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
บทบาทของครู ปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน 
ดานสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไดแก หนังสือ
เรียนภาษาอังกฤษ ส่ือการเรียนการสอนอื่น ๆ   
และดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
ไดแก จุดประสงคของการวัดและประเมินผล วิธีการ
และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล และเกณฑที่ใช
ในการประเมินผล 
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ตาราง 14(ตอ) 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

8.วิทิต  คชชาญ 
(2536) 
“แนวโนมของหลักสูตร
พลศึกษาระดับ
ประถมศึกษาในป 
พุทธศักราช 2545 :
การศึกษาแบบเดลฟาย” 

1.เพื่อศึกษา
แนวโนมของ
หลักสูตรพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา 
ในปพุทธศักราช 
2545 : การศึกษา
แบบเดลฟาย 
(10 ป) 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญสาขา  
พลศึกษา จํานวน 18 
คน 

แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา ไดแก  
-ลักษณะทั่วไปของหลักสูตร 
-จุดประสงคของหลักสูตร 
-โครงสรางของหลกัสูตร 
-เน้ือหาของหลักสูตร 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 
-ส่ือการเรียนการสอน ไดแก เอกสารคูมือตาง ๆ ส่ือ
และอุปกรณอื่น ๆ  
-จุดประสงคของการวัดผลและประเมินผล 
-วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผล 
-เกณฑใชในการวัดผลและประเมินผล 

9.จุรีรัตน  สืบตระกูล 
(2539) 
“แนวโนมหลักสูตรและ
การสอนมหาบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยี
การศึกษามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรใน 
ทศวรรษหนา(2538-
2548)” 

เพื่อศึกษาแนวโนม
การจัดหลักสูตรและ
การสอนมหา 
บัณฑิตสาขา
เทคโนโลยีการ 
ศึกษามหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตรใน 
ทศวรรษหนาโดยใช
เทคนิคเดลฟาย 
(10ป) 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญ 18 ทาน 

-แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-แนวโนมการจัดหลักสูตรและการสอนในดาน 
คุณลักษณะของมหาบัณฑิต 
-โครงสรางหลักสูตร เน้ือหาวิชา 
-กิจกรรมการเรียนการสอน 
-วิธีสอน 
-การประเมินผล 

10.รัชยา   
เกียรติไกรวัลศิริ 
(2539) 
“หลักสูตรเวชศาสตร 
ชุมชน :อดีต ปจจุบัน 
และแนวโนมในอนาคต” 

1.ศึกษาประเด็น
สําคัญของปญหา 
สถานการณ และ
สภาพหลักสูตรเวช
ศาสตรชุมชนที่ผาน
มา 
2.หารูปแบบ และ
รายละเอียดของ
เน้ือหาหลักสูตรเวช
ศาสตรชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 

ประยุกตเทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญดานเวช
ศาสตรชุมชน  20 คน 

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
ประเด็นที่ศึกษา 
-หลักการสําคัญในการจัดหลักสูตร 
-วัตถุประสงค 
-เน้ือหาวิชา 
-ประสบการณการเรียนการสอน 
-การประเมินผลการสอน 
-สถานที่ฝกปฏิบัติงานและอาจารยพี่เลี้ยง 
-บทบาทของภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 
-บทบาทของภาควิชาอื่น ๆ  
-แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตรชุมชน 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

11.กัลยา  สุทธิศิริ 
(2539) 
“การศึกษาแนวโนมของ
หลักสูตรคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษาใน
ทศวรรษหนา
(พุทธศักราช 2549)” 

1. เพื่อศึกษา 
แนวโนมของหลัก 
สูตรคณิตศาสตร
ระดับประถมศึกษา
ในทศวรรษหนา 
(พุทธศักราช 2549)
ในดานความสําคัญ 
จุดประสงค 
โครงสรางและ
เน้ือหา การจัดการ
เรียนการสอน การ
วัดผลและ
ประเมินผล 
(10 ป) 

ใชเทคนิคการวิจัย
อนาคตแบบเดลฟาย  
ผูเชี่ยวชาญดาน 
หลักสูตรคณิตศาสตร 
หมายถึงผูที่มี
ความสามารถและ
ประสบการณในเร่ือง
เกี่ยวกับหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
คณิตศาสตรในระดับ
ประถมศึกษา 
ประกอบดวย  
นักวิชาการ  
ศึกษานิเทศก ผูบริหาร 
และครูผูสอน รวมทั้งส้ิน 
28 คน 

แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 
แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษาแนวโนมของหลักสูตรในดาน 
-ความสําคัญของหลักสูตร 
-จุดประสงคของหลักสูตร 
-โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 
-ขอบเขตของเนื้อหา 
-อัตราเวลาเรียน 
การจัดการเรียนการสอน 
-วิธีการสอน 
-ความรูเกี่ยวกับการสอนของครู 
-บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน 
-ความสําคัญของส่ือการสอน ประเภทของส่ือ 
บทบาทของผูเรียน ในการเลือกใชส่ือ 
-หลักเกณฑในการเลือกใชส่ือ 
-ความสําคัญและความจําเปนของการสอนซอมเสริม 
-กิจกรรมเวลาที่นํามาใชในการสอนซอมเสริม 
-จุดมุงหมายของการวัด วิธี เครื่องมือ ผูจัดทํา
เครื่องมือวัดผล และผูรับผิดชอบในการดําเนินการวัด 
และประเมิน เกณฑที่ใชในการประเมิน 

12.จงกล  เฮงสุวรรณ 
(2540) 
“แนวโนมหลักสูตร
ศิลปศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีของสถาบัน
ราชภัฏในทศวรรษหนา” 

1. ศึกษาแนว 
โนมหลักสูตร 
ศิลปศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีของ
สถาบันราชภัฏใน
ทศวรรษหนา ใน
ดานจุดประสงค 
โครงสราง 
เน้ือหาวิชา การ
เรียนการสอน ส่ือ
การสอน และการ
วัดและประเมินผล 
(10 ป) 

ใชเทคนิคเดลฟาย  
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 33 
คน ซ่ึงมีคุณสมบัติ คือ 
1)เปนผูมีประสบการณ
ทางการสอนและมี
ประสบการณในการใช
หลักสูตรศิลปศึกษา  
2)เปนนักการศึกษา
ทางดานการพัฒนา
หลักสูตรทางดานศิลปะ
และศิลปศึกษา 3)เปน
ผูบริหารภาควิชาศิลปะ
ที่เปดสอนหลักสูตร
ศิลปศึกษา 

แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ใชในการศึกษา 
-แนวโนมของจุดประสงค 
- โครงสรางหลกัสูตร ประกอบดวย จํานวนหนวยกิ
ตของแตละหมวดวิชา 
-เน้ือหาของแตละหมวดวิชา และกลุมวิชา 
-การเรียนการสอน 
-ประเภทของส่ือ 
-การวัดและประเมินผล ประกอบดวย จุดประสงคใน 
การวัดและประเมินผล เกณฑที่ใชในการประเมิน วิธี
ที่ใชในการวัดและประเมิน รูปแบบการวัดและ
ประเมิน 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

13.ทิพาพร  ศิริขันธ 
(2540) 
“การศึกษาแนวโนมของ
หลักสูตร
พระพุทธศาสนาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนใน 
ทศวรรษหนา” 

เพื่อศึกษาแนวโนม
ของหลักสูตร
พระพุทธศาส
นาระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนตนใน
ระดับทศวรรษ
หนา 
(พุทธศักราช 
2550) 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญ 30 ทาน 
ประกอบดวย 
พระภิกษุ นักวิชาการ 
ผูบริหารโรงเรียน 
หัวหนาหมวดสังคม
ศึกษา และครูผูสอนพระ
พุทธ-ศาสนา 

-แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและไมจํากัดคําตอบ
และแบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-ความสําคัญของหลักสูตร 
-จุดประสงคของหลักสูตร 
-โครงสราง ไดแก อัตราเวลาเรียน การจัดกลุมวิชา
และเน้ือหาของหลกัสูตร 
-การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ไดแก 
วิธีสอน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับศิษยลักษณะของครูผูสอน 
ความสําคัญของส่ือการเรียนการสอน หนังสือ
แบบเรียน 
-การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ไดแก จุดประสงค วิธีการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือ และเกณฑที่ใชในการวัดและ
ประเมินผล 

14.ธํารงศักดิ์   
ธํารงเลศิฤทธิ ์
(2540) 
“ทัศนะของผูเชี่ยวชาญ
ดานการพัฒนาหลักสูตร
และนักการศึกษาดาน
ศิลปศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนใน 
ทศวรรษหนา” 

1.ศึกษาทัศนะของ
ผูเชี่ยวชาญ 
ดานการพัฒนา 
หลักสูตรและนักการ
ศึกษาดาน
ศิลปะศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน
ใน 
ทศวรรษหนา(พ.ศ. 
2541-2550)ในดาน
ลักษณะและ
ความสําคัญของ
หลักสูตร 
จุดประสงค  
โครงสราง รูปแบบ
การเรียนการสอน 
ส่ือการเรียนการ
สอน การวัดและ 
ประเมินผล 
(10ป) 

เทคนิคเดลฟายกับ 
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 18 
คน  
-ดานการพัฒนา 
หลักสูตรระดับชาติ 
-นักการศึกษาดาน 
หลักสูตรศิลปศึกษา 
-นักวิชาการทางดาน 
ศิลปศึกษา 

-แบบสอบถามปลายเปดและแบบมาตราสวนประเมิน
คา 
ประเด็นที่ศึกษา ไดแก 
-จุดประสงคของหลักสูตร 
-รูปแบบของหลักสูตร 
-ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 
-จุดมุงหมายของการวัดและประเมินผล 
-วิธีการวัดผลและประเมนิผล 
-เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมิน 
-เกณฑที่ใชในการประเมินผล 

 
 



 79

ตาราง 14 (ตอ) 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

15.ละเอียด แจมจันทร 
(2540) 
“อนาคตภาพของ
หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรสําหรับพยาบาล
วิชาชีพของวิทยาลยั
พยาบาล ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข” 
 

1. เพื่อออกแบบ 
อนาคตภาพของ 
หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพ 
ของวิทยาลัย
พยาบาลในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข ในชวง
เวลา 10 ปขางหนา 
ตั้งแต พ.ศ. 2540-
2549 
(10ป) 

เทคนิค EDFR 
ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาพยาบาล ดาน
หลักสูตร ดานแผนและ
นโยบาย  รวม 21 คน 

-แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 
-แบบสอบถามความคิดเห็น 
ประเด็นที่ศึกษา 
-การเปลี่ยนแปลงของบทบาทของกระทรวง
สาธารณสุขในอนาคต 
-ปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุข 
-คุณวุฒิและระดับของพยาบาล คุณลักษณะของ
พยาบาลวิชาชีพ ปริมาณการผลิตในอนาคต 
-รูปแบบการบริหารจัดการในดานของโครงสรางของ
การจัดองคกร การบริหารบุคลากรของกระบวนการ
ผลิตพยาบาล การบริหารงบประมาณ 
-การจัดการศึกษาในดาน ลักษณะของหลักสูตร  
ปรัชญาและจุดมุงหมายการศึกษา โครงสรางของ 
หลักสูตร แนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
เพื่อการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 
-การรับและคัดเลือกนักศึกษา การจัดบริการ
การศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อสรางคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค 
-การเปลี่ยนแปลงในดานภารกิจ การพัฒนาองคกร 
การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาล 

16.กนกวรรณ  
 รุกขชาติ 
(2541) 
“แนวโนมการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ิน
การศึกษานอกโรงเรียน
สายอาชีพจากภูมิ
ปญญาชาวบานใน
ศตวรรษที่ 21  
 

1. ศึกษาแนว 
โนมการพัฒนาหลัก 
สูตรทองถ่ิน
การศึกษานอก
โรงเรียนสายอาชีพ
จากภูมิปญญา
ชาวบาน ใน
ศตวรรษที่ 21 ใน
ดานจุดมุงหมาย 
ดานเน้ือหาและ
ประสบการณ ดาน
การจัดการเรียนการ
สอน และดานการ
วัดและประเมินผล
ตามความเห็น และ
แนวคิดของ
ผูเชี่ยวชาญที่มี 

เทคนิตเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 
คน ประกอบดวย 
-ปราชญชาวบาน 
-นักวิชาการ 
-นักพัฒนาหลักสูตร 

แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-จุดมุงหมาย 
-เน้ือหาและประสบการณ 
-การจัดการเรียนการสอน 
-การวัดและประเมินผล 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

 ความรูและ
ประสบการณ
ทางดานภูมิปญญา
ชาวบานที่เปน
ปราชญชาวบาน
และที่เปน
นักวิชาการพรอม
ทั้งผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูและ
ประสบการณ
ทางดานการพัฒนา
หลักสูตร 
(10 ป) 

  

17.ตรีชดา  ปุนสําเริง 
(2541) 
“อนาคตภาพหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปใน
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต วิทยาลัย
พยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข” 

เพื่อศึกษาอนาคต
ภาพการศึกษา 
ทั่วไปในหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย
พยาบาลสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุขในป 
พ.ศ. 2545-2549 
ดานสมรรถนะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค 
วัตถุประสงค
โครงสรางรายวิชา 
การบริหารรายวิชา 
การจัดเนื้อหา
รายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน 
(10 ป) 

เทคนิคการวิจัยเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญดานการ
ปฏิรูปสังคม 
ผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาทั่วไป 
ผูเชี่ยวชาญดานการ
บริหารและการศึกษา
พยาบาล จํานวน 24 
ทาน 

แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-สมรรถนะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
-วัตถุประสงคของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
-โครงสรางของรายวิชาการศึกษาทั่วไป 
-การบริหารรายวิชา 
-การจัดเนื้อหาวิชา 
-การจัดการเรียนการสอน 
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ตาราง 14 (ตอ) 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

18.ปนัดดา  เจียรกุล 
(2541)  
“แนวโนมหลักสูตรวิชา
ศึกษาทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลยัใน
ทศวรรษหนา” 

เพื่อศึกษาแนว 
โนมหลักสูตร 
วิชาศึกษาทั่วไป
ระดับปริญญาตรี 
ของสถาบันอุดม 
ศึกษาสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลยั
ในทศวรรษหนา
(พ.ศ. 2541-2550) 
(10 ป) 

การสัมภาษณและการ
ทําเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญ 
ประกอบดวย กลุม
นักวิชาการ กลุม
ผูบริหาร และกลุม
อาจารยผูสอน จํานวน 
30 คน  

แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและไมจํากัดคําตอบ  
แบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา 
ประเด็นที่ศึกษา 
-ปรัชญาในการจัดหลักสูตร ,จุดมุงหมายของหลักสูตร 
-โครงสรางของหลกัสูตร ไดแก จํานวนหนวยกิต การ
แบงรายวิชาในหลกัสูตร จํานวนหนวยกิตของ
รายวิชาบังคับรวม รายวิชาบังคับเลือก การกําหนด
กลุมวิชา การจัดแผนการเรียน 
-เน้ือหาสาระในแตละกลุมวิชา ลักษณะรปูแบบของ
รายวิชา 
-การจัดการเรียนการสอน ไดแก วิธีสอน ประเภทของ
ส่ือการเรียนการสอน จํานวนและรูปแบบของตํารา
เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
-การวัดและประเมินผล 
-การบริหารหลักสูตร ไดแก รูปแบบการบริหาร
หลักสูตร คุณสมบัติของผูสอน 
-ปญหาในการจัดหลักสูตรในอนาคต 

19.อุไรวรรณ  วินะพันธุ 
(2545) 
”อนาคตภาพของการจัด
หลักสูตรส่ิงแวดลอม
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงฆ” 

เพื่อศึกษาอนาคต
ภาพของการจัด
หลักสูตรส่ิงแวด 
ลอมศึกษาใน 15 ป
ขางหนา พ.ศ.2559  
อันเปนการศึกษา
ทั้งระดับปริญญาตรี
และปริญญาโทโดย
มีวัตถุประสงคยอย  
1.เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของ
ผูเรียน3ดาน คือ  
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร เน้ือหา
ของหลักสูตร วิธี
สอน กิจกรรมเสริม
หลักสูตร การ
ประเมินผล 
2.เพื่อศึกษาการ
จัดการหลักสูตร 
(15 ป) 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูทรงคุณวุฒิ 18 ทาน 
ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบัติ ดังน้ี  
1.มีความรูทางดาน
ส่ิงแวดลอม  
2.การสอนและการวิจัย
ทางดานหลักสูตร 
3.มีความรูเกี่ยวกับ
ศาสนาและสิ่งแวดลอม 
4.เชี่ยวชาญทางการ
สอนและการวิจัย การ
พัฒนาหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยสงฆ 

แบบสอบถาม  
ประเด็นที่ศึกษา 
-คุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงคทั้งระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท 
-จุดประสงคของหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนในดาน
ความรู เจตคติ และทักษะความสามารถ 
-ลักษณะเนื้อหาของหลักสูตรส่ิงแวดลอมศึกษาในเชิง
วิทยาศาสตร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ลักษณะของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ไดแก 
วิธีสอน ส่ือการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
วัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี การประเมินผล 
-การจัดการหลักสูตรในดาน งบประมาณ บุคลากร 
เอกสารตาง ๆ  
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ตาราง 15 งานวิจัยตางประเทศทีเ่กี่ยวกบัหลักสตูรในอนาคต 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

1. การใชเทคนิคเดล
ฟายสําหรับการศกึษา
อนาคตของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
มินเนโซตา 
แดรกเสทธ,เดนเนรท 
แอลเลนด
(Dragseth,Kenneth 
Allen) (1980) 

เพื่อศึกษาหลกัสูตร
และการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
อนาคต 20 ป
ขางหนา 

เทคนิคเดลฟาย 
43 คน ประกอบดวย  
นักการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย และ
นักการศึกษาทางดาน
วิชาชีพ  

แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-จุดเนนของหลักสูตร 
-รูปแบบของหลักสูตร 
-การจัดหลักสูตร 
-ธรรมชาติของผูเรียน 
-การจัดผูสอน 
-การจัดเวลา 
 

2.แนวโนมของหลักสูตร 
คหกรรมศึกษาปจจุบัน
และอนาคตที่เกี่ยวของ
กับตัวแปรทางดานการ
จัดการ 
ครูส,  มารกาเร็จ รัทธ 
(Crouse,Margaret 
Ruth) 
(1984) 

1. พัฒนามาตร 
วัดสําหรับตัวแปร 
2. ประเมินการ 
เปลี่ยนแปลง
ระหวางปจจุบันและ
โครงการหลักสูตร
ในอนาคต 
3. วิเคราะห 
ความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตร
และตัวแปรที่เลือก 

การวิจัยเชิงพรรณนา
และการวิจัยความ 
สัมพันธ ผูเชี่ยวชาญ
ไดมาจากวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยที่มี
โปรแกรมคหกรรม
ศึกษาซึ่งมีทั้งหมด 326 
แหง แลวคัดเลือกมา 
208 คน 

แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-จุดเนนของหลักสูตร 
 

3. การทํานายแนวโนม 
ของหลักสูตรพลศกึษา 
ระดับปริญญาตรีใน
อนาคตโดยใชเทคนิค
เดลฟาย 
โกลสสเตรท,เดวิท  
เอเลน 
(Klostreich,David 
Allen) (1985) 

เพื่อทํานายแนวโนม
ของหลักสูตรพล
ศึกษาระดับปริญญา
ตรีในอนาคตโดยใช
เทคนิคเดลฟาย 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ 
จํานวน 50 คนไดแก
ผูเชี่ยวชาญทางดาน
หลักสูตร และผูบริหาร
ทางดานการศึกษาพล 

แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-แนวโนมทางดานหลักสูตรพลศึกษา 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 
ชื่อผูวิจัย  (ปพ.ศ.)   

ชื่อเร่ือง 
วัตถุประสงค
งานวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา 

วิธีการศึกษา 
และผูเชี่ยวชาญ 

เคร่ืองมือและประเด็นท่ีศึกษา 

4. การใชการ 
วิเคราะหทางปรัชญา
และเทคนิคเดลฟายเพื่อ
หาเนื้อหาวิชาสําหรับ
หลักสูตรในอนาคต
สําหรับนักจุลชีววิทยาใน
เร่ืองอาวุธทางชีวภาพ 
มิลเลอร,ลินดา แอน 
(Miller,Linda Ann) 
(1987) 

เพื่อจัดเนื้อหา
สําหรับนักจุล
ชีววิทยาสําหรับ
หลักสูตรในอนาคต 

เทคนิคเดลฟาย 
ผูเชี่ยวชาญ 

-แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-การพิสูจนอาวุธชีวภาพ 
-ความเรนลับของอาวุธชีวภาพ 
-การวิจัยอาวุธชีวภาพ 
-มาตรการการปองกัน 
-การใชรวมกับ ดีเอ็นเอ 

5.การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและการสอน
ภาษาอังกฤษ : เทคนิค
เดลฟายจากความคิดนัก
การศึกษาอังกฤษตอ
อนาคตของหลักสูตร
ระดับมัธยมปลาย 
คาแลบรีส,เมเรียล ชิล 
เวอรสติล(Calabrese 
Marian Silverstein) 
(1989) 

เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ซ่ึงตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลง 

เทคนิคเดลฟาย  
นักการศึกษาชาว
อังกฤษและสหรัฐ
ทางดานภาษาอังกฤษ 
32 คน 

-แบบสอบถาม 
ประเด็นที่ศึกษา 
-จุดเนนของหลักสูตร 
-ปรัชญาของหลักสูตร 
-บทบาทของครู 
-ส่ือการเรียนการสอน 

  
 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศทีศ่ึกษาเกีย่วกบัหลักสตูรในอนาคต 
ที่นําเสนอทั้งหมด 24 เรื่อง โดยแบงเปนงานวิจัยภายในประเทศ 19 เรื่องและตางประเทศ 5 เรือ่ง มี
ประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกบัวธิีการและเนื้อหาสาระของงานวิจัยดังกลาว  ดังน้ี  
 1. ระยะเวลาประมาณการในการศึกษาอนาคตแนวโนมในอนาคตนัน้สวนใหญมุงศึกษา
ระยะ 10 ป  
 2. วิธีวิทยาที่ใชในการศึกษาสวนใหญใชเทคนิคเดลฟาย  
 3. จํานวนผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอมูลมีจํานวนตั้งแต 18-50  คน โดยคัดเลือกผูที่
มีความเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หาสาระของหลักสูตรที่จะศึกษา  ผูกําหนด
นโยบายหรือวางแผนในหลักสูตรรวมทัง้ผูบริหารที่เกีย่วของกับหลกัสูตรนั้น 
 4. ลักษณะของหลักสูตร สวนใหญศึกษาในดานตอไปนี้   1) ลักษณะทั่วไปของหลักสูตร  
2) จุดมุงหมายของหลักสตูร 3) โครงสรางของหลักสูตรประกอบดวย อัตราการเรียน การแบง
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ประเภทของกลุมวิชา รายวิชาบังคบั รายวิชาเลือก จํานวนหนวยกิต 4) เน้ือหา ประกอบดวย 
หลักเกณฑในการเลือกเน้ือหา  5) กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก วิธีสอน คุณสมบัติของครู 
บทบาทคร ู การจัดบรรยากาศในชั้นเรยีน 6) สื่อการเรียนการสอน ไดแก ความสําคัญของสื่อการ
เรียนการสอน ประเภทของสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน 7) การวัดผลและประเมินผล ไดแก 
จุดประสงคของการวัดและประเมินผล วธิีการวัดและประเมินผล  รูปแบบของการวัดและประเมินผล
เครื่องมือตลอดจนเกณฑที่ใชในการประเมินผล 8) การบริหารหลักสูตร ประกอบดวย ผูรับผดิชอบ
ในการบริหารหลักสูตร หองสมุด การติดตามผลการใชหลักสูตร 9) สถานที่ฝกปฏิบตัิงาน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ใชวธิีวิทยาของการวิจัยอนาคตทําใหผูวิจัยไดแนวทาง
ในการกําหนดวิธีการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครใูนทศวรรษหนา (พ.ศ.2550-2559)   
ดังน้ี 

1. ชวงระยะเวลา ในการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชพีครูจะศกึษาในระยะ 10 ป 
ขางหนา คือ พ.ศ.2550-2559 

2. วิธีการศึกษา  ในการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ.  
2550-2559) ผูวิจัยเลือกใชเทคนิคการวิจัยอนาคต 5 เทคนิค ดังน้ี 
  1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนวธิีการที่ผูวิจัยเลือกใชสัมภาษณ
กลุมผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณลกัษณะ
ของครูที่พึงประสงคและสภาพของการผลิตครใูนปจจุบัน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวาการสัมภาษณเชิงลกึ 
เปนวธิีการสนทนา พูดคุย ซักถามกันแบบตวัตอตวัระหวางผูใหขอมูลกับผูวิจัยโดยที่ผูวิจัยมีจุดสนใจ
อยูแลวและตองพยายามหันความสนใจของผูใหขอมูลไปสูจุดที่เราสนใจโดยอาศัยแนวคําถามที่สราง
ขึ้นไวใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ อันจะนํามาสูขอมูลที่มีความลุมลึก มีความละเอียดชดัเจน 
และนาเชื่อถือซ่ึงสะทอนความเปนจริงที่เปนประโยชนตอการวิจัยในครั้งน้ีได  
  2) การสัมภาษณโดยการประยุกตใชเทคนิคแบบ EFR (Ethnographic Future 
Research) เปนวธิีการที่ผูวิจัยใชสัมภาษณกลุมผูทรงคุณวุฒิ 2 กลุม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และกลุมผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบตัิงานภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของครูในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตเพราะวาการ
สัมภาษณแบบ EFR เปนการสัมภาษณที่เนนผูใหสัมภาษณมีบทบาทสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได
อยางเต็มที ่ และสามารถที่จะลดหรอืเพ่ิมประเด็นในการสัมภาษณ และผูวิจัยมีความเชื่อถือวา 
ผูทรงคุงคุณวฒิุคือผูที่มีความรูความสามารถอยางแทจริงจึงเลือกใชวธิีการสัมภาษณแบบ EFR 
  3) การทํากงลออนาคต (Future wheel) เปนเทคนิควธิีการที่ผูวิจัยนํามาใช เพ่ือแสดง
ความคิดรวบยอดของคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงคในอนาคต    และลักษณะองคประกอบของ 
หลักสูตรวิชาชพีครู เพราะวากงลออนาคตสามารถชวยผูวิจัยในการนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความสัมพันธที่ซับซอนมาแสดงใหเห็นภาพความคิดของอนาคตไดชัดเจน 
  4) การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross impact matrix)  เปนเทคนิควิธกีารที่ 
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ผูวิจัยนํามาใชเพ่ือวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบของหลักสูตรวชิาชีพครูกับคุณลักษณะ
ของครูที่พึงประสงคในอนาคตโดยใหคณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครูเปนผูแสดงความคิดเห็นเพราะวา
การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวางจะชวยการยืนยันขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวฒิุวา
ในแตละสวนมีความสัมพันธเกี่ยวของหรือไม 

  5) การเขียนเปนภาพ(Scenarios) เปนเทคนิคที่ผูวิจัยนํามาใชในการเขียนภาพ เพ่ือ 
แสดงสาระเกี่ยวกับคุณลกัษณะของครูทีพึ่งประสงคในอนาคตและลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 

3. ผูใหขอมูลเกี่ยวกับอนาคต ผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอมูลเกีย่วกับคุณลักษณะของครูทีพึ่ง 
ประสงคในอนาคต และอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชพีครู  ประกอบดวย 2 กลุม ดังน้ี 
  กลุมที ่ 1 กลุมผูทรงคุณวฒิุที่ปฏิบัติงานอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซ่ึงมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 

1) สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึน้ไป 
2) มีความสนใจและ/หรือมีประสบการณเกีย่วกับการผลติหรือพัฒนาครู อยางนอย  

10 ป 
3) มีประสบการณหรือเคยมีสวนรวมในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูรวิชาชีพคร ู
4) มีประสบการณในการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุมวิชาชีพคร ูคือ กลุม 

วิชาการฝกสอนหรือประสบการณวิชาชีพ จิตวิทยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล วิธี
สอนทั่วไปและวิธสีอนเฉพาะ หลักสูตรและหลักการศึกษา อยางนอย 10 ป 
     5) ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
  กลุมที ่2 กลุมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีคุณสมบัต ิดังน้ี 
   1) สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   2) มีความสนใจและ/หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการผลิตหรือพัฒนาครู 
   3) ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 

4. ประเด็นที่มุงศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก   คุณลักษณะของครทูี่พึงประสงคในอนาคต 
รูปแบบของหลักสูตรวิชาชพีครู ปรัชญาของหลักสูตรวิชาชีพคร ู  จุดประสงคของหลักสูตรวิชาชีพคร ู
โครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพคร ู เน้ือหาของหลักสูตรวิชาชีพครู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหารหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร เพราะวาเปน
องคประกอบของหลักสูตรพ้ืนฐานที่มีความสําคัญมากในการที่จะนําไปพัฒนาใหเปนหลักสูตรที่สมบูรณ 
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สรุปแนวคดิในการวิจัย 
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคร ู ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตร และ 
การวิจัยอนาคต จากบทความ วารสาร หนังสือ และเอกสาร รวมทั้งงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวมาเปนแนวทางในการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู ดังน้ี 

1. คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค พบวาประกอบดวย คุณลักษณะทางดานความรู ดาน 
ทักษะและเทคนิควธิี ดานบุคลกิภาพ และดานสัมพันธภาพกับสังคม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎหีลักสูตรทีเ่นนผลลัพธ (Outcome -based curriculum) ซ่ึงเปน 
หลักสูตรที่มุงเนนถึงสมรรถภาพของผูเรียนที่แสดงออกมาวามีความรู ความสามารถ และเจตคติ
อะไรบางโดยหลักสูตรทีไ่ดน้ันตองไดมาจากการปรึกษาหารือกับผูที่มีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder)
กับหลักสตูรทัง้จากชุมชนและรัฐบาล 

3. แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการวิจัยอนาคต( Future research) เนนการวิจัยอนาคตที่ยึดบรรทัด- 
ฐานทางสังคมในการศึกษาอนาคต ซ่ึงเปนวิธีการที่สะทอนถึงความตองการขององคกร โดยเนนที่
เปาหมาย เพ่ือตอบคําถามวาเราอยากใหอนาคตเปนอยางไร ซ่ึงวิธีการนี้จะแตกตางจากวิธีการศึกษา
อนาคตแบบอื่น ๆ คือ การเปดโอกาสใหชุมชนหรือผูม่ีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล 
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาอนาคตใชวธิีการรวบรวมอนาคตเชิงคุณภาพทําใหไดขอมูลที่
หลากหลาย เน่ืองจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเปนสิ่งที่ยงัไมแนนอนดวย 
 ดังน้ันในการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในป พ.ศ. 
2550-2559  ผูวิจัยจึงศึกษาโดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตที่ยึดบรรทัดฐานทางสังคมและไดใหผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับหลักสูตรวชิาชีพครูซ่ึงประกอบดวยกลุมบุคคล 3 กลุม คือ 1)กลุมบุคคลที่ปฏบิตัิงาน
เกี่ยวของกับการผลิตครู 2)กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบตัิงานของครู และ3)กลุมบุคคลที่มี
บทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือการพฒันาโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไดเปนผูใหขอมูล
เกี่ยวกับคุณลกัษณะของครทูี่พึงประสงคในอนาคตและสภาพปจจุบันของการผลิตครู  โดยใชการ
สัมภาษณเชิงลึก เน่ืองจากวาการสัมภาษณเชิงลึกนั้นเปนการสัมภาษณที่ผูวิจัยมีจุดสนใจอยูแลว เพ่ือ
นํามาใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิโดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบ EFR เพราะวา
เปนการสัมภาษณที่เนนผูใหสัมภาษณมีบทบาท สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่  และ 
สามารถที่จะลดหรือเพ่ิมประเด็นในการสมัภาษณ และผูวิจัยมีความเชื่อถือวาผูทรงคุณวุฒิเปนผูที่มี
ความรูความสามารถอยางแทจริงในเรื่องหลักสูตรวชิาชพีครูจึงเลือกใชวิธีการสัมภาษณแบบ EFR แลว
จึงนําขอคิดเห็นที่ไดมาสรางกงลออนาคต ซ่ึงเปนการรวบรวมหรือจัดหมวดหมูความคิดเกี่ยวกับอนาคต
ภาพของหลักสูตรวิชาชีพคร ู เม่ือจัดหมวดหมูเสร็จแลวจึงนําแตละสวนขององคประกอบหลักสูตรมา
วิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวางเพื่อหาปฏิสมัพันธกันระหวางองคประกอบของหลกัสูตรและลักษณะ
ของครูที่พึงประสงคในอนาคตโดยใหคณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครูเปนผูวิเคราะห แลวจึงนําขอมูลที่
ไดทั้งหมดมาเขียนเปนอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู โดยใชเทคนิควิธีการเขยีนภาพ (Scenarios)  
ซ่ึงแนวคิดในการวิจัยดังกลาวสรุปได ดังภาพประกอบ 8 



ปแนวคิดในการวิจัย 
  

  ทฤษฎีการวจิัยอนาคต (Future Research) 
- การวิจัยอนาคตที่เนนบรรทัดฐานทางสังคม(Normative Forecasting) 

1. ศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึง 
ประสงคและสภาพปจจุบันของการ
ผลิตครู 
2. ศึกษาคุณลักษณะของครูที่ 
พึงประสงคในอนาคต 
3. ศึกษาลักษณะของหลักสูตร 
วิชาชีพครูในอนาคต 
4. เขียนอนาคตภาพของหลักสูตร 
วิชาชีพครู 
 

-การสังเคราะหเอกสารและ 
การสัมภาษณเชิงลึก 
 
 
การสัมภาษณแบบEFR 
  
 
การทํากงลออนาคต การวิเคราะห
ผลกระทบภาคตัดขวาง การเขียน
อนาคตภาพ 

อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู 
- รูปแบบหลักสูตร    - กิจกรรมการเรียนการสอน 
- ปรัชญาของหลักสูตร      - สื่อการเรียนการสอน 
- จุดประสงคของหลักสูตร  - การวัดและประเมินผล 
- โครงสรางหลักสูตร        - การบริหารหลัหสูตร  
- เนื้อหาของหลักสูตร        - การประเมินหลักสูตร 

ครูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในอนาคต 
ภาพประกอบ 8 สรุปแนวคดิการวิจัย 

ทฤษฎีหลักสตูรที่เนนผลลัพธ 
(Outcome-based curriculum) 

 -มุงเนนวาผูเรียนควรมีความสามารถที่จะทําอะไรไดมีความรู
อะไรบาง รวมทั้งสามารถที่จะบูรณาการความรู ทักษะ และ 
เจตคติแสดงออกมาในรูปของสมรรถภาพ 
-หลักสูตรที่ไดจะตองไดมาจากการปรึกษาหารือกับผูมีสวนได
สวนเสีย(Stakeholder)ในชุมชน และจากรัฐบาล  

แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะครูที่พงึประสงค  
1. ดานความรู  
2. ดานทักษะและเทคนิควิธี  
3. ดานบุคลิกภาพ  
4. ดานสัมพันธภาพกับสังคม  



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

   
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย เพ่ือศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา 
(พ.ศ.2550-2559) ใน 2 ดาน คือ ดานคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและดานลักษณะของ
หลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคต โดยการประยุกตระเบียบและเทคนิคการวจัิยอนาคต (Future Research) 
ตามแนวบรรทัดฐานทางสงัคมในการศึกษาอนาคต (Normative forecasting) เน่ืองจากเปนวิธีที่
สะทอนถึงความตองการขององคกร โดยเนนเปาหมาย (Goal-Oriented) เพ่ือตอบคําถามทีว่า “เรา
อยากจะใหอนาคตเปนอยางไร?” วิธีการศึกษาอนาคตแนวนี้นิยมนํามาใชกําหนดจุดมุงหมายของ
หนวยงาน พันธกิจ และอนาคตที่หนวยงานตองการโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) เขามามี
สวนรวมใหขอมูลพ้ืนฐาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ แบงออกเปน 3 ระยะ   
 ระยะที่ 1 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน โดยการศึกษา วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
แลวจึงสัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของดวยเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth-interview) เพ่ือใหได
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพของการผลิตครูในปจจุบนั 
 ระยะที่ 2 การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครู โดยการสัมภาษณผูทรงคณุวุฒิ 
ดวยเทคนคิ EFR (Ethnographic future research) เพ่ือใหไดคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
อนาคตและลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 
 ระยะที่ 3  การรางอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครู โดยการสรางกงลออนาคต(Future 
wheels) วิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross-impact matrix) และเขียนภาพอนาคตของ
หลักสูตรวิชาชีพคร ู
 ดังแสดงในภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 ระยะและขัน้ตอนของการดําเนินการวจัิยเพ่ือศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตร    
     วิชาชีพครู 
 
 
 จากภาพประกอบ 9 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพ
ครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) ผูวิจัยไดดําเนินการโดยมีรายละเอียดในแตละขัน้ตอน ดังน้ี 

  ศึกษาและวิเคราะหเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของดวย 
เทคนิคการสัมภาษณเชิงลึก 

คุณลักษณะของ 
ครูที่พึงประสงค
และสภาพของการ
ผลิตครูในปจจุบัน 

ระยะที่ 2 
การศึกษาอนาคต
ภาพของหลักสูตร
วิชาชีพครู 

ระยะที่ 1 
การสํารวจ 

ขอมูลพื้นฐาน 

คุณลักษณะของ 
ครูที่พึงประสงคใน
อนาคตและลักษณะ
ของหลักสูตรวิชาชีพ
ครูในอนาคต 

 
    สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดวยเทคนคิ EFR  
 

ระยะที่ 3 
การรางอนาคตภาพของ
หลักสูตรวิชาชีพครู 

 

เขียนภาพอนาคตของหลักสูตรวิชาชีพครู 

วิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง 
 ( Cross – impact matrix ) 

สรางกงลออนาคต (Future wheels)

อนาคตภาพของ
หลักสูตรวิชาชีพครู 

ระยะของการ
ดําเนินการวิจัย 

 
ขั้นตอนของการดําเนิน 

การวิจัย 
ผลที่ไดรับ 
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ระยะที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน 
 การศึกษาคนควาในระยะที ่1 มีเปาหมายเพื่อสํารวจขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณลกัษณะของ
ครูที่พึงประสงคและสภาพของการผลิตครูในปจจุบัน ซ่ึงเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับผูทรงคุณวุฒิในการ 
ศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูในระยะที่ 2  โดยการศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร งานวิจัย 
และการศึกษาความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกบัหลักสตูรวชิาชีพครู โดยมีขั้นตอนดําเนินงาน 
ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั  
  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพ
การผลิตครใูนปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาคณุลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
อนาคตและลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครูในอนาคต โดยมีการดําเนินงาน ดังน้ี 

1.1 การสังเคราะหคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค 
   ผูวิจัยไดสืบคนเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคโดยใชคําศัพทหลัก 
ไดแก  “ครูทีมี่คุณภาพ” “ครูที่ดี” “ครูทีพึ่งประสงค” “ครูที่มีประสิทธิภาพ” “ครูทีป่ระทับใจ” รวมทั้งที่
ปรากฏในนโยบายหรือกฎหมายทางดานการศึกษาของชาติ ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 มาตรฐานคร ู มาตรฐานตามเกณฑการประเมินการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง
แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะครูของตางประเทศ แลวศึกษาและวิเคราะหคุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคทั้งของไทยและตางประเทศ ในสวนของไทยแบงออกเปน 2 ชวง  คือ ชวงกอนมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542 และหลงัจากที่มีการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ถึงปจจุบันแลวสังเคราะหจัดออกมาเปนหมวดหมูตาม
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค 4 ดาน  ดังน้ี 
   1) คุณลักษณะดานความรู ประกอบดวย  
    - ความรูดานเนื้อหาวิชาที่สอน ไดแก เน้ือหาตามที่หลักสูตรกําหนดไว 
    - ความรูดานวิชาชีพคร ูไดแก การวิจัย จิตวิทยา การประเมินผล การสอน  
การจัดการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู พฤตกิรรมมนุษย ทฤษฎีการศึกษา การเชื่อมโยงความรูเกากับ
ความรูใหม หลักสูตร 
    - ความรูทั่วไป ไดแก กฎหมาย ประวตัิศาสตร คอมพิวเตอร ศิลปวัฒนธรรม 
การอนุรักษธรรมชาต ิสังคม การเมือง กฎหมายทางดานการศึกษา สิ่งแวดลอม และความรูทางดาน
ภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ 
   2) คุณลักษณะดานทักษะและเทคนิควิธ ีประกอบดวย ทักษะและเทคนิควิธทีางดาน
การสอน การใชสื่อ การจัดการเรียนการสอนยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง การจัดการเรียนรูตลอดชีวติ 
การใชเทคโนโลยี การฟง การพูด การอาน การเขียน การทําหลักสตูร การประเมินผล การรายงาน
ผลการพัฒนาผูเรียน การทําแผนการสอน การตั้งคาํถาม การออกแบบการเรยีนการสอน การ
ยกตัวอยาง การเราความสนใจ การแนะแนว 
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   3) คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ ประกอบดวย คุณธรรมจริยธรรม คือ มีความ
อดทน ขยัน เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ซ่ือสัตย มีความรับผิดชอบ ยุตธิรรม กระตือรือรน เมตตากรุณา 
เสียสละ และมีวินัย  มีเจตคตทิี่ดีทั้งตอตนเอง อาชีพและผูเรียน  มีวิญญาณความเปนครู  ใฝหา
ความรู  ความเปนผูนํา  เฉลียวฉลาด รักและศรทัธาในอาชพีครู  มีวิสัยทศัน กระบวนการคิดขัน้สูง 
มีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ 
   4) คุณลักษณะดานสัมพันธภาพทางสังคม ไดแก  สัมพันธภาพกับชุมชน ผูเรียน 
เพ่ือนรวมงาน และ ผูปกครอง 
 
  1.2 การศึกษาสภาพของการผลิตครูในปจจุบัน  
   ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติในดานการฝกหัดครู แนวความคดิของนักการศึกษา รายงานการประชุมเกี่ยวกับสภาพของ
การผลิตครู และหลักสตูรผลิตครใูนปจจุบันฉบับที่ใชในขณะนี ้ คือ หลักสูตร พ.ศ.2541-2543 ของ
สถาบันผลติครู 7 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลยัทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบัน
ราชภัฎ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข) เพ่ือสังเคราะหใหเห็นภาพรวมของการผลิตครูในปจจุบนัโดย
กําหนดประเด็นศึกษา เปน 8 ดาน คือ การรับนักศกึษาครู ปรัชญาของหลักสูตร จุดประสงคของ
หลักสูตร โครงสรางรายวิชาของหลักสตูรวชิาชีพคร ู เน้ือหาของหลักสูตรวิชาชีพครู กิจกรรมการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผลการเรียนรู  ดังน้ี  
   1.2.1 การรับนักศึกษา 
    นักศึกษาที่เขาสูกระบวนการผลิตครูน้ันสวนใหญไมใชนักเรียนที่เรียนเกงหรือ
สนใจที่จะเปนครู 
   1.2.2 ดานผูสอน 
    ผูสอนนักศึกษาครูบางสวนขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูเน่ืองจาก
มีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมาก และไมเปนแบบอยางหรือตัวอยางที่ดีทางดานการสอนและดานความ
ประพฤต ิ
   1.2.3 ดานกระบวนการเรยีนการสอน 
    กระบวนการเรียนการสอนเนนความรูทางดานเนื้อหามากกวาการปฏิบัติและ
การพัฒนาคุณลักษณะของความเปนคร ู เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไมหลากหลาย 
การเรียนการสอนสวนใหญใชวธิีการบรรยาย 
   1.2.4 ดานสื่อการเรียนการสอน      

   มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาประกอบการสอนนอย ผูสอนบางสวนยัง 
ขาดความชํานาญและการติดตามเพื่อนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพมาใชประกอบการ
เรียนการสอนใชสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งแรงจูงใจในการใชสื่อการสอน 
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   1.2.5 ดานการวัดและประเมินผล  
    การวัดและประเมินผลน้ันสวนใหญวัดในดานความรูมากกวาภาคปฏิบตัิรวมทั้ง
ไมมีเกณฑมาตรฐานในการวัดและประเมนิผล 
   1.2.6 ดานลกัษณะหลักสตูรผลิตครูในปจจุบัน 
    หลักสูตรผลิตครูในดานปรชัญา วัตถปุระสงค โครงสรางหลักสูตร และ
โครงสรางรายวิชาชีพคร ู มีลักษณะ ดังน้ี 
     1.2.6.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
    ปรัชญาของหลักสูตรวิชาชพีครู มุงเนนผลิตบัณฑิตครูใหเปนผูที่มีความเจริญ-
งอกงามทั้งทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม คอื เปนคนที่มีความรู มีคุณธรรม 
สรางสรรคสังคม 
    1.2.6.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

     เม่ือพิจารณาในภาพรวมแลวมุงผลติบัณฑิตใหมีคุณลกัษณะ ดังน้ี 
1) มีความรอบรูทั้งดานเนื้อหาวิชา   สิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  

ตลอดจนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2) มีความรูและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
3) มีเจตคตทิี่ดีตอวิชาชีพคร ูมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดม่ันในจรรยาบรรณ 

วิชาชีพคร ู
4) มีความเปนผูนําในการเปลีย่นแปลงการศึกษา 
5) มุงทําประโยชนและพัฒนาสงัคมรวมทั้งทองถิ่นหรือชุมชน 
6) มีกระบวนการคิดที่จะพัฒนางานใหเกิดประโยชน 

     1.2.6.3 โครงสรางหลักสูตร 
     โครงสรางของหลักสูตรผลติครูพบวา มีอยู 4 รูปแบบ คือ  

     รูปแบบที ่1 ของมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจัดหมวดวิชาออกเปน 3 หมวด ไดแก หมวดวิชาการ
ศึกษาทัว่ไป (ภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พลศึกษาหรือพลานามัย)  
หมวดวิชาเฉพาะดาน(วิชาชีพครูกับวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี  

   รูปแบบที ่2 ของมหาวิทยาลัยนเรศวรจดัหมวดวิชาออกเปน 4 หมวด  
ไดแก หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
พลศึกษาหรือพลานามัย)  หมวดวิชาชีพครู หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  

   รูปแบบที ่3 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดหมวดวิชาออกเปน 3 หมวด  
ไดแก หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (ภาษา มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร และสหศาสตร) หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชพีครูกับวชิาเอก)  และหมวดวิชาเลือก
เสรี  
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     รูปแบบที ่4 ของสถาบันราชภัฏจัดหมวดวิชาออกเปน 3 หมวด ไดแก 
หมวดวิชาการศึกษาทัว่ไป (ภาษาและการสื่อสาร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วทิยาศาสตร และ
คณิตศาสตร) หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอก วิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณวิชาชีพครู) และหมวด
วิชาเลือกเสรี  
    1.2.6.4 จํานวนหนวยกิต 
     1) จํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาตาง ๆ ในโครงสรางหลักสูตร สรุปตาม
หมวดวิชาได ดังน้ี 
      จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป 30-39 หนวยกิต 
      จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาชีพคร ู 30-41 หนวยกิต 

    จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาชีพคร ูบังคบั  24-36 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาชีพคร ูเลือก  5-7 หนวยกิต 
    จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเอก   53-68 หนวยกิต 

      จํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสร ี5-10 หนวยกิต 
     2) จํานวนหนวยกิตของกลุมวิชาตาง ๆ  ในหมวดวิชาชีพครูบังคบัสรุป
ออกมาเปนชวงโดยแยกตามกลุมวิชาไดดังน้ี 
      - การฝกสอนหรือการเตรียมประสบการณภาคปฏิบัต ิ6-8 หนวยกิต 

   - จิตวิทยาการศึกษา  2-6 หนวยกิต 
   - เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา 2-3 หนวยกิต 
   - การประเมินผลและการสรางแบบทดสอบ 2-3 หนวยกิต 
   - วิธีสอนทัว่ไปและวิธีสอนเฉพาะ 3-6 หนวยกิต 
   - หลักสูตรและพ้ืนฐานทางการศึกษา 6-13 หนวยกิต 

  
โครงสรางหลักสูตรวิชาชีพครขูองทั้ง 7 สถาบัน ทุกหลักสูตรในกลุมรายวิชาชีพครู มี 6 กลุมวิชา  

ดังน้ี  
 1. การฝกสอนหรือประสบการณการสอน เชน การฝกสอน การฝกประสบการณการสัมมนา
การสอน 
 2. จิตวิทยาการศึกษา เชน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาวัยรุน พัฒนาการเด็ก 
 3. สื่อการสอน เชน  การผลิตสื่อ  การใชสื่อการสอน  นวัตกรรมการศึกษา 
 4. การประเมินผลการเรียน เชน การทดสอบทางจิตวิทยา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
 5. วิธสีอน เชน หลักการสอน พฤติกรรมการสอน 
 6. หลักการศกึษา เชน การนิเทศการศึกษา การวางแผน การพัฒนาหลักสูตร การบริหาร 



 94

 การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกีย่วของกับลักษณะของครูทีพึ่งประสงคและสภาพ
ของการผลิตครูในปจจุบัน ผูวิจัยไดนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางและประเด็นการ
สัมภาษณผูทีมี่สวนเกี่ยวของกับหลักสูตรวิชาชีพครูในขอที่ 2  
 
 2. การศึกษาความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเก่ียวของกับหลักสูตรวิชาชีพครู  
  ในขั้นตอนนี้เปนการศกึษาความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับหลักสตูรวชิาชพีครู 
โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเชิงลึกซึ่งเปนเปนวธิีการสนทนา พูดคุย ซักถามกันแบบตวัตอตวัระหวาง
ผูใหขอมูลกับผูวิจัยโดยอาศัยแนวคําถามที่สรางขึ้นจากผลที่ไดในการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกบั
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพการผลิตครใูนปจจุบันเปนแนวทางในการสัมภาษณ ทําให
ไดขอมูลที่มีความลุมลึก ละเอียดชัดเจน เพ่ือใหไดขอมูลมาเปนพ้ืนฐานและกําหนดเปนประเด็นใน
การสัมภาษณผูทรงคุณวฒิุโดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 
  2.1 พื้นที่ในการศึกษา 
   ในการศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพ
ของการผลิตครูในปจจุบัน ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาหาขอมูลจากบุคคลที่เกีย่วของกับหลักสตูรวชิาชีพครู
โดยกําหนดพื้นที่เขตภาคกลางที่เปนที่ตั้งของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนที่เปน
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี ซ่ึงมีลักษณะทางภูมิศาสตร ประวตัิศาสตร 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทีใ่กลเคยีงกัน เพ่ือเปนพ้ืนที่ในการศึกษา คือ 1) มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ โรงเรียนชุมชนวัดบางขันและโรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
จังหวัดปทุมธานี 2)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ๑” และ
โรงเรียนวัดประดูทรงธรรม จังหวัดพระนครศรอียุธยา และ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียน
อนุบาลลพบุรีและโรงเรียนวนิิตศึกษาในพระราชูปถัมภ จังหวัด ปทุมธานี 
 
  2.2  การกําหนดผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
   ผูใหขอมูลหลกัในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก กลุมผูที่เกี่ยวของกับหลกัสูตรวชิาชีพครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ 3 แหง การคัดเลือกผูใหขอมูลน้ันผูวิจัยไดกําหนดคณุสมบัติของผูให
ขอมูลหลักกอนเพราะผูใหขอมูลน้ันจะตองมีความรอบรูในประเด็นที่ผูวจัิยกําหนดตรงกับวัตถุประสงค
การวิจัย โดยการเลือกจากกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับหลักสูตรวิชาชพีครูที่ยินดีใหความรวมมือในการ
วิจัย จําแนกเปน 3 กลุม ดังน้ี 
    2.2.1 กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการผลิตคร ูไดแก ผูบริหารคณะครุศาสตร คณาจารย
ที่สอนรายวิชาชีพครู และนกัศึกษาครู โดยมีเกณฑการคัดเลือก ดังน้ี  
   ผูบริหารคณะครุศาสตร ไดแก คณาจารยคณะครุศาสตรที่ดํารงตําแหนงเปนคณบดี
หรือรองคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงมีคุณสมบัต ิดังตอไปน้ี 
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   1) สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป 
   2) มีประสบการณในการสอนนักศึกษาครอูยางนอย 10 ป 
   คณาจารยที่สอนรายวิชาชพีครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
   1) สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทขึ้นไปหรือมีตําแหนงทางวิชาการ 
   2) มีประสบการณในการสอนในรายวิชาชพีครูไมต่ํากวา 5 ป 
   3) มีประสบการณในการนิเทศนักศึกษาครู 
   นักศึกษาคร ู ไดแก นักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตรของมหาวทิยาลัย
ราชภัฏที่กําลงัศึกษาอยูชั้นปที ่4 และกําลังฝกปฏิบตัิการสอนที่สถานศึกษา 
   2.2.2 กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตงิานของครู ไดแก ผูบริหารโรงเรียนประถม-
ศึกษาและมธัยมศึกษา ครปูระจําการ นักเรียน โดยมีเกณฑการคัดเลือก ดังน้ี  
   ผูบริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีมี่คุณสมบัต ิดังตอไปน้ี 
   1) สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 
   2) เปนผูบริหารของโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครขูองนักศึกษา 
ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอยางนอย 2 ปขึน้ไป 
   ครูที่สอนในระดับระดับชั้นประถมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีคุณสมบัต ิดังตอไปน้ี 
   1) สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 
   2) มีประสบการณในการเปนอาจารยนิเทศกหรือเปนพ่ีเลี้ยงนักศึกษาครูของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยางนอย 2 ปขึ้นไป 
   นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาทีเ่คยเรียนหรือ 
กําลังเรียนกับนักศึกษาครขูองมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มาฝกประสบการณวิชาชีพครู 
  3. กลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษา ไดแก คณะกรรมการโรงเรียน ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน 
    
  2.3 การสรางแบบสัมภาษณ 
   การศึกษาขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับลักษณะของครูที่พึงประสงค และสภาพปจจุบัน
ของการผลิตครู เพ่ือนํามาเปนแนวทางสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูวจัิยไดสรางแบบสัมภาษณกึง่
โครงสราง(ดังภาคผนวก ง) เพ่ือสัมภาษณผูเกี่ยวของกับหลักสตูรวชิาชีพครูโดยมีขั้นตอนดําเนินการ 
ดังน้ี 
   1) นํากรอบความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับคุณลกัษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพ
ปจจุบันของการผลิตครทูี่ไดมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยในขัน้ที่ 1 มากําหนดเปนประเด็น
ในการสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจํานวน 7 ฉบับ โดยมีประเด็นที่ศึกษาจําแนกตามกลุมผู
ที่เกี่ยวของกับหลักสตูรวชิาชีพครู ดังแสดงในตาราง 16 
 
 



 96

ตาราง 16 ประเด็นที่ศึกษาโดยจําแนกตามกลุมผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรวชิาชีพครู 
 

ฉบับท่ี กลุมผูท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร
วิชาชีพครู 

ประเด็น 
 

ฉบับที่ 1 ผูบริหารคณะครุศาสตร 

ฉบับที่ 2 คณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครู 

ฉบับที่ 3 นักศึกษาครู 

1.คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค 
2.สภาพปจจุบันของการผลิตครู 
   2.1 คุณลักษณะของนักศึกษาครู 
   2.2 หลักสูตรวิชาชีพครู   ไดแก ปรัชญาของหลักสูตร  
จุดประสงคของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหา  กิจกรรม
การเรียนการสอนและการฝกประสบการณวิชาชีพครู ส่ือ
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประเมิน
หลักสูตร และการบริหารหลักสูตร  

ฉบับที่ 4 ผูบริหารโรงเรียน 
ฉบับที่ 5 ครูประจําการ 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค คุณลักษณะของนักศึกษา
ครู และการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

ฉบับที่ 6 นักเรียน คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและคุณลักษณะของ
นักศึกษาครู 

ฉบับที่ 7 คณะกรรมการสถานศึกษา 
ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน 
และผูปกครองนักเรียน 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค 

 
 
   2) นําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลวใหคณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานิพนธ
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของเนื้อหาตลอดจนภาษาที่ใชเม่ือปรับปรุงแกไข
แลวไดนําแบบสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร จํานวน 3 ทาน (รายชื่อแสดงในภาคผนวก 
ค) ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของเนื้อหาในประเด็นการสมัภาษณ  
   3) ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวจึงไปทดลอง 
สัมภาษณครั้งที่ 1 ระหวางวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ถึง วนัที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2546 กับผูบรหิาร
คณะครุศาสตร คณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครู นักศึกษาครู ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ตัวแทน
ชุมชน ผูปกครองนักเรียน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา แลวจึงนําผลที่
ไดจากการทดลองสัมภาษณปรับปรุงแกไขประเด็นการสัมภาษณและการเรียงลําดับประเด็น ภาษาที่
ใช ซ่ึงพบวามีแบบสัมภาษณของครู นักเรียน และนกัศึกษาครทูี่ตองนําไปทดลองสัมภาษณครั้งที่ 2 
ระหวางวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 กับครู 1 คน นักเรียน 2 คน และนักศึกษาครู 2 คน ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือแกไขประเด็น
การสัมภาษณใหสมบูรณและเหมาะสมกับกลุมตัวอยางยิ่งขึ้น  
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  2.4 การเก็บรวมรวมขอมลู 
   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 
   2.4.1 ข้ันเตรยีมการสัมภาษณ  
    1) ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือกับคณบดีหรือรองคณบดีคณะครุศาสตรของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 แหง ใหชวยคัดเลือกคณาจารยผูสอนรายวชิาชีพครูที่มีคณุสมบัติตาม
เกณฑที่กําหนด และคัดเลอืกโรงเรียนที่เปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู เพ่ือกําหนดตัวผูให
ขอมูลหลัก แลวผูวิจัยจึงติดตอขอความรวมมือผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ เพ่ือใหชวย
คัดเลือกครูผูสอน นักเรียน  นักศึกษาครู รวมทั้งบุคคลทีมี่บทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนา
โรงเรียนที่มีคุณสมบัติตรงกบัที่ผูวิจัยตองการ 
    2) ผูวิจัยติดตอกลุมผูที่ใหขอมูลหลัก และนําประเด็นการสัมภาษณที่ผานการ 
ทดลองใชและไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมจากคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธแลวไปใหผู
ที่จะใหขอมูลที่เปนไดศึกษากอนพรอมทั้งชี้แจง บอกวัตถุประสงค และนัดหมาย วนั เวลา สถานที่
สําหรับการสมัภาษณ 
    3) เตรียมอุปกรณที่ใช ไดแก เครื่องบันทกึเสียง ตลบัเทป แบตเตอรี ่และ 
บันทึกการสัมภาษณ 
 
   2.4.2 การดําเนินการสัมภาษณ 
    ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักดวยตนเองระหวางวันที่ 19  
สิงหาคม 2546 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2546 โดยมีการขั้นตอนดําเนินการสัมภาษณ ดังน้ี 
    1) สรางความสัมพันธที่ดีกบัผูใหขอมูล เพ่ือใหผูใหขอมูลเกิดความไววางใจ 
โดยการสนทนาอยางเปนกันเองและใชภาษาใหเหมาะสมกับผูใหขอมูลรวมทั้งขออนุญาตผูใหขอมูล
ในการบันทึกเสียงในการสัมภาษณพรอมทั้งสรางความเชื่อม่ันใหกับผ ู ถูกสัมภาษณวาขอมูลที่ไดจะ
ถือเปนความลับ     

  2) ดําเนินการสัมภาษณโดยใชประเด็นการสัมภาษณที่เตรียมไวแลวเปนแนวทาง 
พรอมกับจดบันทึก เวลาทีใ่ชในการสัมภาษณผูใหขอมูลในแตละกลุมแตกตางกันไป คือ ผูบริหาร
คณะครุศาสตร คณาจารยคณะครุศาสตร ผูบริหารโรงเรียน ครูประจําการ ใชเวลาอยูระหวาง 45 - 90 
นาที นักศึกษาครูใชเวลาอยูระหวาง 40-60 นาที นักเรียนใชเวลาอยูระหวาง 20-30 นาที และบุคคลที่
มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาโรงเรียนใชเวลาอยูระหวาง 30-60 นาที  
    3) การสัมภาษณครั้งแรก ผูวิจัยไดไปสัมภาษณกลุมบุคคลที่เกี่ยวของดังกลาวใน
แตละแหงตามลําดับเวลาทีผู่ใหขอมูลกําหนด โดยผูวิจัยไดดําเนินการพรอมทั้งสังเคราะหขอมูลทันที 
แลวพิจารณาประเด็นเพ่ิมเติมกอนการสัมภาษณรายตอไป จนขอมูลแตละกลุมที่ไดไมเปลี่ยนแปลง 
ผูวิจัยจึงยุติการสัมภาษณ จํานวนผูใหขอมูลหลักในแตละกลุมที่สัมภาษณแตละแหง แสดงดังตาราง 17 
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ตาราง 17  รายละเอียดและจํานวนผูใหขอมูลหลัก 
  

แหลงที่รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยาง จํานวน(คน) 
จังหวัดปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
 
ผูบริหารคณะครุศาสตร   
คณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครู  

 
2 
6 

โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน 
 

ผูบริหารสถานศึกษา       
นักศึกษาครู       
นักเรียน       
อาจารยพ่ีเล้ียง  
บุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน      

2 
4 
6 
5 
4 

โรงเรียนธรรมศาสตรคลองหลวงวิทยาคม 
 

ผูบริหารสถานศึกษา       
นักศึกษาครู       
นักเรียน       
อาจารยพ่ีเล้ียง  
บุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน      

2 
5 
4 
3 
2 

                                                                                      รวม 45 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
ผูบริหารคณะครุศาสตร   
คณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครู  

 
7 
10 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห ๑” 
 

ผูบริหารสถานศึกษา       
นักศึกษาครู       
นักเรียน       
อาจารยพ่ีเล้ียง  
บุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน      

3 
3 
4 
2 
8 

โรงเรียนวัดประดูทรงธรรม 
 

ผูบริหารสถานศึกษา       
นักศึกษาครู       
นักเรียน       
อาจารยพ่ีเล้ียง  
บุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน      

2 
8 
7 
6 
4 

                                                                                      รวม 64 
จังหวัดลพบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 

 
ผูบริหารคณะครุศาสตร   
คณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครู  

 
6 
3 

โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 
 

ผูบริหารสถานศึกษา       
นักศึกษาครู       
นักเรียน       
อาจารยพ่ีเล้ียง  

2 
4 
4 
3 



 99

ตาราง 17 (ตอ) 
 

แหลงที่รวบรวมขอมูล กลุมตัวอยาง จํานวน(คน) 
 บุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน      3 
 
โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ 
 

ผูบริหารสถานศึกษา       
นักศึกษาครู       
นักเรียน       
อาจารยพ่ีเล้ียง  
บุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน      

1 
5 
4 
3 
3 

                                     รวม 41 
 
 
  2.5 การวิเคราะหขอมูล 
   นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับหลักสตูรวชิาชีพครู ซ่ึงไดแก กลุม
บุคคลที่เกี่ยวของกับการผลิตครู กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของครู กลุมบุคคลที่มีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษามาวเิคราะหเน้ือหาโดย
สรุปตามคุณลกัษณะของครทูี่พึงประสงคและสภาพปจจุบันของการผลิตครใูน 2 ประเด็น ไดแก 1) 
คุณลกัษณะของนักศึกษาครู 2) หลักสูตรวิชาชีพคร ู  ไดแก ปรัชญาของหลักสูตร  รูปแบบหลกัสูตร 
จุดประสงคของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอนและการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประเมินหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพของการผลิตครูในปจจุบัน ดังน้ี 
  ก. คุณลักษณะของครูทีพ่ึงประสงค 
   ไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค  ดังแสดงในตาราง18  
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ตาราง18 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคโดยจําแนกตามกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกบัหลักสตูรวชิาชีพ  
     ครูที่ใหสัมภาษณ 
 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
การผลิตครู 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติงานของครู 

                            
                กลุมผูใหขอมูล              
 
คุณลักษณะของ 
ครูที่พึงประสงค                             

ผูบริหาร
คณะ 

คณาจารย นักศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน 

กลุมบุคคลที่
มีบทบาทใน
การพัฒนา
ชุมชนหรือ
โรงเรียน 

ก.ดานความรู           
1.ความรูดานเนื้อหาวิชาที่สอน        
2.ความรูดานวิชาชีพครู 
  2.1 ความรูทางดานจิตวิทยา 
        - การเขาใจผูเรียน 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        - รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน        
        - การสรางแรงจูงใจผูเรียน        
        - ความแตกตางระหวางบุคคล        
        - พัฒนาการเด็ก        
        - การปกครองชั้นเรียน        
        - การเสริมแรงผูเรียน        
    2.2 ความรูทางดานหลักสูตร 
       -ความรูเกี่ยวกับหลักสูตร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       -การสรางและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/ทองถ่ิน 

       

    2.3 ความรูทางดานการศึกษา 
        - หลักการศกึษา 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        - กฎหมายการศึกษา        
        -การประกันคุณภาพและการ
ประเมินภายนอกและภายในโรงเรียน 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

   2.4 ความรูทางดานการจัดการ 
เรียนการสอน 
        -วิธีสอนและเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

        - การเขียนแผนการสอน        
    2.5 ความรูทางดานนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและส่ือการเรียนการสอน 
       -การนํานวัตกรรมเทคโนโลยี
และสื่อการเรียนการสอนมาใช 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

    2.6 ความรูทางดานการวัดและ 
ประเมินผล    

       

         -การสรางเครื่องมือในการวัด
และประเมินผล 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

         -การประเมินตามสภาพจริง        
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
การผลิตครู 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติงานของครู 

                            
                กลุมผูใหขอมูล              
 
คุณลักษณะของ 
ครูที่พึงประสงค                             

ผูบริหาร
คณะ 

คณาจารย นักศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน 

กลุมบุคคลที่
มีบทบาทใน
การพัฒนา
ชุมชนหรือ
โรงเรียน 

   2.7 ความรูทางดานการวิจัย        
       - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 

 
 

   
 

   

      - การวิจัยในช้ันเรียน        
   2.8 ความรูท่ัวไปในศาสตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 
     - เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

     - คอมพิวเตอร        
     - วิทยาศาสตร        
     - พลังงานและสิ่งแวดลอม        
     - สังคมและวัฒนธรรม        
     - เศรษฐกิจและการเมือง        
     - ทองถ่ินและชุมชน        
     - การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ
ตางๆ  

   
 

 
 

  
 

 
 

     - อาหารและโภชนาการ        
     - เด็กและครอบครัว        
     - ภาษาอังกฤษ        
ข.คุณลักษณะดานทักษะปฏบิัติ        
   1. ทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการเรียนการสอน 

       

     - การจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

     - การบูรณาการความรู        
     - การเราความสนใจ        
     - การเสริมแรง        
     - การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 

       

      - การอธิบายและยกตัวอยาง        
      - การบูรณาการความเปนไทย        
      - การบูรณาการสิ่งแวดลอมและ 
พลังงาน 

    
 

   
 

     2.ทักษะปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีและส่ือการเรียนการสอน 
       - การสืบคนขอมูลโดยผาน 
ระบบอินเตอรเนต 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
การผลิตครู 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติงานของครู 

                            
                กลุมผูใหขอมูล              
 
คุณลักษณะของ 
ครูที่พึงประสงค                             

ผูบริหาร
คณะ 

คณาจารย นักศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน 

กลุมบุคคลที่
มีบทบาทใน
การพัฒนา
ชุมชนหรือ
โรงเรียน 

  -การใชส่ือดั้งเดิมและส่ือเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

    3. ทักษะปฏิบติัท่ีเกี่ยวกับการ 
วัดและการประเมินผล 

       

        -การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

       

ค.คุณลักษณะดานคุณลักษณะ
ความเปนครู 

       

   1. คุณธรรมจริยธรรม 
      - ใจกวาง 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      - อดทน        
      - ความรับผิดชอบ        
      - ซ่ือสัตย        
      - ความเมตตา        
      - ตรงตอเวลา        
      - มีเหตุผล        
      - ประหยัด        
      - มีระเบียบวินัย        
      - เสียสละ        
      - มีความยุติธรรม        
      - อุทิศเวลา        
  2.จรรยาบรรณ 
     - มีความรักในวิชาชีพ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     - มีอุดมการณของความเปนครู        
     - มีจิตวิญญาณของความเปนครู        
   3. บุคลิกภาพ 
      - ความเชื่อม่ัน 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      - สุขภาพรางกายแข็งแรง        
      - การใฝรูใฝเรียน        
      - การควบคุมอารมณ        
      - การแตงกายเหมาะสม        
      - การพูดที่เหมาะสม        
      - มีมนุษยสัมพันธ        
      - มีกระบวนการคิด        
      - มีวิสัยทัศน        
      - เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง        
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
การผลิตครู 

กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติงานของครู 

                            
                กลุมผูใหขอมูล              
 
คุณลักษณะของ 
ครูที่พึงประสงค                             

ผูบริหาร
คณะ 

คณาจารย นักศึกษา ผูบริหาร ครู นักเรียน 

กลุมบุคคลที่
มีบทบาทใน
การพัฒนา
ชุมชนหรือ
โรงเรียน 

      - ชางสังเกต        
      - เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง        
      - ชี้นําผูเรียนในทางที่ถูก        
ง. คุณลักษณะดานสัมพันธภาพ 
ทางสังคม 

       

  -มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน 
นักเรียน ชุมชน และผูปกครอง 

       

   - มีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ 
ชุมชน 

       

    - ปรับตัวเขากับขนบธรรมเนียม 
และประเพณีทองถ่ิน 

       

    - รวมพัฒนาชุมชน        

 
 
 จากตาราง 18  คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคตามแนวคิดของกลุมบุคคลที่เกีย่วของกับ
หลักสูตรวิชาชีพครูทั้ง 3 กลุม ประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ดาน ไดแก ดานความรู ดานทักษะปฏิบตัิ 
ดานคุณลักษณะความเปนครู และดานสมัพันธภาพทางสังคม ซ่ึงแตละดานมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ดานความรู ประกอบดวย ความรูดานเนือ้หาวิชา ดานวิชาชีพครู ดานความรูทัว่ไป 
ในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ คือ 
  1.1 ความรูดานเนื้อหาวิชา  
  1.2 ความรูดานวิชาชีพครู ประกอบดวย ความรูในดานตอไปน้ี 
   ก. ความรูทางดานจิตวิทยา เปนความรูเกี่ยวกับการเขาใจผูเรียน รูปแบบการเรียนรู
ของผูเรียน การสรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน ความแตกตางระหวางบุคคล พัฒนาการของเด็ก การ
ปกครองผูเรียน และการเสรมิแรงผูเรียน  
   ข. ความรูทางดานหลกัสูตร เปนความรูเกีย่วกับหลักสูตรที่สอนอยู การสรางและ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/ทองถิ่น 
   ค. ความรูทางดานการศึกษา เปนความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษา กฎหมายการศึกษา 
ระบบงานของโรงเรียนและการจัดองคกร การประกันคุณภาพและการประเมินภายนอกและภายในโรงเรียน  
   ง. ความรูทางดานการจัดการเรียนการสอน เปนความรูเกี่ยวกับวธิีสอนและเทคนิค 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเขียนแผนการสอน  
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   จ. ความรูทางดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน เปนความรูเกี่ยวกับ
การนํานวัตกรรมและสื่อการสอนมาใช 
   ฉ. ความรูทางดานการวัดและประเมินผล เปนความรูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือ 
ในการวัดผลและประเมินผล  และการประเมินผลตามสภาพจริง 
   ช. ความรูทางดานการวิจัย เปนความรูเกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัยในช้ันเรียน 
  1.3 ความรูทั่วไปในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เปนความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม สังคมและวฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง  
ทองถิ่นและชมุชนที่ตนเองสอนอยู การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในชวีติประจําวัน ทองถิ่นs
หรือชุมชน อาหารและโภชนาการ เด็กและครอบครวัและภาษาอังกฤษ 
 ขอสังเกตพบวา มีเพียงกลุมผูบริหารคณะครุศาสตรและผูบริหารของโรงเรียนที่ใหความสําคัญ
วาครูตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษา กฎหมายการศึกษา ระบบงานของโรงเรียนและการจัดองคกร 
การประกันคณุภาพและการประเมินภายนอกและภายในโรงเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
การวิจัยในชั้นเรียน และกลุมผูบริหารโรงเรียนกับกลุมนักเรียนใหความสําคัญวาครูตองมีความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร สังคมและวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ การเมือง  นอกจากนี้แลวมีกลุมผูบริหารโรงเรียนและ
กลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือโรงเรียนที่ใหความสาํคัญวาครตูองมีความรูเกี่ยวกับ
อาหารและโภชนาการ เด็กและครอบครวั ทองถิ่นและชมุชน 
 
 2. ดานทักษะปฏิบัติ ประกอบดวย  

2.1 ทักษะปฏบิัตทิี่เกี่ยวของกบัการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย การจัดการเรียน 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง การบูรณาการความรู การเราความสนใจ การเสริมแรง การ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การอธิบายและยกตวัอยาง การบูรณาการความเปนไทย และ
การบูรณาการสิ่งแวดลอมและพลังงาน   

2.2 ทักษะปฏิบตัทิี่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย การ 
สืบคนขอมูลโดยผานระบบอินเตอรเน็ต การใชสื่อด้ังเดิมและสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน 

2.3 ทักษะปฏิบตัทิี่เกี่ยวกบัการวัดและประเมนิผล ประกอบดวย การวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริง 
 ขอสังเกตพบวา มีเพียงกลุมนักศึกษาครูและนักเรียนที่ใหความสําคัญวาครูตองมีทักษะปฏิบตัิ
ในดานการเราความสนใจ และกลุมผูบริหารโรงเรียนกับกลุมคณาจารยใหความสําคัญวาครูตองมีทักษะ
ปฏิบัติทางดานการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  กลุมผูบริหารคณะครศุาสตรและผูบริหาร
โรงเรียนใหความสําคัญวาครูตองมีทักษะการสืบคนขอมูลโดยผานระบบอินเตอรเน็ต นอกจากนี้แลว
มีกลุมผูบริหารโรงเรียนและกลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือโรงเรียนที่ใหความสาํคัญ
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วาครูตองมีทกัษะในการบูรณาการความเปนไทยและการบูรณาการสิ่งแวดลอมและพลังงานในการ
จัดการเรียนการสอน 
  
 3. ดานคุณลักษณะความเปนครู ประกอบดวย คณุธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
บุคลิกภาพในแตละดาน มีรายละเอียด ดังน้ี 
  3.1คุณธรรมจริยธรรม ไดแก ใจกวาง อดทน ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย ความเมตตา 
ตรงตอเวลา มีเหตุผล ประหยัด มีระเบียบวินัย เสียสละ มีความยุตธิรรม และอุทิศเวลา 
  3.2 จรรยาบรรณ ไดแก มีความรักในวิชาชีพ มีอุดมการณและจิตวิญญาณของความเปนครู 
  3.3 บุคลิกภาพ ไดแก ความเชื่อม่ัน สุขภาพรางกายแข็งแรง การใฝรูใฝเรียน การควบคุม
อารมณ การแตงกายเหมาะสม การพูดที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ  มีกระบวนการคิด  มีวิสัยทศัน 
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ชางสังเกต เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ชีนํ้าผูเรียนในทางที่ถูก 
 ขอสังเกตพบวา มีเพียงกลุมคณาจารยและกลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือ 
โรงเรียนที่ใหความสําคัญวาครูตองประหยัด กลุมคณาจารยและกลุมนักเรียนที่ใหความสําคัญวาครูตอง
มีระเบียบวินัย นอกจากนี้แลวมีกลุมคณาจารยและครูประจําการใหความสําคัญวาครูตองมีความรักใน
วิชาชีพ กลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือโรงเรียนที่ใหความสําคัญวาครูตองมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง นอกจากนี้แลวกลุมนักศึกษากบัครูประจําการใหความสําคัญวาครูตองมีการแตง
กายเหมาะสม  
 
 4. ดานสัมพันธภาพทางสังคม ประกอบดวย การมีความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงาน  
นักเรียน ชุมชน ผูปกครองนักเรียน โดยการใหคําปรึกษากับผูปกครองนักเรียน มีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ปรับตวัเขากบัขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และรวมพัฒนาชุมชน 
 
 ข. สภาพปจจุบนัของการผลิตคร ู
  การนําเสนอผลของการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการผลิตครู ผูวิจัยนําเสนอเปน 2 
สวน คือ คุณลักษณะของนักศึกษาครูในปจจุบัน และลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครู ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังน้ี 
  สวนที่ 1 คุณลักษณะของนักศึกษาครูในปจจุบัน 

จากการศึกษาพบวา นักศึกษาครใูนปจจุบนัมีคุณลักษณะใน 4 ดาน ไดแก ดานความรู 
ในเนื้อหาวชิาเอก ความรูในวิชาชีพครูและทักษะปฏบิตัิ ดานความเปนครู และดานการมีสวนรวม
และพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น ดังน้ี 
  1) ดานความรูในเน้ือหาวิชาเอก 
   คุณลักษณะดานความรูในเนื้อหาวิชาเอกพบวา โดยภาพรวมแลวนักศึกษายังมี
ความรูไมลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาเอก เน้ือหาความรูที่สอนจํากัดแตหนังสือแบบเรียน มีนักศึกษาบาง
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วิชาเอกมีความรูในเนื้อหาวิชาเอกไมครอบคลุมในระดับชั้นที่สอน  ดังคําใหสัมภาษณของอาจารย
ผูสอนวา “เด็กของเราความรูในวิชาการไมแข็ง” ในสวนของอาจารยพ่ีเลี้ยงบางคนมีความเห็นวา 
“นักศึกษายังมีความรูไมครอบคลุม สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมได” หรือ “นองเคายังมี
ความรูไมแนนเทาไร ความรูลดลงมาก ถามอะไรก็ไมคอยรู” และ “มีความรูสึกวาความรูที่ใหถายทอด
ไมดี ไมคอยแมน เราตองตามมาแกโดยเฉพาะวชิาคณิตศาสตร เราตองประกบตลอดคอยเสรมิ พอ
แกไขบอย ๆ เด็กนักเรียนก็ขาดความเชือ่ม่ัน” และจากคําใหสัมภาษณของนักเรยีนบางคนเกีย่วกับ
นักศึกษาวา “ครูฝกสอนบางคนก็รูจริงถึงแกนแท บางสวนก็ยังรูไมจริง” 
 

2) คุณลักษณะดานความรูในวิชาชีพครแูละทักษะปฏิบัต ิ
คุณลักษณะดานความรูในวชิาชีพครูและทักษะปฏิบตัพิบวา โดยภาพรวมแลว 

นักศึกษาสามารถที่จะนําความรูในวิชาชีพครูที่เรียนมาจากสถาบันมาประยุกตใชในสถานการณจริง
ไดนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูทางดานจิตวิทยาในเรื่องของการปกครองชั้นเรียน หลักการสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การวัดและประเมินผล ดังคําใหสัมภาษณ
ของคณาจารยบางทานวา “ความสามารถในการบูรณาการความรูในวิชาชีพครูที่เรียนมาเพื่อที่จะ
นํามาใชในการปฏิบตัิงานในการจัดการเรียนการสอนนั้นยังมีนอย” เชนเดียวกบัคําใหสัมภาษณของ
อาจารยพ่ีเลี้ยงบางทาน ไดกลาววา “กิจกรรมการเรียนการสอนยังไมหลากหลายยังงัยก็อยางงั้น” 
หรือ “รุนน้ีตองบอกมาก เพราะวาเปนชวงการเปลีย่นแปลง การเขียนจุดประสงค สาระสําคัญ 
เครื่องมือวัดและประเมินผลตองแกอยูเร่ือยเลย อานก็เหมือนเดิม วัดไมคอยเปน ไมสอดคลองกัน” 
รวมทั้งคําใหสมัภาษณของนักศึกษาบางคนวา “เรายังไมแนใจวาเรามีคุณภาพ คุมเด็กไมอยู เด็กไม
ฟง ถาออกไปเปนครูจริงๆ จะทําไดเหรอแลวใครจะรับเรา เราก็อาจจะไปสมัครทําโรงงาน” 
เชนเดียวกบัคาํใหสัมภาษณของนักเรียนบางคนกลาวถึงนักศึกษาวา “บางครั้งก็กิจกรรมซ้ําอยากให
หลากหลาย อยากใหพาเราออกไปดูรอบ ๆ ออกนอกหองบาง” 
 

3) คุณลักษณะดานความเปนครู 
   คุณลักษณะดานความเปนครู ผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 
   -ดานคุณธรรมจริยธรรม 
   ในดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา โดยภาพรวมนักศึกษายังมีสิ่งที่ควรจะปรับปรุง
ในดานความอดทนในการสั่งสอนเด็ก ความรับผิดชอบ และความมนํ้ีาใจ ซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําให
สัมภาษณของนักศึกษาบางคนวา “หนูมีปญหาในดานการอดทนควบคุมอารมณไมได เพราะวา
อารมณรอน คอนขางหงุดหงิด เด็กไมทําตามที่เราคิดไว และนักเรยีนทําใหอารมณเสีย คุยกันไมฟง” 
เชนเดียวกบัคาํใหสัมภาษณของนักเรียนบางคนวา “นิสัย ความมีระเบียบ ดานการเรียนรู เขาจะมี
มากกวาเราหนอยหนึ่ง แตบางครั้งก็ระเบิดอารมณบางเพราะวาเพือ่นสนิทมากเกินไป ทําตวัตาม
สบายเหมือนไมใชครู ครฝูกสอนเหมือนเพ่ือน” และจากคําใหสัมภาษณของคณาจารยบางทานวา
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“นักศึกษาเราเดี๋ยวนี้ตองยอมรับเลยวาเดก็ขาดความรบัผิดชอบ” รวมทั้งจากคําใหสัมภาษณของ
อาจารยพ่ีเลี้ยงบางทานไดกลาวถึงนักศึกษาวา “เรื่องความมีนํ้าใจในการทาํงาน บางคนสอนอยาง
เดียวเรื่องอ่ืนไมสนใจ” และ “อาจารยที่รับเด็กไปพูดเปนเสียงเดียวกันวาการผลติสื่อ การเขียนแผน 
สงไมพรอม ไมเตรียมการลวงหนา” 
   - ดานจรรยาบรรณของครู 
   ในดานจรรยาบรรณของครู พบวา โดยภาพรวมแลวนักศึกษาสวนใหญยังขาดใน
เรื่องความรักและความภูมิใจในวิชาชีพครู คือ มาเรียนครูเพ่ือเปนทางผานเพียงแคใหจบปริญญาแค
น้ัน ซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของนักศึกษาบางคนกลาววา “ไมอยากเปนครู ที่เลือกคิด
วามันงาย ๆ แตจริง ๆ แลวเปนงานละเอยีดออนมาก ๆ” เชนเดียวกบัความคิดเห็นของคณาจารยบาง
ทานที่กลาวถงึนักศึกษาวา“เทาที่สังเกตนะนักศึกษาที่รักที่จะเรียนหรอืรักที่จะเปนครู อุดมการณใน
การเปนครูนอยมาก นักศึกษามองวาเรียนทางสายครูจบแลวไมคอยมีงานทําและการที่นักศึกษา
สมัครครูเพ่ือใหไดใหมีที่เรียน ไมไดมองวาฉันสมัครครูเพราะวาตองการเปนครูหรือรักวิชาชีพคร”ู 
   - ดานบุคลิกภาพ 
   ในดานบุคลิกภาพ พบวา โดยภาพรวมแลวนักศึกษายังขาดความมั่นใจในการ
แสดงออกทางดานวิชาการ ขาดความใฝรูใฝเรียน และกระบวนการคิด นอกจากนี้ควรมีการสงเสริม
เรื่องการสื่อสารซึ่งสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของคณาจารยบางทานวา “นักศึกษาของเรา
ขาดความมั่นใจในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นกิจกรรมตองเสริมทั้งรายวิชา
และคณะทีเ่สริมใหกับเคา”  “เคายังคิดไมเปน ก็มีหลายสวนทีต่องปรับ ความใฝรูใฝเรียนก็นอย อาน
หนังสือนอย แลวจะไปเปนครูเคา เราก็เปนหวงเยอะ ...” และ “เด็กเราบางทคีิดไมเปน สรุปไมเปน 
เลียนแบบ ไมคอยคิดสรางสรรค หรือเลียนแบบก็ไมครบ” และ “เทาที่สังเกตเทาที่สอนเด็กของเรานี่
ทักษะในการสื่อสารต่ํามาก ๆ พูดอะไรแลวจับอะไรไมไดเลย คือ กําลังสนทนากับเคาอีกอยางหนึ่ง
เคาไปอีกอยางหนึ่ง เคาจับประเด็นอะไรไมได ในเรื่องที่พูดการโตตอบไมมี คือ ไมสามารถที่จะพูดจา
โตตอบได ทักษะทางภาษาเคายังไมดี”   
 

4) คุณลักษณะดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น 
ในดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น พบวา โดยภาพรวมแลวนักศึกษา 

ไดออกไปมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่นนอยซึ่งสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของผูบริหาร
โรงเรียนบางทานวา “นักศกึษาควรไดมีโอกาสไดไปมีความสัมพันธกับชุมชน โดยอาจใหมีโอกาสไป
เยี่ยมบานนักเรียนบาง เพราะวาถาเปนครูจริง ๆ จะไดไมลําบาก” เชนเดียวกบัคาํใหสัมภาษณของ
คณะกรรมการโรงเรียนบางทานวา“นักศึกษาควรมีโอกาสไดเรียนรูเร่ืองชุมชนนั้นคิดวามีความสําคัญ
มากเพราะวาเราดึงสูรากหญาหมดแลวทัง้การบริหาร นักศึกษาครูตองพิเศษกวานักศึกษาสาขาอื่น 
เคาตองเปนคนมีการปรับตัวเขากับชาวบานไดเพราะวาเราจัดการศึกษาเพื่อชุมชน ใหชุมชนพอใจ....”  
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 สวนที่ 2 ลักษณะของหลกัสูตรวชิาชพีครู 
  จากการศึกษาพบวา ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในปจจุบันมีลักษณะใน 9 ดาน  
ไดแก ปรัชญาของหลักสูตร จุดประสงคของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอน  การฝกประสบการณวิชาชีพคร ูสือ่การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน  การบริหารหลักสูตร และการประเมินผลหลักสตูร ดังน้ี 

 1. ปรัชญาของหลักสตูร 
 ในการผลิตนักศึกษาครยูังมุงเนนใหนักศึกษาไปเปนครูที่มีความรูดี สอนดี มี 

จริยธรรมและมีอุดมการณของความเปนครู  
   

 2. จุดประสงคของหลักสูตร 
  ในการจัดการศึกษาใหกบันักศึกษาครูจะมุงเนนใหนักศึกษามีคุณลกัษณะของ 

“ครูดี”  คือ มีคุณธรรมจริยธรรม มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับความเปนครู มีความรักในอาชพีครู มี
วิญญาณและอุดมการณของความเปนคร ู และเปนผูมีลักษณะของ “ครูเกง” คือมีความรูความเขาใจ 
มีกระบวนการคิด ทักษะการปฏิบัติ และมีทักษะทางวชิาชีพคร ู
 

 3. โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร 
  กลุมวิชาที่นักศึกษาครตูองเรียนตามหลักสูตรครศุาสตรประกอบดวย 3 กลุมวิชา  

รวมทั้งหมด 122 หนวยกิต ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังน้ี 
        1) กลุมวิชาศกึษาทัว่ไป จํานวน 33 หนวยกิต 
   2) กลุมวิชาเฉพาะดานไมต่ํากวา 75 หนวยกิต โดยแบงออกเปน 
     -กลุมวิชาเนือ้หา(วิชาเอก) ไมต่ํากวา 60 หนวยกิต 
             - กลุมวิชาปฏิบตัิการและฝกประสบการณ  10 หนวยกิต ประกอบดวย 
พฤติกรรมการสอนวิชาเอก จํานวน 3 หนวยกิต การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 1 หนวยกิต 
การฝกประสบการณวิชาชพีครูเต็มรูป 5 หนวยกิต การทดลองสอนวิชาเอก1 หนวยกิต  
     - กลุมวิชาชีพคร ู25 หนวยกิต โดยแบงออกเปนวิชาชีพครูบังคับ 18 หนวยกิต 
วิชาชีพครเูลือกไมนอยกวา 7 หนวยกิต ซ่ึงในกลุมวิชาชีพครูบังคบั ประกอบดวย กลุมวิชาจิตวทิยา
การศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต เทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศึกษา 3 หนวยกติ การวิจัยและการ
วัดผลและการประเมินผล จํานวน 4 หนวยกิต วิธีสอนทั่วไป 3 หนวยกิต หลักสูตรและพ้ืนฐานทาง
การศึกษา 6 หนวยกิต 
   3) กลุมวิชาเลอืกเสรี 10 หนวยกิต 
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   นอกจากนี้กลุมผูที่เกี่ยวของยังใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัโครงสรางของหลักสูตรมี ดังนี้ 
   1) สัดสวนหนวยกิตของกลุมวชิาที่เรียนทั้ง 3 กลุม ควรใหนํ้าหนักของกลุม
วิชาชีพครูและกลุมเน้ือหาวชิาเอกเทากัน  
   2) การจัดวิชาการศึกษาทัว่ไปควรเปดใหเปนวิชาเลือกใหมากและมีลักษณะที่
สอดคลองกับลักษณะของวชิาเอก  
   3) ควรจัดเนื้อหาวิชาเอกใหสอดคลองและครอบคลุมกับหลกัสูตรในระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสงูกวาเลก็นอยและไมควรเนนเนื้อหาใดโดยเฉพาะควรจดัเนื้อหาในวิชาเอก
ใหครอบคลุมทุกเรื่องในแขนงนั้นเพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานเพียงพอที่จะสามารถไปศึกษาเพิ่มเตมิหรือ
เรียนรูเองในระดับที่สูงขึ้นได 
   4) ควรจัดหลักสตูรวชิาชีพครูในลักษณะเปนกลุมวิชาที่มีการบูรณาการเนื้อหา
วิชาชีพครเูพ่ือที่จะไดมีเวลาในการออกไปฝกประสบการณวิชาชีพครูที่โรงเรียนใหมากขึ้นและเพิ่ม
เน้ือหาทางดานจิตวิทยาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการปกครองชั้นเรียน และจิตวิทยาการเรียน
การสอน  
    5) ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรควรจะเรียน 5 ป โดยตองมีอัตราเงินเดือนที่
สูงขึ้นและตําแหนงงานรองรับและในสวนที่เพ่ิมขึ้นมา 1 ปน้ันควรเนนการฝกปฏบิัติงานในหนาที่ครู
ในโรงเรียน 
   6) การจัดแผนการเรียน  ควรจัดลําดับรายวิชาในแตละปและจัดรายวิชาที่เปนพ้ืนฐาน
ไวกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
 
  4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาชีพครูซ่ึงไดขอสรุปเกี่ยวกับสภาพ 
และขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมวิชาจิตวิทยาการศึกษา กลุมวิชาเทคโนโลยี
และนวตักรรมทางการศึกษา กลุมวิชาการวิจัยและการวัดผลและการประเมินผล กลุมวิชาวิธีสอน
ทั่วไปและวิธีสอนเฉพาะเอก  และกลุมหลกัสูตรและพ้ืนฐานทางการศกึษา  ดังน้ี 

4.1 กลุมวิชาจติวิทยาการศึกษา   
1) สภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้ไดขอสรุปวา การ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังเนนผูสอนเปนสําคัญ คือ ยังมีการเนนเนื้อหาวิชาโดยการบรรยาย 
เนนการสอบ การเรียนการสอนมักจะยึดตําราเรียนซึ่งคณาจารยบางสวนยังมีความเชื่อวา จะตอง
แมนในทฤษฎีกอนถึงจะไปปฏิบัติได ซ่ึงสะทอนออกมาดังคําใหสัมภาษณของนักศึกษาบางคนวา 
“กลุมวิชาจิตวทิยาการเรียนการสอนสวนใหญใชการบรรยาย ใหนักศึกษาฟง และก็มีงานให
ทําการศึกษารายกรณีเพ่ือนในหองเรียน 1 คน สื่อที่ใชก็เปนแผนใส มีตัวอยางมาใหดู อยากใหมีการ
จําลองสถานการณจริงขึ้นมาแลวใหเราลองทํากับเพ่ือนแลวใหอาจารยเสริม คอยแนะนําจุดที่เราไมดี
เปนไปไดใหไปดูนักเรียนจริง ๆ ก็จะดี” เชนเดียวกบัคําใหสัมภาษณของคณาจารยบางทานวา“วิชา
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จิตวิทยาที่สอนจะเนนใหอานใหทอง คิดวาเม่ือรูเสียอยางจะไปทําอะไร ๆ ก็ได คือ ใหแนนในทฤษฎี
กอนจึงจะทําได แตถามัวแตปฏิบตัิมันก็ไมรูอะไรซักอยาง” 
     2) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาจิตวิทยา พบวา
กลุมผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนักศึกษามีความตองการที่จะใหมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เปนจริงและสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยพาไปศึกษาจากโรงเรียนจริง ๆ 
บาง ซ่ึงตรงจุดนี้ก็มีปญหาและอุปสรรค ดังที่คณาจารยที่สอนไดแสดงความคิดเห็นซึ่งสรุปไดวา  
มีปญหาตรงทีก่ารจัดตารางเรียนไมเอ้ือ ถาออกไปก็ตองเสียเวลาทั้งวนัจะไปกระทบกับรายวิชาอ่ืน ๆ 
และที่สําคญัโรงเรียนที่จะไปศึกษาอยูไกลไมมีรถ ไมมีงบประมาณสนับสนุน  

4.2 กลุมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
1) สภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้ไดขอสรุปวา การ 

จัดกิจกรรมนั้นยังเนนใหผูเรียนปฏิบตัิแตสิ่งที่นักศึกษาปฏิบัติน้ัน ยังคอนขางจะเปนการสรางสื่อแบบ
ด้ังเดิม ไมคอยนําคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีเขามาชวย ซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของ
นักศึกษาบางคนวา “พวกวิชาเทคโนโลยีและสื่อการสอน ก็จะสอนใหผลิตสื่อแบบธรรมดา ผนึกกาว 
อยากใหเนนการผลิตสื่อจากคอมพิวเตอร สื่อที่ทันสมัยและนําไปใชไดในสถานการณจริง”  
    2) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทางการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาไดเสนอใหปรับกระบวนการเรียนการสอน คือ ใหเนนการนํา
คอมพิวเตอรเขามาชวยในการสรางสื่อใหมากขึ้นและควรมีเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา 
   4.3 กลุมวิชาการวิจัยและการวัดผลและการประเมินผล   

1) สภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิานี้ไดขอสรุปวา การ 
จัดกิจกรรมมีการมุงเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงถาเปนวิชาวิจัยก็ใหนักศกึษาไดลงมือปฏิบัติ
ทําวิจัยและรายงานการวิจัยโดยทําเปนกลุม สวนวิชาการวัดผลและการประเมินผลก็ใหนักศึกษาได
ลงมือปฏิบัติโดยการออกขอสอบจริงๆ และนักศึกษาบางสวนก็มีความรูสกึเครียดเวลาเรียนวิชา
เหลานี้เพราะวาอาจารยจะสอนทฤษฎีเยอะมากแตใหไปปฏิบตัินอกเวลาเรียนทําใหตามไมคอยทัน
และคอนขางจะเขาใจไดยาก ซ่ึงสะทอนออกมาดังคําใหสัมภาษณของนักศึกษาบางคนวา“วิชาการ
วิจัยใหเก็บขอมูล คิดปญหาเอง สรปุ วิจัยอันไหนดีที่สุดก็ใหออกไปเก็บขอมูล” และ “กลุมวิชาการวัด
และประเมินผล ไดสรางขอสอบ เรียนสถิติ อะไรก็ไมรู ยาก และอาจารยก็อัดเนื้อหาเยอะมากและ
อาจารยสอนเร็ว รูสึกเครียด” 
    2) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาการวิจัยและการ
วัดผลและการประเมินผล ซ่ึงมีนักศึกษาและคณาจารยที่สอนสวนใหญมองวาเปนวิชาทีต่องใชเวลา
มากจึงอยากใหปรับในเรื่องของเวลาเรยีนโดยเพิ่มเวลาเรียนใหมากกวานี้  
   4.4 กลุมวิชาวิธีสอนทั่วไปและวิธีสอนเฉพาะเอก  

1) สภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิานี้ไดขอสรุปวา  
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ในกรณีที่เปนวิชาวธิีสอนทัว่ไป จะเนนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยศึกษาคนควาทํารายงานและ
รายงานหนาชั้น และมีการจําลองสถานการณใหทํากิจกรรมหนาชั้นเรียนบาง หรือมีการสาธิตการ
สอนใหดู ไมคอยสงเสริมใหนักศึกษาไดคดิสรางสรรค แตถาในกรณเีปนวธิีสอนเฉพาะเอก จะมีเพียง
บางโปรแกรมวิชาที่อาจารยใหไปดูการสอนของครูที่โรงเรียนและนํามาเสนอและวิพากษวิจารณโดย
ใหนักศึกษาเลือกโรงเรียนและไปกันเองเปนกลุม ๆ และใหนักศึกษาไดทําการปฏิบัติการสอนเพื่อน
ในชั้นเรียนอยางนอยคนละ 1 ครั้ง แลวใหนักศึกษาวิพากษวิจารณรวมกับอาจารย ซ่ึงสะทอนออกมา 
ดังคําใหสัมภาษณของนักศกึษาบางคนวา “หลักการสอนเรียนตามหนังสือ ครูคอยแนะนํา อาจารย
แบงกลุมนําเสนอแลวก็ลองนํามาสอนโดยจําลองสถานการณแลวสาธิตใหดู” และ “ทําไมวิชาพวกวิธี
สอน พฤติกรรมการสอน  อาจารยจะตองมา Block ความคิดเราวาการเขียนแผนหรือการสอนจะตอง
มีกี่ขั้น ใหนักศึกษาทําเหมือนกันหมด ทําไมไมใหคิดเองบางวาทําอยางไรก็ไดที่คิดวาจะสอนใหเด็ก
นักเรียนเขาใจได”    
    2) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาวิธีสอนทั่วไปและ
วิธีสอนเฉพาะเอกไดมีนักศึกษาบางกลุมเสนอวาอาจารยที่สอนในรายวิชาวิธีสอนเฉพาะเอกควรจะ
พาไปศึกษาการสอนที่โรงเรียน อยางนอย 2 โรงเรียนโดยอาจารยเปนผูพาไปเพื่อที่จะไดเสนอและ
แนะนํานักศึกษาได ใหนักศกึษาไดมีโอกาสทดลองสอนเพื่อนในชั้น มีโอกาสสอนนักเรียนจริง ๆ บาง  
   4.5 กลุมวิชาหลักสูตรและพื้นฐานทางการศึกษา   

1) สภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิานี้ไดขอสรุปวา  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมวิชานี้จะเนนการบรรยายเชงิทฤษฎีและยดึตําราเรียนเปน
หลัก นักศึกษาสวนใหญมีความเห็นวาไมคอยเขาใจมองภาพไมออก ซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําให
สัมภาษณของนักศึกษาบางคน “ในกลุมวิชาหลักสตูรและวชิาความเปนครู อยากใหปรับเนนการ
ปฏิบตัิใหมาก สวนใหญอาจารยจะใหทํารายงานแลวออกไปรายงานหนาหอง หรือไมอาจารยก็
บรรยาย เรากน่ั็งฟงเฉย ๆ นาเบื่อ ถาเราปฏิบตัิเราก็เรยีนรูได” 

2) ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาหลักสตูรและ 
พ้ืนฐานทางการศึกษา ไดมีนักศึกษาเสนอวาควรจะมกีารพาไปศึกษานอกสถานที่จริง ๆ บางหรือ
เนนใหผูเรียนไดคิดบาง  
   โดยภาพรวมแลวสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาชีพครูยัง
เนนการเรียนในหองเรียน มุงเนนการบรรยาย การจัดการเรียนการสอนยังแยกสวนขาดการ
เชื่อมโยงกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่โรงเรียน นอกจากนี้แลวกลุมผูทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตร
วิชาชีพครยูังไดเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครวูาควรจะเนนให
ผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการปลูกฝงความเปนครู มีการฝกปฏิบตัใิหมาก ฝกใหผูเรียนมีทกัษะ
กระบวนการคดิ เนนการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานครใูหไดและการจัดการเรียนการ
สอนควรจัดในลักษณะแบบบรูณาการและทีส่ําคัญควรจะเปนตนแบบใหกับนักศึกษาครู นอกจากนี้ควรมี
การพาไปศึกษาจากแหลงการเรียนรูจริง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึง
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สะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณผูบริหารคณะครุศาสตรบางทานวา “การเรียนการสอนยังไม
เขาถึงการเปลีย่นแปลงตรงนีเ้รายังไมสามารถสรางจิตสํานึกในการเปนครู สรางการเปลี่ยนแปลงให
เกิดขึ้นในลูกศิษยของเรา เคาตองลงไปสูสิ่งที่เปลีย่นแปลงในบานเมืองของเราในสังคมของเรา แลวก็
การเรียนการสอนในศึกษาศาสตร/ครศุาสตรยังไมคอยเปลี่ยน ครอูาจารยของเรายังสอนเนื้อหา ยัง
เนนวาเธอตองเรียนจิตวทิยา วิธีสอน หลักสูตรมีโครงสรางอยางนี้ ในขณะที่โรงเรียนเคาสอนแบบ
บูรณาการ เคาใช Mind mapping เคาพหุปญญา โครงงาน แตการสอนของอาจารยเทาที่สัมผสัไม
เปลี่ยน” และ “ควรเปนการบูรณาการ ใหเอาวิชาที่คลาย ๆ กัน มาเชื่อมโยงบูรณาการกัน เพราะวา
ผูเรียนออกไปตองใชหลักการบูรณาการ เพราะฉะนั้นเคาตองคุนเคยกับการบูรณาการเปนตวัอยาง
ใหดวย” และ “การจัดการเรียนการสอนควรเปนแบบบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือนักศึกษา 
จะไดสัมผัสกับนักเรียน” 
 
  5. การฝกประสบการณวชิาชีพคร ู

 ในการฝกประสบการณวิชาชีพครูมี 3 รูปแบบ คือ การฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
บางเวลา การฝกประสบการณวิชาชีพครูเสริม และการฝกประสบการณวิชาชพีครูเต็มเวลา ซ่ึงมี
รายละเอียด ดังน้ี 
   5.1 การฝกประสบการณวิชาชีพครูบางเวลา เปนการฝกงานภาคปฏิบัติโดย 
อาจารยประจําวิชาจะจัดใหสอดคลองกับทฤษฎีของวิชาชีพครูเปนเรือ่ง ๆ ไป การฝกประสบการณ
วิชาชีพครบูางเวลา อาจฝกในสถาบัน ฯ หรือนอกสถาบัน ตามแตอาจารยประจําวิชาจะกําหนด 
ในขณะนี้มีบางรายวิชาชีพครูที่อาจารยจะมอบหมายใหไปศึกษาที่โรงเรียนแตก็เปนสวนนอยซึ่งเปน
จุดดอยที่ทําใหนักศึกษาไมเห็นความสําคญัของรายวิชาที่เรียน ดังน้ันคณาจารยที่สอนในรายวิชาชีพ
ครูควรจะเนนการฝกงานภาคปฏิบตัิใหมาก ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกงานในโรงเรียน  
   5.2 การฝกประสบการณวิชาชีพครูเสริม เปนการฝกใหนักศึกษามีความรูและ 
ประสบการณในหนาที่ของครูใหกวางขึ้น ซ่ึงนักศึกษาจะตองเขารวมในโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
ทั้งนี้โดยสวนใหญเปนกจิกรรมเสริมหลกัสตูรที่ทางฝายกจิการของคณะครศุาสตรจัดใหหรือเปน
โครงการของคณะครุศาสตร ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เสริมในดานความรู เชน ความรูเกีย่วกับคอมพิวเตอร 
ภาษาอังกฤษ  ความรูเกี่ยวกบัความเคลื่อนไหวตาง ๆ ทางดานการปฏิรูปการศึกษา และดาน
คุณธรรมจริยธรรม  โดยจัดฝกอบรมใหกับนักศึกษาและมีการเชิญวทิยากรมาบรรยายหรืออบรมเชิง
ปฏิบัติการให นอกจากนี้แลวกอนฝกประสบการณวชิาชีพครูก็จะมีการเชิญครตูนแบบ หรือครูที่มี
ประสบการณหรือเชี่ยวชาญในดานการสอน มาเลาประสบการณใหนักศึกษาฟง แตการจัด
ประสบการณวิชาชีพครเูสรมิใหกับนักศึกษาของแตละสถาบันก็ประสบกับปญหาที่เหมือน ๆ กัน คือ
นักศึกษาบางสวนไมเต็มใจที่จะเขารวมหรือมาแลวก็กลับกอนบาง ซ่ึงเปนสิ่งที่ทางคณะครุศาสตร
ตองแกไขหรือกิจกรรมบางกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดคิดไดทําก็จะมีนักศึกษาบางกลุม
เทานั้นที่เขารวม ซ่ึงนับวาเปนอุปสรรคอยางมาก 
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   5.3 การฝกประสบการณวชิาชีพครูเต็มเวลา  เปนการฝกที่มีระยะเวลาตอเน่ืองกัน 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกจิกรรมของการฝกประสบการณวิชาชีพครูการเลือกหนวย
การฝกประสบการณ การจัดอาจารยพ่ีเลี้ยงและระดบัชั้นหรือวิชาทีใ่หนักศึกษาสอน  การจัดอาจารย
นิเทศกและระบบการนิเทศของสถาบัน การวัดและประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครู  ดังน้ี 
    5.3.1 ข้ันตอน กิจกรรม และขอเสนอแนะของการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูเตม็เวลา 
                  1) ข้ันตอนการฝกประสบการณวชิาชีพครูเต็มเวลาและกิจกรรม ที่
นักศึกษาตองปฏิบัตใินแตละขั้นรวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีรายละเอียด ดังน้ี 

         ข้ันที่ 1  การศึกษาสังเกตและมีสวนรวม  ในขั้นตอนนี้สวนใหญแลว 
นักศึกษาจะออกฝกในขณะที่ศึกษาอยูชั้นปที่ 3 ภาคเรยีนที่ 1 ประมาณ 2 สัปดาห โดยฝกที่โรงเรียน
ซ่ึงจะมีอาจารยพ่ีเลี้ยงคอยดูแลอยู ซ่ึงกิจกรรมที่นักศกึษาตองปฏิบตัิก็คือการไปดู ฟง สอบถามและ
หาขอมูลเกี่ยวกับเรื่อง  สภาพทั่วไปของโรงเรียน    งานในหนาที่ของครูผูสอนและครูประจําชั้น   
พฤติกรรมการสอน   พฤติกรรมนักเรียน  สภาพชุมชนและความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
มีสวนรวมในงานดานธุรการชั้นเรียน ดานการเรียนการสอนหรือสนับสนุนการเรียนการสอน ดาน
กิจกรรมนักเรียนและการแนะแนว ดานพัฒนาโรงเรียนและชุมชน และงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  
หลังจากที่ศึกษา สังเกตและมีสวนรวมในแตละเร่ืองแลวจะตองบันทึกลงในแบบบันทึกที่ทางฝายฝก
ประสบการณวิชาชีพครไูดจัดเตรียมไวคนละ 1 เลม ซ่ึงนักศึกษาจะมีหนาที่ในการบันทึกผล
การศึกษา สังเกต และมีสวนรวม และตอบคําถามใหถูกตองตามความเปนจริง หลังจากนั้นให
อาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศลงชื่อรับรองในแตละเร่ือง 

         ข้ันที่  2  ทดลองสอน ในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะทดลองสอนในขณะที่ 
ศึกษาอยูชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประมาณ 2 สัปดาห ซ่ึงจะออกไปฝกในชวงสัปดาหใดนั้นขึ้นอยูกับ
ฝายฝกประสบการณวิชาชพีครูของแตละสถาบันจะกําหนด โดยสวนใหญจะฝกทีโ่รงเรียนแตกมี็บาง
สถาบัน และเปนบางโปรแกรมที่ใหนักศึกษาทดลองสอนที่สถาบัน  และกิจกรรมที่นักศึกษาตอง
ปฏิบัตคิือ การทดลองสอนในวิชาเอกโดยใหทําแผนการสอน แลวสอนนักเรียน โดยมีอาจารยพ่ีเลี้ยง
ที่โรงเรียนคอยดูแลอยู แตถาในกรณีที่บางสถาบัน บางโปรแกรมวิชา อาจารยประจําโปรแกรมบางมี
การกําหนดใหนักศึกษาทดลองสอนที่สถาบัน ฯ นักศึกษาก็ทําแผนการสอน และสอนเพื่อนใน
หองเรียน 

        ข้ันที่ 3 การฝกเต็มรูป ในขั้นตอนนี้สถาบันสวนใหญจะกําหนดใหนักศึกษา 
ออกฝกประสบการณวิชาชพีครูขั้นเต็มรูปในขณะทีศ่ึกษาอยูชั้นปที ่ 4 ภาคเรียนที่ 1 แตก็มีบาง
สถาบันที่กําหนดใหบางโปรแกรมฝกขั้นเต็มรูปในขณะที่ศึกษาอยูชั้นปที่ 4 ภาคเรยีนที่ 2 ดวย ซ่ึง
นักศึกษาจะออกฝกที่โรงเรียนเปนเวลา 16 สัปดาห โดยกิจกรรมที่นักศึกษาตองปฏิบัติ ไดแก งาน
การเรียนการสอน งานธุรการประจําชั้น งานกิจกรรมนักเรียนและการแนะแนว  งานธุรการ  งาน
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พัฒนาโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้แลวนักศึกษาตองทําโครงการ ทําการศึกษารายกรณี หรือบาง
สถาบันก็ใหทาํวิจัยในชั้นเรยีน  
   ในการพิจารณาวานักศึกษาจะออกฝกประสบการณเตม็เวลาทั้ง 3 ขั้นตอนเม่ือไร
น้ันขึ้นอยูกับฝายฝกประสบการณวิชาชพีครูของแตละสถาบันไมไดจํากัดเวลาทีแ่นนอนบางสถาบัน
รวบไวภาคเรยีนเดียวทั้ง 3 ขั้นตอน แตสวนใหญแลวจะฝก 1 ขั้นตอนตอ 1 ภาคเรียน 
     2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับข้ันตอนการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
      ข้ันที่ 1 การศึกษาสังเกตและมีสวนรวม ควรฝกตั้งแตเรียนอยูชัน้ปที ่
2 และใหเพ่ิมระยะเวลาในการฝกใหมากขึน้ โดยอาจจะใหฝกอยางนอย 2 เดือน เพราะวานักศกึษา
จะไดรับรูสภาพที่แทจริงวางานครูมีอะไรบางและจะไดมีโอกาสในการที่จะปรับตัวหรือปรับเปลีย่น
สาขาวิชาที่เรยีนไดทัน และที่สําคัญยังสามารถนําไปใชประกอบการเรียนรายวิชาชีพครูที่เรียนอยูใน
สถาบันซึ่งจะไดเชื่อมโยงไดถูกตองและเขาใจไดงายขึ้น  

      ข้ันที่ 2 ทดลองสอน ควรจะฝกในชั้นปที่ 3 เพ่ือใหนักศึกษาไดปรับตวั 
และเตรียมตวัในการฝกขั้นเต็มรูปและระยะเวลาควรจะเพิ่มขึ้น โดยอาจเพิ่มเปน 1 เดือน  

     ข้ันที่ 3 ข้ันฝกเต็มรูป  ควรจะฝกในชั้นปที่ 4 ภาคเรยีนที่ 1 เพ่ือที่ใน 
ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะไดมีเวลาที่จะมาเรียนในสถาบันโดยเนนการเติมเต็มความเปนครูใหสมบูรณ 
ยิ่งขึ้น 
      3) ขอเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

       กิจกรรมที่นักศึกษาควรไดปฏิบัติเปนอยางยิ่งในขณะที่ฝกประสบการณ  
วิชาชีพครคูือ การออกไปเยี่ยมบานนักเรยีนกับครูพ่ีเลีย้ง เน่ืองจากจะทําใหนักศกึษาไดมีความเขาใจ
นักเรียนมากขึ้นเนื่องจากในสภาพปจจุบันน้ีเด็กนักเรียนมีปญหาเยอะ ซ่ึงจะเปนผลดีอยางยิ่งในการ
ปกครองชั้นเรยีนและการจัดการเรียนการสอน 
    5.3.2 การเลือกหนวยการฝกประสบการณ 

  การเลือกหนวยการฝกประสบการณวิชาชพีครูน้ันทางฝายฝกประสบการณ 
วิชาชีพครขูองคณะครุศาสตรจะเปนฝายจัดโดยบางสถาบันมีการสํารวจความตองการของโรงเรียน
กอนหรือพิจารณาจากการรองขอจากนักศึกษารวมทั้งพิจารณาดูความเหมาะสมวาโรงเรียนใดที่
เหมาะที่จะเปนหนวยฝก   นอกจากนี้แลวกลุมผูที่เกีย่วของกับหลกัสตูรวิชาชพีครูยงัไดใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับลักษณะของโรงเรียนที่จะเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชพีครูควรมีลักษณะ ดังน้ี  
                1) เปนโรงเรียนเครือขายของการพัฒนาวชิาชีพคร ู
                2) เปนโรงเรียนที่มีอาจารยพ่ีเลี้ยงที่มีคุณสมบัติที่จะดูแลนักศึกษาและเปน
แบบอยางที่ดีได 
                 3) เปนโรงเรียนที่มีนโยบายที่จะรบันักศึกษามาฝกประสบการณ 
                 4) เปนโรงเรียนที่เขาใจปรัชญาในการฝกประสบการณวิชาชีพครูอยางแทจริง                      
    5.3.3 การจัดอาจารยพี่เลีย้ง และระดบัชั้นหรือวิชาที่ใหนักศึกษาสอน 
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                 การจัดอาจารยพ่ีเลี้ยงใหกับนักศึกษานั้นขึน้อยูกับวาทางโรงเรียนจะ
กําหนดใหสอนวิชาและชั้นใด ถานักศึกษาไดสอนระดับชั้นใดอาจารยผูสอนวิชานั้นในระดับชั้นนั้นก็
จะเปนอาจารยพ่ีเลี้ยงใหกบันักศึกษา นอกจากนี้แลวกลุมผูทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรวชิาชีพครูยังไดให 
ขอเสนอแนะในการจัดอาจารยพ่ีเลี้ยงนั้นทางสถาบันควรจะใหทางโรงเรียนไดเลือกอาจารยผูที่จะมา
เปนพ่ีเลี้ยงโดยตองมีคุณสมบัติที่จะเปนตนแบบใหกับนักศึกษาไดจริงๆ และสามารถที่จะแนะนํา 
นักศึกษาไดเสมือนกับเปนอาจารยที่สอนนักศึกษาคร ู และที่สําคัญตองมีความเขาใจปรัชญาของการ
ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู และการจัดระดับชั้นหรือวชิาที่ใหนักศึกษาสอนทางโรงเรียนควรจะมีการ
แนะนําและใหนักศึกษาไดมีโอกาสเลือกใหเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา  
        5.3.4 การจัดอาจารยนิเทศกและระบบการนิเทศของสถาบัน 
              สถาบนัสวนใหญจะจัดอาจารยนิเทศกเพ่ือนิเทศนักศกึษาที่ฝกประสบการณ
วิชาชีพครู โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
                 1) อาจารยนิเทศกโปรแกรมวิชา คือจะมีหนาที่ในการนิเทศนักศึกษาที่
สังกัดโปรแกรมที่อาจารยรับผิดชอบอยู โดยจะไปนิเทศในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การเขียน
แผนการสอน ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซ่ึงก็มีปญหา คือในกรณีที่อาจารยที่อยูโปรแกรมวิชาทานนั้น
ไมไดอยูคณะครุศาสตรเปนอาจารยคณะอ่ืนซ่ึงจะนิเทศไดเฉพาะเนือ้หาวิชาแตไมสามารถนิเทศเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนได จึงทําใหนักศึกษาไมรูวาควรจะปรับปรุงตนเองอยางไรบาง และขาด
ความมั่นใจในการสอนดวย 
                 2) อาจารยนิเทศกทัว่ไป ก็จะเปนอาจารยจากฝายฝกประสบการณ
วิชาชีพครทูี่จะมาทําหนาที่ในการดูแลนักศึกษาทุกโปรแกรมโดยจะทําการนิเทศเรื่องทั่วไป เชน การ
แตงกาย การวางตวั ความประพฤติของนักศึกษา ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
               แตก็มีบางสถาบันที่จัดอาจารยนิเทศกทีนิ่เทศทุกเรื่องตั้งแตการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาโปรแกรมใดก็ได  ความประพฤตขิองนักศึกษา  รวมทัง้ปญหาตาง ๆ  ที่
เกิดขึ้น เพราะวาอัตรากําลงัของอาจารยไมพอ  
               ขอเสนอแนะ ควรจัดอาจารยนิเทศกใหตรงกับวชิาเอก มีความรูความ
เชี่ยวชาญในทางการสอนในสาขาวิชานัน้ดวยและมานิเทศอยางสม่าํเสมอ นอกจากนี้แลวอาจารย
นิเทศกของสถาบันและอาจารยพ่ีเลี้ยงควรจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
    5.3.5 การวัดและประเมินผลการฝกประสบการณ 
              ในการฝกประสบการณวิชาชีพครูทั้ง 3 ขั้นตอนนั้นนักศึกษาจะจบ
หลักสูตรไดตองผานทุกขั้นตอน และนักศึกษาจะตองผานขั้นแรกกอนถึงจะฝกขัน้ที่ 2 และขั้นที่ 3 ได
ตามลําดับ ในการประเมินผล การฝกประสบการณทั้ง 3 ขั้นตอน น้ันแตกอนจะเปนระบบการ
ประเมินวา “ผานดีเยี่ยม” “ผาน” และ “ไมผาน”  ในขณะนี้ไดปรับเปลี่ยนเปนระบบการประเมินแบบ
ใหเกรด 8 ระดับ คือ  A(ดีเยี่ยม)  B+ (ดีมาก)  B (ดี)  C+ (ดีพอใช)  C (พอใช) D+ (ออน) D (ออน
มาก) และ E (ตก) ซ่ึงรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ดังน้ี 
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                  1) เครื่องมือในการวัดและประเมินผล ไดแก แบบประเมินคุณลักษณะและ
การปฏิบัตตินของนักศึกษา แบบประเมินการปฏิบัติงานตามขั้นของการฝกประสบการณวิชาชพีครู 
ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบประเมินมาตราสวน 5 ระดับ 
                  2) ผูที่ทําหนาที่ประเมิน  ไดแก อาจารยพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศกจาก
สถาบัน ผูบรหิารโรงเรียน 

         3) การแบงสัดสวนของคะแนนของผูประเมินและเกณฑในการประเมินผล 
การแบงสัดสวนของคะแนนเพื่อประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชพีครูของนักศกึษานั้นของแตละ
สถาบันจะใกลเคียงกันหรือเทากัน คือ อาจารยพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนประเมินโดยใหคะแนนรวมคิดเปน
รอยละ 70 หรือ 80 และคะแนนจากการประเมินของอาจารยนิเทศกจากสถาบัน คิดเปน รอยละ 20 
หรือ 30  แลวนําคะแนนมาเทียบกับเกณฑ 
                   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู ควร
จะมีการประเมินตามสภาพจริง และยุติธรรม  
   
  6. สื่อการเรียนการสอน 
    สื่อการเรียนการสอนที่นิยมใชกันมากก็คือ เอกสารประกอบการสอน และแผนใส 
ซ่ึงใชประกอบการบรรยาย สวนการใชคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการเรียนการสอนนั้นยังมีนอย
มาก เน่ืองจากอาจารยสวนใหญมีอายุมากแลวไมคอยถนัดในการใชคอมพิวเตอรประกอบการสอน 
ประการที่สอง ก็คือ อุปกรณที่ใชรวมกบัคอมพิวเตอรชวยสอนมีจํานวนไมเพียงพอและมีจํานวนนอย 
ซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของนักศึกษาบางคนวา “สื่อที่ใชประกอบการเรียนการสอน
สวนใหญก็จะเปนตําราเรียนและ แผนใส” เชนเดียวกบัความเหน็ของคณาจารยบางทานที่กลาววา 
“สถาบันสนบัสนุนไมเต็มทีนั่ก เชน หองเรียนไมมีเครื่องอํานวยความสะดวก เชน คอมพิวเตอร”
รวมทั้งคําใหสมัภาษณของผูบริหารคณะครุศาสตรบางทานกลาววา “การเรียนการสอนควรใชเทคโนโลยี
ใหทันสมัย ใชคอมพิวเตอรชวยสอนไมใชใชแผนใสอยางเดียว ควรใชคอมพิวเตอรชวยสอนใหมาก
ที่สุด อยากใหอาจารยผูสอนทุกคนสามารถผลติโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนได” 
   นอกจากนี้แลวกลุมผูทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรวชิาชีพครูยังไดเสนอแนะเกี่ยวกบั
การใชสื่อการเรียนการสอนประกอบการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครูวาควรมกีารนําเทคโนโลยี
มาใชเปนสื่อประกอบการเรยีนการสอนและจัดแหลงการเรียนรูในทองถิ่นรวมทั้งการใชโรงเรียนเปน
แหลงการเรียนรู มาใชประกอบการจัดการเรียนการสอนซึ่งสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของ
ผูบริหารคณะครุศาสตรวา  “ผมอยากใหเนนตรงประสบการณเสริม ซ่ึงคนไมคอยมองกันเลย ผม
อยากใหทุกวชิาที่เกี่ยวของจัดโอกาสใหนักศึกษาลงไปโรงเรียนที่เปนประสบการณวิชาชีพครเูสรมิ”  
และ “สําหรับอาจารยยังตองพัฒนาทั้งในแงปริมาณของสื่อ คุณภาพของสื่อ เรายังมีปริมาณจํากัด 
คุณภาพของสื่อไมดีพอ ซ่ึงเปนภาระเรงดวนทีต่องรีบแกไข” 
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  7.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
     การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาชีพครูสวนใหญยงัเนนการสอบ
ขอเขียนมุงวัดในเรื่องของความรูความจําในเนื้อหาทฤษฎี การตัดสินผูเรียนยังยึดแบบทดสอบ
รวมทั้งเรื่องมาตรฐานในรายวิชาซึ่งสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของคณาจารยบางทานวา 
“เกณฑมาตรฐานตาง ๆ เรายังไมมีมาตรที่แนนอน มันก็เลยตางคนตางทํา ตางคนตางวัด ยังไมมีการ
ประกันคุณภาพเชิงวิชาการ คือ มาตรฐานวิชาการ ถาเราไปทาํมาตรเขมก็กลายเปนอาจารยที่
โหดรายทารุณอยูคนเดียว นักศึกษาก็ไมชอบ อาจารยดวยกันก็ไมชอบ อะไรใหเด็กตกไดอยางไร 
เปนจุดออน ที่ทําใหเด็กมีคณุภาพต่ํา เราไมพัฒนาเด็ก เราลดตัวเราไปหาเด็กจริง แตถาเราตั้งเกณฑ
เด็กเคาก็ Speed ขึ้นอยูที่กระบวนการ” และ “สวนใหญเราวัดและประเมินผลรายวิชาเฉพาะเรื่อง 
ความรูความจํา ทักษะ แตเรือ่งจิตพิสัยจะไมประเมิน” 

     นอกจากนี้แลวกลุมผูทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรวชิาชีพครูยังไดเสนอแนะเกี่ยวกบั 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษาครูควรมุงเนนทั้งทางดานความรู ทักษะกระบวนการ 
ตลอดจนดานคุณธรรมจริยธรรมและควรจะมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยางตอเน่ือง 
นอกจากนี้แลวเรื่องของมาตรฐานของแตละวชิา ซ่ึงผูสอนวิชาเดยีวกันควรจะมีขอสอบกลางหรือ
ขอสอบมาตรฐานที่จะตองใชรวมกันซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของคณาจารยบางทานวา 
“ตองวัดหลายอยาง อยางผมวาคงไมวัดแตองคความรู อาจจะวัดความรับผิดชอบ  กระบวนการคดิที่
เดนชัดไหม และสุดทายก็คงดูที่ผลการเรียนวาเปลี่ยนไปจากเดิมม้ัย มันจะตองดูบุคลิกภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม มีม้ัย แนๆ  คือ องคความรูวาพอม้ัย เพราะผมเชื่อวาเดี๋ยวนี้เด็กคนหาความรูเอง
ไดเยอะมันมีแหลงการเรียนรูเยอะ” 
    
  8 . การบริหารหลักสูตร  
   สภาพการบริหารหลักสูตรผลิตครใูนดานอาจารยผูสอน ผูเรียน อาคารสถานที่ 
แหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู  ระบบบริหารจัดการ มีลักษณะ ดังน้ี 
          8.1 อาจารยผูสอน 
              1) อาจารยผูสอนนักศึกษาครูในขณะนี้มีอัตรากําลังไมเพียงพอเน่ืองจาก 
เกษียณอายุราชการและยังมีภาระงานที่ตองรับผิดชอบมากทั้งทางดานการสอน งานอ่ืน ๆ จึงทําให
ไมคอยมีเวลาที่จะพัฒนาการเรียนการสอนและทําการวจัิย นอกจากนี้แลวอายุเฉลี่ยของอาจารยใน
คณะครุศาสตรมีอายุมากทําใหงานบางอยางขาดความคลองตัว  เชน งานการนิเทศการฝก
ประสบการณไมสามารถไปนิเทศไกล ๆ ไดสะดวกนัก ซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของ
คณาจารยบางทานวา “คนสอนครูเอง ตองพัฒนาตัวเองใหทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ทันความรู 
อาจารยไมคอยอานหนังสือ Text ใหม ๆ สวนใหญไดจากการอบรม ความรูที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเรา
ตามไมทัน การสงอบรมไมทั่วถึง กลับมาไมเผยแพร รูคนเดียว ซ่ึงเปนจุดออนของราชภัฏ”  
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    2) อาจารยที่สอนบางวิชามีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิที่ไมสอดคลองกับเนื้อหาวิชา
ที่สอน 
    3) อาจารยผูสอนบางทานไมเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการเรียนการสอน 

 นอกจากนี้แลวกลุมผูทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรวชิาชีพครูยังไดใหขอเสนอแนะ 
ใหทางภาครัฐควรจัดหาอัตรากําลังอาจารยมาให  
   8.2 ผูเรียน 
               ผูเรียนที่มาเรียนสวนใหญไมไดมีความตองการที่จะเปนครูมาเรียนเพ่ือใหมีที่
เรียนและพื้นฐานความรูทางวิชาสามัญกค็อนขางไมดีซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของคณาจารยบางทานวา “Input เขามาต่ําทุกป เหมือนกับ
ปนตุกตาสักตวั ถาดินเปนดินรวนดินทรายปนยาก ถึงมีเครื่องมือวิเศษก็ตามก็ปนไมได” 

 นอกจากนี้แลวกลุมผูทีเ่กี่ยวของกับหลักสูตรวชิาชีพครูยังไดใหขอเสนอแนะ 
ใหหาวิธีในการคัดเลือกคนดีคนเกงใหมาเรียนทางดานสายครโูดยมีสิ่งจูงใจใหกับผูเรียน เชน ทนุทั้ง
เปนเงินและการศึกษาตอในระดับสูง การประกันการมีงานทํา ซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณ
ของคณาจารยบางทานวา “ควรมีการเอานักศึกษาเกง เขามาเรียน ใหทุน มีการประกันการมีงานทํา” 
   8.3 อาคารสถานที่ 
               ในการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตรยังขาดแหลงการเรียนรู เชน 
หองปฏิบัติการทางหลักสูตร หองผลิตสือ่การเรียนการสอน หองสมุดสําหรบัคณะครุศาสตร หอง
สําหรับกิจกรรมชมรมตาง  ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีความสําคญัอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอนและเปน
ผูนําทางวิชาการใหกับชุมชนซึ่งสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของผูบริหารคณะครุศาสตรบาง
ทานวา “ควรจะมีหองปฏิบตัิการทางหลักสูตร มีแบบเรียนดี ๆ ใชคนควาในขณะที่เรียนที่น่ีเรียนวธิี
สอน ควรจะมแีบบเรียนตั้งแตชั้นอนุบาลถงึมัธยมศึกษาปที่ 6 เรื่องเก่ียวกับวิธีสอน หรือรายงานการ
วิจัย ซ่ึงจะตรงจุดมากกวาสํานักวิทยาบริการ” และ “เราควรมีอีกหองหน่ึงก็คือศูนยเทคโนโลยีใน
ปจจุบันนั้นไมมี เด็กเราก็ตามไมทันเหตกุารณ เพราะวาเราตองเปนตัวอยาง เปนแหลงใหขอมูลกับ
ครูได ของเราควรจะมมีากพอที่จะใหครูเขามาใชบริการได” เชนเดียวกับคําใหสัมภาษณของ
คณาจารยบางทานวา “ควรมีหองสมุดของคณะ และมีหองปฏิบัติการทางหลักสตูร คืออาจเปนหอง
เดียวกันโดยตองประกอบดวยหองสมุดที่มีการปฏิบัติอยูดวยกัน มีโตะ เกาอ้ี สําหรับทํางานคนควา
ได อาจารยแนะนํางานใหเคาคนงานได มีการออกแบบใบงานไดหรือสรางคําถามอยางไร สื่ออะไรที่
ใชถาวรก็ควรอยูในหองนี้ นักศึกษา เวลาฝกสอนสามารถยืมได แตก็มีบางสวนใชได”  และ “เราควร
มีหองปฏิบัติการหลกัสูตร มีหองนักศึกษาและอาจารย ใหผลติสื่อไดงาย ๆ มีอุปกรณใหพรอม 
เพราะวาเวลาที่นักศึกษาจะผลิตสื่อก็ไมมีอุปกรณแลวกไ็มเหมาะสม ไมมีรูปแบบทีดี่ คนเปนครตูองมี
ความสามารถรอบตัวสถานที่ก็ไมมี นโยบายก็ดี แตกระบวนการและสถานที่ไมเอ้ือ” 
               นอกจากนี้แลวกลุมผูที่เกี่ยวของกับหลักสตูรวชิาชีพครยูังไดใหขอเสนอแนะวา
ทางผูบริหารสถาบันควรมีความตระหนกัและเห็นความสําคัญในดานนี้และจัดสรรงบประมาณมาให  
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   8.4  แหลงฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
    แหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูบางแหงยังขาดการประกันคุณภาพวามี
คุณลักษณะทีเ่หมาะสมเปนแหลงฝกไดหรือไม รวมทั้งโรงเรียนสาธติของสถาบันบางแหงก็ไมไดเปน
แหลงที่ฝกประสบการณอยางแทจริงซ่ึงแหลงฝกประสบการณน้ีมีสวนสําคัญมากทีจ่ะทําใหนักศกึษา
รักในอาชีพหรือมีเจตคติทีดี่ตออาชีพหรือไมซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของคณาจารยบาง
ทาน วา  “หนวยที่เปนจุดออนในการฝกประสบการณคือโรงเรียนสาธิตของเราเอง เพราะจะคัดเลือก
เฉพาะเด็กเกงไปสอนใหเหมือนครูประจําการเทากับโรงเรียนไมไดชวยฝก ทําเพยีงเพ่ือใหผูปกครอง
นักเรียนไมพอใจ สวนนักศกึษาที่มีปญหาก็ผลักดันไปใหเปนภาระกบัโรงเรียนอ่ืน ๆ ในการฝกแทนที่
จะไดอยูใกลครูบาอาจารยจะไดชวยฝก” 
               นอกจากนี้แลวกลุมผูที่เกี่ยวของกับหลักสตูรวชิาชีพครยูังไดใหขอเสนอแนะให
ทางคณะครศุาสตรควรมีระบบการประเมินวาโรงเรียนใดที่เหมาะสมจะเปนโรงเรียนเครือขายในการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครทูี่มีมาตรฐานทั้งทางดานบุคลากรภายในโรงเรียน สถานที่ ซ่ึงสะทอน
ออกมา ดังคําใหสัมภาษณของคณาจารยบางทาน วา “ควรมีมาตรฐานอยางนอยควรมีแหลงทั้งบุคคล 
สถานที่ ที่จะชวยใหนักศึกษาเกิดการเรยีนรูได มีคนเขาใจ มีศักยภาพพอที่จะชวยบรรยากาศการ
เรียนรูใหกับนักศึกษาเราได คณะตองพยายามทําใหได” 
   8.5 ระบบการบริหารจัดการ 
    ลักษณะของการบริหารและการจัดการของสถาบันยังมีลักษณะเปนแบบรวม 
อยูที่สวนกลางคือยังไมไดแยกออกมาบริหารตามคณะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการจัดการ
เรียนการสอนยังตองพ่ึงคณะอื่น ใหสอนวิชาพื้นฐานหรือวิชาเอกให ซ่ึงจุดนี้เปนจุดออนอยางยิ่งใน
การผลิตครเูพราะวาในทางปฏิบัติน้ันในการผลิตครตูองมีนโยบายหรือเปนไปในทศิทางเดียวกัน
รวมทั้งสงผลตอเน่ืองไปยังงบประมาณในการทํากิจกรรมตางๆ ในการเสริมสรางนักศึกษา ซ่ึง
สะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของคณาจารยบางทานวา “มีหลายคณะจัดวิชาครู มันไมไดอยู
คณะครุศาสตรอยางเดียวเพราะฉะนั้นไมรูวาคุยกันหรือเปลาวาที่เปาหมายคนทีเ่ปนครูมีคุณลกัษณะ
อยางไร ซ่ึงคณะครุศาสตรก็ไดกําหนดไว” 
             นอกจากนี้แลวกลุมผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรวิชาชีพครูยังไดใหขอเสนอแนะใน
การผลิตครทูกุสาขาควรใหคณะครุศาสตรเปนผูบริหารจัดการ 
 
  9. การประเมินหลักสูตร  
   ในการประเมนิหลักสูตรวิชาชีพครูในขณะนี้ยงัไมเปนไปทั้งระบบ คือ จะมีการ
ประเมินเฉพาะเพื่อควบคุมคุณภาพหลักสูตร คือ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ประเมิน
ผูสอน และการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต โดยที่มีการประเมินแตไมไดนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไข  ซ่ึงสะทอนออกมา ดังคําใหสัมภาษณของคณาจารยบางทานวา “มีการประเมิน
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อาจารยผูสอนโดยใหผูเรียนประเมินแลวกส็งผลใหอาจารยผูสอนแตกย็ังไมนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง” 
 
 
ระยะที่ 2  การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู  
 การศึกษาคนควาในระยะที ่2 มีเปาหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตซึ่งเปนขอมูลที่มี
ความสําคัญมากในการรางอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูโดยมีรายละเอียดขั้นตอนดําเนนิการ
วิจัย ดังน้ี 
 1. การกําหนดผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 
  กลุมผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณลกัษณะของครทูี่พึงประสงคในอนาคตและ
ลักษณะของหลักสูตรวิชาชพีครู มี 2 กลุม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานอยูภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏและกลุมผูทรงคุณวฒิุจากภายนอกมหาวิทยาลยัราชภัฏ ซ่ึงแตละกลุมมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  1.1 กลุมที่ 1 กลุมผูทรงคุณวุฒิที่ปฏิบตัิงานอยูภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏ   
   1) สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไป 
   2) มีความสนใจและ/หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการผลิตหรือพัฒนาครูอยางนอย 
10 ป  

3) มีประสบการณหรือเคยมีสวนรวมในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพคร ู
   4) มีประสบการณในการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุมวิชาชีพครู คือ วิชาการ
ฝกสอนหรือประสบการณวชิาชีพ จิตวทิยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผลวธิีสอน
ทั่วไปและวิธีสอนเฉพาะ หลักสูตรและหลกัการศึกษา อยางนอย 10 ป 

 5) ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
  1.2 กลุมที่ 2 กลุมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   1) สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
   2) มีความสนใจและ/หรือมีประสบการณเกี่ยวกับการผลิตหรือพัฒนาครู 
   3) ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
 
  ในการคัดเลือกกลุมผูทรงคณุวุฒิที่ใหขอมูล  ผูวิจัยปรึกษากับคณะกรรมการควบคุม
การทําปริญญานพินธคัดเลอืกผูทรงคุณวฒิุ 16 ทาน ที่ยินดีใหความรวมมือในการวิจัยมาเปนผูให
ขอมูลในครั้งน้ี (รายชื่อผูทรงคุณวุฒิแสดงในภาคผนวก ค)   
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 2.  การสรางแบบสัมภาษณ 
  การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพ
ครูในอนาคตจากผูทรงคุณวุฒิ ใชวิธีการสมัภาษณโดยการประยุกตใชเทคนิคแบบ EFR (Ethnographic 
Future Research) คือ ใหผูทรงคุณวฒิุแสดงความคิดเห็นในดานที่เปนไปไดเพียงดานเดียว การ
สัมภาษณแบบ EFR เปนการสัมภาษณที่เนนผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และ
สามารถที่จะลดหรือเพ่ิมประเด็นในการสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเพื่อ
เปนแนวทางในการสัมภาษณ (ดังภาคผนวก ง) โดยมีขั้นตอนดําเนนิการ ดังน้ี 
  1) นําผลที่ไดจากการศึกษาในระยะที่ 1 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน มากําหนดเปนประเด็น
ในการสรางแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับคณุลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
อนาคตและลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครูในอนาคตโดยกําหนดประเด็นเริ่มตนในการศึกษา 11  
ดาน ไดแก  1) รูปแบบหลกัสูตร 2) ปรัชญาของหลักสูตรวชิาชีพครู 3) ความมุงหมายของหลักสูตร
วิชาชีพครู 4) โครงสรางของหลักสูตรวชิาชีพคร ู 5) เน้ือหาของหลักสูตรวชิาชีพครู 6)กิจกรรมการ
เรียนการสอนของหลักสูตรวิชาชีพคร ู 7) สื่อการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชาชีพคร ู 8) การฝก
ประสบการณวิชาชีพ 9) การวัดและประเมินผลของหลักสูตรวิชาชพีครู 10) การบริหารหลักสูตร 
และ11) การประเมินหลักสตูร 
  2) นําแบบสัมภาษณที่สรางเสร็จแลวไปใหคณะกรรมการควบคุมการทําปริญญานพินธ 
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของเนื้อหาตลอดจนภาษาที่ใช ปรับปรุงแกไข
แลวไดนําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร จํานวน 3 ทาน (รายชื่อแสดงดัง
ภาคผนวก ค) ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของเนื้อหาในประเด็นการสัมภาษณแลวปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะกอนนําไปสัมภาษณ 
   
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 
  1) นัดหมายผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือนําแบบสัมภาษณใหผูทรงคุณวุฒิอานกอนการสัมภาษณ
แลวนัดหมายวัน เวลาและสถานที ่สําหรับสัมภาษณ 
  2) ดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลาและสถานที่ที่ไดนัดหมายไว ในชวงระหวางวันที ่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ถึง วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2547  ในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดขออนุญาต
บันทึกเทปและจดบันทึกการสนทนา โดยไดดําเนินการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด 16 ทาน แตมี
ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ไดใหขอมูลโดยการเขียนตอบแบบสัมภาษณ เน่ืองจากขอจํากัดในเรื่องของ
เวลาการนัดหมาย ในการสัมภาษณผูวิจัยไดดําเนินการโดยประยุกตใชเทคนิคการสัมภาษณแบบ 
EFR คือ เนนใหผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ไมถามชี้นําและดําเนินการสัมภาษณ
ตามคําถามทีไ่ดกําหนดไวแลวในแบบสมัภาษณ แลวจึงทบทวนความถูกตองและความสมบูรณของ
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ขอมูลกับผูทรงคุณวุฒิโดยผูวิจัยเปนผูสรปุอีกครั้งหน่ึง ตลอดจนตรวจสอบวาครอบคลุมประเด็นที่
ตองการหรือไม 
 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจากการสัมภาษณในขณะที่เก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูทรงคุณวุฒิแตละทานโดยการจดบันทึกประเด็นที่สําคัญ ในขณะที่ดําเนินการสัมภาษณ หลังจาก
น้ันผูวิจัยจึงนําเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณมาฟงซํ้าอีกครั้งหน่ึงแลวจึงนําไปถอดเทปบันทกึคาํ
สัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิแตละทานในลักษณะคําตอคําแลวจึงทําการวิเคราะหเน้ือหาโดยผูวิจัย
เปนผูกําหนดรหัส(Code) และแยกเปนหมวดหมู โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ATLAS.ti ชวย
อํานวยความสะดวก ในการจัดระบบขอมูล และสรปุตามประเด็น 11 ดาน ไดแก 1) คุณลักษณะของ
ครูที่พึงประสงคในอนาคต 2)รูปแบบหลักสูตร 3)ปรัชญาของหลักสูตรวชิาชีพครู 4)ความมุงหมาย
ของหลักสูตรวิชาชีพครู 5)โครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพครู 6)เน้ือหาของหลักสูตรวชิาชีพครู 7)
กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรวิชาชีพคร ู8) การฝกประสบการณวิชาชพีครู 9) สื่อการเรียน
การสอนของหลักสูตรวิชาชีพคร ู 10) การวัดและประเมินผลของหลักสูตรวิชาชพีครู 11) การบริหาร
หลักสูตร 12) การประเมินหลักสูตร   
 
 
ระยะที่ 3   การรางอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู  
 การศึกษาคนควาในระยะที ่3  มีเปาหมายเพื่อรางอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูโดย
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควาในระยะนีแ้บงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ การสรางกงลออนาคต (Future 
wheels) การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross impact matrix) และการเขยีนภาพ 
(Scenarios) โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานแตละขัน้ตอน ดังน้ี 
 1. การสรางกงลออนาคต (Future wheels) 
  ขั้นตอนนี้มีจุดประสงคเพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในระยะที่ 2 มา
วิเคราะหจัดหมวดหมูแสดงใหเห็นถงึความคิดรวบยอดของคุณลักษณะของครูในอนาคตโดยจัดทํา
เปนรูปกงลออนาคต 2 ภาพ คือ ภาพแรกแสดงคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงคในอนาคต และภาพ
ที่ 2 แสดงลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต  โดยแตละภาพสรางผลสืบเนือ่ง 2 -3 ระดับ ซ่ึง
ผลสืบเนื่องในอันดับที่ 1 ของภาพที่ 1 ก็คือ คุณลักษณะของครูทีพึ่งประสงคในอนาคตในดานยอย
ทั้ง 4 ดาน (ดานความรูในวิชาชีพครู ดานคุณลักษณะความเปนคร ู ดานทักษะวชิาชีพครู และดาน
การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน) และภาพที่ 2 ก็คือ ดานยอยทั้ง 5 ดานของลักษณะของหลกัสูตร
วิชาชีพครใูนอนาคต (รูปแบบของหลักสตูร เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล) สวนผลสืบเน่ืองอันดับที่2-3 ในงานวิจัยชิ้นน้ีก็คือ คุณลักษณะของครทูี่พึง
ประสงคในอนาคต 4 ดาน และ ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 5 ดาน 
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 2. การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross impact matrix) 
  ขั้นตอนนี้มีจุดประสงคเพ่ือวเิคราะหหาปฏสิัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคตโดยการวิเคราะหผลกระทบ
ภาคตัดขวาง (Cross impact matrix) โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี 

2.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากร คือ คณาจารยที่สอนรายวิชาชพีครูของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏใน 4 ภาค ทั่วประเทศ  และกลุมตัวอยาง คือ คณาจารยที่สอนรายวิชาชพีครูที่ไดจากการสุม
โดยแบงมหาวิทยาลัยราชภัฏออก เปน 4 กลุมตามภาค แลวสุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคละ 1 แหง  
และในแตละแหงคัดเลือกคณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครูที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ ดังน้ี 
   1) เปนผูที่มีความรูเกี่ยวกบัหลักสูตร 
   2) มีประสบการณหรือมีสวนรวมในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูร 
   3) มีประสบการณในการสอนในกลุมวชิาใดวิชาหนึ่ง คือกลุมวิชาการฝกสอนหรือ
ประสบการณวิชาชีพ จิตวทิยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล วิธีสอนทัว่ไปและ
วิธีสอนเฉพาะ หลักสูตรและหลักการศึกษา อยางนอย 3 ป 
   4) ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
   ซ่ึงคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก คณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวทิยาลัยราชภฏันครศรธีรรมราช  
 

2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ เปนแบบสอบถาม เพ่ือใหคณาจารยที่เปนกลุม 

ตัวอยางไดพิจารณาวาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูใน
อนาคตมีปฏิสมัพันธมากนอยเพียงใด โดยผูวิจัยไดนําผลสืบเนื่องอันดับที ่ 1 หรือ 2 ของกงลอของ
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและกงลออนาคตของลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูใน
อนาคตมาตรวจสอบดูปฏิสัมพันธกันวามีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกันหรือไมโดยสรางแบบสอบถามซึ่ง
ประกอบดวยขอความที่แสดงถึงคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะขององคประกอบ
หลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตโดยแสดงในรูปของตารางปฏิสัมพันธ (Cross – Impact Matrix) (ดัง
แบบสอบถามที่แสดงในภาคผนวก ง) แลวใหกลุมตัวอยางพิจารณาวาขอความในแนวนอนและ
ขอความในแนวตั้งวามีปฏสิัมพันธหรือสงผลกระทบซึง่กันและกันมากนอยเพียงใดโดยตองแสดง
ความคิดเห็นทุกชอง ถามีความเห็นวา 
   มีปฏิสัมพันธตอกันมาก ใหใสเครื่องหมาย  (+1) 
   มีปฏิสัมพันธตอกันนอย ใหใสเครื่องหมาย  (1) 
   ไมมีปฏิสัมพันธตอกันเลย ใหใสเครื่องหมาย  (0) 
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2.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามมาใหคณาจารยที่สอนรายวชิาชีพครู คณะครุศาสตร  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานีและมหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช จํานวน 
32 คน  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
อนาคตและลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครูในอนาคต ซ่ึงผูวิจัยไดแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 20 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 62.50 
  
  2.4 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี โดยแบบสอบถามและมวีธิีการวิเคราะห คือ 
นําผลการวิเคราะหที่ไดจากกลุมตัวอยางมาคํานวณหาคาความถี่และรอยละของผูตอบ และสรปุผล
วาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและลกัษณะของหลกัสูตรมีปฏิสัมพันธหรือมีผลกระทบซึ่งกันและ
กันกับโดยยึดเกณฑรอยละ 60 ของผูตอบ 
  
 ข้ันตอนที่ 3.3 การเขียนภาพ (Scenarios) 
 ขั้นตอนนี้มีจุดประสงคเพ่ือรางอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู ซ่ึงมี 2 สวน คือ 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครใูนอนาคตโดยมีการ
ดําเนินการ ดังน้ี 
 นําผลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวฒิุในระยะที่ 2 ของการดําเนินการวิจัย ผลจากการ
ทํากงลออนาคต และผลจากการวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวางมารางอนาคตภาพของหลกัสูตร
วิชาชีพครู ซ่ึงมี 2 สวน คือ คุณลักษณะของครูทีพึ่งประสงคในอนาคตและลกัษณะของหลกัสูตร
วิชาชีพครใูนอนาคต 
 จากที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยสามารถสรุประยะและขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูทั้ง 3 ระยะ ดังตาราง 19 
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ตาราง 19 ระยะและขั้นตอนของการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพคร ู
 
ระยะและขั้นตอน
การศึกษา 

จุดประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 

ระยะที่ 1 
การสํารวจขอมูล
พ้ืนฐาน 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะ 
ของครูที่พึงประสงคและ
สภาพของการผลิตครูใน
ปจจุบันจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2. เพ่ือศึกษาความ 
คิดเห็นของผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับหลักสูตร
วิชาชีพครูเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคและสภาพของการ
ผลิตครูในปจจุบัน 

-ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัย 
 
 
 
-เทคนิคการ
สัมภาษณเชงิ
ลึก 
 

-หนังสือเอกสาร 
วารสาร งานวิจัยและ
จากอินเตอรเน็ต 
 
-ผูที่เกี่ยวของกับ
หลักสูตรวิชาชีพครู 
จํานวน150คนไดแก 
1)กลุมบุคคลที่เกี่ยว-
ของกับการผลิตครู
จํานวน 63 คน 
2)กลุมบุคคลที่เกี่ยว-
ของกับการปฏิบัติ-
งานของครูจํานวน 
63 คน 
3)กลุมบุคคลที่มี
บทบาทในการ 
พัฒนาชุมชนหรือ
การพัฒนาโรงเรียน
จํานวน 24 คน 

-คุณลักษณะ 
ของครูที่พึง
ประสงค 
-สภาพของการ
ผลิตครูใน
ปจจุบัน 
 

ระยะที่ 2 
การศึกษาอนาคต
ภาพของหลักสูตร
วิชาชีพครู 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็น 
ของผูทรงวุฒิเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคในอนาคตและ
ลักษณะของหลักสูตร
วิชาชีพครูในอนาคต  

-เทคนิคการ 
สัมภาษณแบบ 
EFR 
 
 
 
 

ผูทรงคุณวุฒิ16 ทาน 
 
 
 
 
 

ขอสรุปเกี่ยว-
กับคุณลักษณะ
ของครูที่พึง
ประสงคใน
อนาคตและ
ลักษณะของ
หลักสูตร
วิชาชีพครูใน
อนาคต 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 
ระยะและขั้นตอน
การศึกษา 

จุดประสงค วิธีดําเนินการ แหลงขอมูล ผลที่ไดรับ 

ระยะที่ 3    
การรางอนาคตภาพ
ของหลักสูตรวิชาชีพ
ครู 

1.เพ่ือนําขอมูลที่ได 
จากการสัมภาษณมา
วิเคราะหจัดหมวดหมูแสดง
ใหเห็นถึงความคิดรวบยอด
ของคุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคในอนาคตและ
ลักษณะของหลักสูตร
วิชาชีพครูในทศวรรษหนา 
 
 
2.เพ่ือวิเคราะหหาฏิสัมพันธ 
ระหวางคุณลักษณะของครูที่
พึงประสงคในอนาคตกับ
ลักษณะของหลักสูตร
วิชาชีพครู 
 

-การทํากงลอ
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การวิเคราะห
ผลกระทบ
ภาคตัดขวาง 
 
 
 

-ผลจากการ 
สัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ 
16 ทาน 
 
 
 
 
 
 
-ผลจากการทํากงลอ
และการสอบถาม
ความคิดเห็นของ
คณาจารยที่สอน
รายวิชาชีพครู 
จํานวน 20 ทาน 

-กงลออนาคตที่
แสดงความคิด
รวบยอดของ
คุณลักษณะ
ของครูที่พึง
ประสงคและ
ลักษณะของ
หลักสูตร
วิชาชีพครูใน
ทศวรรษหนา 
-ความสัมพันธ
ระหวางคุณ 
ลักษณะของครู
ที่พึงประสงค 
กับลักษณะของ
หลักสูตร  

 3. เพ่ือเขียนอนาคตภาพ 
ของหลักสูตรวิชาชีพครู 
 

-เขียนอนาคต 
ภาพของหลัก 
สูตรวิชาชีพครู 
 

-ผลจากการ
สัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ 
ผลจากการทํากงลอ
อนาคตและผลจาก
การวิเคราะห
ผลกระทบ
ภาคตัดขวางโดย
ผูวิจัยเปนผูเขียน 

- อนาคตภาพ
ของหลักสูตร
วิชาชีพครู 
 

     



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 ในบทนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษา อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา 
(พ.ศ. 2550-2559)   ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอเปน 2  ตอน  คือ  ตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู   และตอนที ่2 รางอนาคตภาพของ 
หลักสูตรวิชาชีพคร ู 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับอนาคตภาพของ 
       หลักสูตรวิชาชีพครู 
 การนําเสนอผลการศึกษาในตอนนี้ เปนผลจากการดําเนินงานระยะที่ 2 มีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษาความคดิเห็นของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 16 ทาน เกี่ยวกับคณุลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
อนาคตและอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพ่ือใหไดขอมูลที่นํามาราง
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต วธิีการรวบรวม
ขอมูลใชการสมัภาษณโดยประยุกตใชเทคนิคการสัมภาษณแบบ EFR แลวนําผลการสัมภาษณมา
วิเคราะหโดยถอดเทปคําสมัภาษณ ลงรหัสขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ATLAS.ti จัดระบบ
ขอมูลเพ่ือวิเคราะหเน้ือหา (Content) สรุปไดดังน้ี 

1. คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต พบวา ครใูนอนาคตควรมีคุณลักษณะที่ 
ครอบคลุม 4 ดาน คือ ความรู ทักษะปฏิบัติ คุณลักษณะความเปนครูและการมสีวนรวมและพัฒนา
ชุมชน/ทองถิ่น  

2. ลักษณะของหลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคต ดานปรัชญาของหลักสตูร รูปแบบ 
หลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสตูร การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  การจัดประสบการณวิชาชีพครู สือ่การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู  การบริหารหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร    
 
 
ตอนที่ 2 รางอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู 
 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวฒิุเกี่ยวกับคณุลักษณะครทูี่พึงประสงคในอนาคต
และลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต ผูวิจัยไดนํามาเปนขอมูลในการรางอนาคตภาพของ
หลักสูตรวิชาชีพครู โดยดําเนินการ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การสรางกงลออนาคต (Future wheels)     
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ขั้นที่ 2 การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross Impact Matrix)  และขั้นที่ 3 การเขียนภาพ
(Scenarios) ผลการศึกษาในแตละขั้นมี ดังน้ี 
 ข้ันที่1 การสรางกงลออนาคต(Future wheels) 
 ในขั้นน้ีเปนผลการดําเนินการสรางกงลออนาคต (Future wheels) 2 กงลอ คือ กงลอ
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต และกงลอลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 
ศูนยกลางของแตละกงลอ คือ คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตร
วิชาชีพครู ในแตละกงลอประกอบดวยซี่ลอซ่ึงเปนผลสบืเนื่องอันดับที่ 1 และวงลอเปนผลสืบเนื่อง
อันดับที่ 2 ผลการสรางกงลออนาคตของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะ
หลักสูตรในอนาคต เปนดังน้ี 

1. กงลอคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต มีคุณลกัษณะของครทูี่พึงประสงคใน 
อนาคตเปนจุดศูนยกลางของกงลอ และผลสืบเนื่องหรอืแนวโนมในอันดับที่1 ประกอบดวย
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตในดานยอยทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความรูในวชิาชีพคร ู
ดานคุณลักษณะความเปนครู ดานทักษะวิชาชีพครู และดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน โดยแต
ละดานมีคุณลกัษณะยอยทีป่ระกอบกันเปนวงลอ ดานความรูในวิชาชีพครู มี 7 ดาน ไดแก ผูเรียน การ
วิจัย การวัดและประเมินผล สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตวิทยา หลักการศึกษา และหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน  ดานทักษะวชิาชีพครู มี 5 ดาน ไดแก การสื่อสาร การจัดการเรียนรู การวิจัย 
เทคโนยีและการสื่อสาร และการแนะแนว 3) คุณลักษณะของความเปนครู มี 3 ดาน ไดแก คุณธรรม
จริยธรรม บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณ  ดังรายละเอียดตามภาพประกอบ10 
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 ข้ันที่ 2 การวิเคราะหผลกระทบภาคตดัขวาง(Cross Impact Matrix) 
 ผลการศึกษาในขั้นนี้เปนการนําผลสืบเนื่องอันดับที่ 1 หรือ 2 ของกงลออนาคตมาตรวจสอบดู
ปฏิสัมพันธระหวางผลสืบเนือ่งดวยกันวามีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกันหรือไมซ่ึงก็คือการ
ตรวจสอบดวูาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูใน 
 

ครูในอนาคต 

ความรูในวิชาชีพ 

การมี
สวน
รวม
และ
พัฒนา
ชุมชน 

คุณลักษณะความเปนคร ู

ทักษะ
วิชาชีพ
ครู 

1 
2 3 4 5 6 7 

1 
2 
3 
4 
5 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

ภาพประกอบ 10 กงลอคุณลักษณะของครูในอนาคต 

1.ความรูในวิชาชีพครู      2.4  เทคโนโลยีและการสื่อสาร          3..2.2 คลองตัว                  3.3.7 อุทิศเวลา 
  1.1 ผูเรียน                    2.5  การแนะแนว                        3..2.3 มีวิสัยทัศน                3.3.8 หวงใยเด็ก       
  1.2 วิจัย                   3. คุณลักษณะของความเปนครู   3.2.4 นักวิชาการ        4. การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
  1.3 การวัดและประเมินผล                3.1 คุณธรรมจริยธรรม         3.2.5 การคิดเปนระบบ 
  1.4 ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ             3.1.1  เมตตา                              3.2.6 มนุษยสัมพันธ 
  1.5 จิตวิทยา                        3.1.2 รับผิดชอบ                          3.3 จรรยาบรรณ 
  1.6 หลักการศึกษา                                   3.1.3  เปนแบบอยาง                     3.3.1 ศรัทธา 
  1.7 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน       3.1.4 อดทน                                3.3.2 จิตวิญญาณ    
 2. ทักษะวิชาชีพครู                                   3.1.5 เสียสละ                              3.3.3  ภูมิใจ 
   2.1 การส่ือสาร                                       3.1.6 ไมยุงเกี่ยวอบายมุข                3.3.4  ความรัก 
   2.2 การจัดการเรียนรู                             3.2 บุคลิกภาพ                            3.3.5 จิตสํานึก 
   2.3 วิจัย                                               3..2.1 คานิยมที่ดี                          3.3.6 อุทิศตน 
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2. กงลอของลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต มีลักษณะของหลักสูตรในอนาคต 
เปนจุดศูนยกลางของกงลอ และผลสบืเน่ืองหรือแนวโนมในอันดับที่1 ประกอบดวยลักษณะของ
หลักสูตรในอนาคตในดานยอยทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานรูปแบบหลักสตูร ดานกิจกรรม ดานเนื้อหา 
ดานการวัดและประเมินผล และดานสื่อการเรียนการสอน โดยแตละดานมีคุณลักษณะยอยที่ประกอบ
กันเปนวงลอ ดานรูปแบบหลักสูตร  มี 2 ดาน ไดแก รูปแบบหลักสูตรที่หลากหลาย และมีการบูรณาการ
ทั้งภายนอกและภายในกลุมวิชา ดานกิจกรรม มี 14 ดาน ไดแก ทํางานรวมกับผูอ่ืน ฟนฟูสิ่งแวดลอม 
สอดแทรกจริยธรรม บูรณาการภาษาอังกฤษและอินเตอรเน็ต สอนทักษะชวีิต เรยีนรูดวยตนเอง สัมผัส
สถานศึกษาอยางหลากหลาย สงเสริมสุนทรียภาพ ฝกโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กระบวนการวิจัย 
กระบวนการคดิ เขาใจคานิยมของสังคม ปฏิบัตธิรรม ดานเนื้อหา มี 14 ดาน ไดแก วิสัยทัศนทางการ
ศึกษา ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน อัตลักษณของครูไทย การเขาใจผูเรียน สิ่งแวดลอมและ
วิถีชวีิต เด็กพเิศษ หลกัสูตร การวิจัย  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดกระบวนการเรียนการสอน  สื่อ
และเทคโนโลยี การรับรูและการจัดการขอมูลขาวสาร การประเมนิตามสภาพจริง ดานสื่อการเรียน
การสอน มี 4 ดาน   ไดแก แหลงการเรียนรู เทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู สื่อด้ังเดิมและ 
สื่อสมัยใหม และการวิจัยและพัฒนาสื่อ ดังรายละเอียดตามภาพประกอบ11 
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วิชาชีพครูใน
อนาคต 

14 
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      รปูแบบ 

1 .รูปแบบหลักสูตร       2.11 กระบวนการวิจัย                   3.9   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  1.1 มีทางเลือกทีห่ลากหลาย      2.12 กระบวนการคิด                        3.10 การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
  1.2 มีการบูรณาการทั้งภายนอกและภายในกลุมวิชา 2.13 เขาใจคานิยมของสังคม                     3.11  ส่ือและเทคโนโลย ี
2.กิจกรรม          2.14 ปฏิบัติธรรม                             3.12 การรับรูและการจัดการขอมูลขาวสาร 
  2.1 ทํางานรวมกับผูอื่น      3. เนื้อหา                3.13 การประเมินตามสภาพจริง 
  2.2 ฟนฟูส่ิงแวดลอม       3.1 วิสัยทัศนทางการศึกษา            3.14 การใชคอมพิวเตอร 
  2.3 สอดแทรกจริยธรรม                                     3.2  ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน         4. การวัดและประเมินผล 
  2.5 บูรณาการภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร          3.3 อัตลักษณของครูไทย                              4.1 ประเมินตามสภาพจริง 
  2.6 สอนทักษะชีวิต        3.4 การเขาใจผูเรียน                         4.2 มีมาตรฐานที่ชัดเจน 
  2.7 เรียนรูดวยตนเอง       3.5 ส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิต                       5. ส่ือการเรียนการสอน 
  2.8 สัมผัสสถานศึกษาหลากหลาย     3.6 เด็กพิเศษ                                            5.1 แหลงการเรียนรู 
  2.9 สงเสริมสุนทรียภาพ                             3.7 หลักสูตร                                               5.2 เทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู    
  2.10ฝกโดยใชโรงเรียนเปนฐาน      3.8 การวิจัย                                                5.3 ส่ือดั้งเดิมและส่ือสมัยใหม 
                                       5.4 การวิจัยและพัฒนาส่ือ 

ภาพประกอบ 11 กงลอลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 
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 ข้ันที่ 2 การวิเคราะหผลภาคตัดขวาง (Cross Impact Matrix) 
 ผลการศึกษาในขั้นนี้ เปนการนําผลสืบเนือ่งอันดับที่ 1 หรือ 2 ของกงลออนาคตมา
ตรวจสอบดูปฏิสัมพันธระหวางผลสืบเนื่องดวยกันวามีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกันหรือไม ซ่ึงก็คือ
การตรวจสอบดูวาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูใน
อนาคตมีปฏิสมัพันธกันหรือไม โดยผูวิจัยสอบถามความคิดเห็นจากคณาจารยที่สอนรายวิชาชพีครู 
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 20 ทาน ปรากฏดังแสดงในตาราง 20-41 โดย
นิยามความหมายของสัญลกัษณที่ใชในตาราง ดังน้ี 
 +1  หมายถึง มีระดับปฏิสัมพันธตอกันมาก 
 1    หมายถึง มีระดับปฏิสัมพันธตอกันนอย  
 0    หมายถึง ไมมีระดับปฏิสัมพันธตอกันเลย 
 KN  หมายถึง คุณลักษณะของครูในอนาคตดานความรูในวิชาชีพครู  
 KN1 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 KN2 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษา 
 KN3 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับจิตวิทยา 
 KN4 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 KN5 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู 
 KN6 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับการวิจัย 
 KN7 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับผูเรยีน 
 KN8 หมายถึง ความรูเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 SK   หมายถึง คุณลักษณะของครูในอนาคตดานทักษะวิชาชีพครู  
 SK1  หมายถึง ทกัษะวชิาชพีครูทางดานการสื่อสาร 
 SK2  หมายถึง ทักษะวชิาชพีครูทางดานการจัดการเรียนรู 
 SK3  หมายถึง ทักษะวชิาชพีครูทางดานการทําการวิจัย 
 SK4  หมายถึง ทักษะวชิาชพีครูทางดานเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน 
 SK5  หมายถึง ทักษะวชิาชพีครูทางดานแนะแนว 
 SK6  หมายถึง ทักษะวชิาชพีครูทางดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 SK7  หมายถึง  ทักษะวิชาชีพครูทางดานการปรับตวั 
 SK8  หมายถึง  ทักษะวิชาชีพครูทางดานการบริหารจัดการ 
 MO    หมายถึง คุณลักษณะของครูในอนาคตดานคุณธรรม 
 MO1  หมายถึง  มีความเมตตาเด็ก 
 MO2  หมายถึง  มีความรับผิดชอบชี้นําผูเรยีน 
 MO3  หมายถึง  เปนแบบอยางที่ดี 
 MO4  หมายถึง  อดทน 
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 MO5  หมายถึง  เสียสละ 
 MO6  หมายถึง  ไมยุงเกี่ยวอบายมุข 
 ET หมายถึง คุณลักษณะของครูในอนาคตดานจรรยาบรรณ ไดแก มีความภูมิใจ มีจิตสํานึก 
มีความรักในวชิาชีพ มีความศรัทธาในวิชาชีพครู อุทิศตน อุทิศเวลา หวงใยและดแูลผูเรียน 
 PE หมายถึง คุณลักษณะของครูในอนาคตดานบุคลิกภาพ  
 PE1 หมายถึง มีคานิยมที่ดี 
 PE2 หมายถึง คลองตวั 
 PE3 หมายถึง มีวิสัยทัศน 
 PE4 หมายถึง เปนนักวิชาการ 
 PE5 หมายถึง เปนผูนํา 
 PE6 หมายถึง ดูแลเอาใจใสเด็ก 
 PE7 หมายถึง มีมนุษยสัมพันธ 
 PE8 หมายถึง เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและครอบครวั 
 PE9 หมายถึง  มีสุขภาพกายและจิตดี 
 PE10 หมายถึง  จิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 PE11 หมายถึง  จิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 PE12 หมายถึง  นักจิตวิทยา 
 DE หมายถึง คุณลักษณะของครูในอนาคตดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน  
 CU หมายถึง รูปแบบของหลักสตูรวชิาชีพครูในอนาคต  
 CU1 หมายถึง รูปแบบหลักสูตรที่เปนแบบบูรณาการทั้งภายในละภายนอกกลุมวิชา 
 CU2 หมายถึง รูปแบบหลกัสูตรที่มีทางเลือกหลากหลายใหกับผูเรียน 
 AC  หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต  
 AC1 หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดสัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลาย 
 AC2 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมสนุทรียภาพ 

AC3 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 AC4 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการวิจัย 
 AC5 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการคดิเปนระบบ 
 AC6 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเขาใจคานิยมของสังคม 
 AC7 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดปฏิบัตธิรรมตามหลักศาสนา  
 AC8 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 AC9 หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
                                และสิ่งแวดลอม 
 AC10 หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
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 AC11 หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดวิพากษวิจารณเหตุการณตาง ๆ 
 AC12 หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษและอินเตอรเน็ต 
 AC13 หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอนทักษะชวีิต  
 AC14 หมายถึง  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
             ME    หมายถึง สื่อการเรียนการสอนในอนาคต  
 ME1  หมายถึง  มีแหลงการเรียนรู 
 ME2  หมายถึง  สื่อเทคโนโลยแีละเครอืขายการเรียนรู 
 ME3  หมายถึง  สื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม   
 ME4  หมายถึง  มีการวิจัยและพัฒนาสื่อ 
 EV    หมายถึง การประเมินผลในอนาคต  
 EV1   หมายถึง ประเมินตามสภาพจริง 
 EV2   หมายถึง มีมาตรฐานที่ชัดเจน 
 CO     หมายถึง เน้ือหาของหลักสูตรในอนาคต  
 CO1   หมายถึง วิสัยทศันทางการศึกษา 
 CO2  หมายถึง ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
 CO3  หมายถึง อัตลักษณของครูไทย 
 CO4  หมายถึง การเขาใจผูเรียน 
 CO5  หมายถึง สิ่งแวดลอมทางสงัคมกับวิถชีีวติผูเรียน 
 CO6  หมายถึง ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
 CO7  หมายถึง หลักสูตร 
 CO8  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 CO9  หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 CO10  หมายถึง การประเมินการเรยีนรูตามสภาพจริง 
 CO11  หมายถึง นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและส่ือการเรียนการสอน 
 CO12  หมายถึง การรับรูและการจดัการขอมูลขาวสาร 
 CO13  หมายถึง การวิจัย 
 CO14  หมายถึง การใชคอมพิวเตอร 
 
 ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏรายละเอียด ดังตาราง 20-41 
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ตาราง 20 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานความรูในวชิาชพีครูกับรูปแบบของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต 
 

รูปแบบหลักสูตร คุณลักษณะของครูในอนาคตดานความรู 
CU1 CU2 

        หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (+1) 
n = 18(90%) 

(0) 
n=16(80%) 

        หลักการศึกษา (+1) 
n=16(80%) 

(0) 
n=12(60%) 

         จิตวิทยา (+1) 
n = 18(90%) 

(0) 
n=14(70%) 

         ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ (+1) 
n = 18(90%) 

(0) 
n=16(80%) 

         การประเมินผลการเรียนรู (+1) 
n=16(80%) 

(0) 
n=16(80%) 

         การวิจัย 
 

(+1) 
n=17(85%) 

(0) 
n=17(85%) 

          ผูเรียน (+1) 
n=17(85%) 

(0) 
n=15(75%) 

          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (+1) 
n=15(75%) 

(0) 
n=14(70%) 

 
 
 จากตาราง 20 พบวา การจัดรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเปนแบบบรูณาการทั้งภายใน
และภายนอกกลุมวิชาใหกับผูเรียนมีปฏสิัมพันธตอกันมากกับความรูเกี่ยวกบัหลกัสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน หลักการศึกษา จิตวทิยา สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินผลการ
เรียนรู การวิจัย ผูเรียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สวนการจัดรูปแบบหลักสตูรที่มีทางเลือก
หลากหลายไมมีปฏิสัมพันธกับความรูในวิชาชีพคร ู
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ตาราง 21 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานทกัษะวชิาชีพครูกับรูปแบบของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 
 

รูปแบบหลักสูตร คุณลักษณะของครูในอนาคตดานทักษะวิชาชีพครู 
CU1 CU2 

      การสื่อสาร (+1) 
n = 13(65%) 

(0) 
n=12(60%) 

      การจัดการเรียนรู (+1) 
n=18(90%) 

(0) 
n=17(85%) 

      การทําวิจัย (+1) 
n = 16(80%) 

(0) 
n=15(75%) 

      เทคโนโลยีและส่ือการเรียนการสอน 
 

(+1) 
n = 15(75%) 

(0) 
n=16(80%) 

      แนะแนว 
 

(+1) 
n=14(70%) 

(0) 
n=15(75%) 

      การวัดและประเมินผลการเรียนรู (+1) 
n=16(80%) 

(0) 
n=16(80%) 

      การปรับตัว (+1) 
n=13(65%) 

(0) 
n=14(70%) 

      การบริหารจัดการ (+1) 
n=12(60%) 

(0) 
n=12(60%) 

 
 
 จากตาราง 21 พบวา การจัดรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเปนแบบบรูณาการทั้งภายใน
และภายนอกกลุมวิชาใหกับผูเรียนมีปฏสิัมพันธตอกันมากกับทักษะวิชาชีพครทูางดานการสื่อสาร 
การจัดการเรียนรู การทําการวิจัย เทคโนโลยแีละสื่อการเรยีนการสอน การแนะแนว การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู การปรับตวั การบรหิารจัดการ สวนการจัดรูปแบบหลักสตูรที่มีทางเลือก
หลากหลายไมมีปฏิสัมพันธกับทักษะวิชาชีพคร ู
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ตาราง 22 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานคุณธรรมจริยธรรมและกับรปูแบบของหลกัสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 
 

รูปแบบหลักสูตร คุณลักษณะของครูในอนาคตดานคุณธรรมจริยธรรม 
CU1 CU2 

     มีความเมตตาเด็ก (+1) 
n = 14(70%) 

(+1) 
n=11(55%) 

     มีความรับผดิชอบชี้นําผูเรียน (+1) 
n=14(70%) 

(+1) 
n=10(50%) 

     เปนแบบอยางที่ดี (+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n=11(55%) 

     อดทน (+1) 
n = 14(70%) 

(+1) 
n=11(55%) 

     เสียสละ 
 

(+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=10(50%) 

     ไมยุงเกี่ยวอบายมุข (+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=11(55%) 

 
 จากตาราง 22 พบวา การจัดรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเปนแบบบรูณาการทั้งภายในและ
ภายนอกกลุมวิชามีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
ตาราง 23 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานจรรยาบรรณกับรูปแบบของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต 
 

รูปแบบหลักสูตร คุณลักษณะของครูในอนาคตดานจรรยาบรรณ 
CU1 CU2 

       ดานจรรยาบรรณ (+1) 
n = 15(75%) 

(0) 
n=14(70%) 

 
 จากตาราง 23 พบวา การจัดรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเปนแบบบรูณาการทั้งภายใน
และภายนอกกลุมวิชามีปฏสิัมพันธตอกันมากกับคุณลกัษณะความเปนครูทางดานจรรยาบรรณ สวน
การจัดรูปแบบหลักสตูรที่มีทางเลือกหลากหลายไมมีปฏิสัมพันธกับคุณลักษณะความเปนครูทางดาน
จรรยาบรรณ  
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ตาราง 24 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานบคุลิกภาพกับรูปแบบของหลกัสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 
 

รูปแบบหลักสูตร คุณลักษณะของครูในอนาคตดานบุคลิกภาพ 
CU1 CU2 

     มีคานิยมทีด่ี (+1) 
n = 14(70%) 

(0) 
n=12(60%) 

     คลองตัว 
 

(+1) 
n=13(65%) 

(0) 
n=17(85%) 

     มีวิสัยทัศน (+1) 
n = 16(80%) 

(0) 
n=15(75%) 

     เปนนักวิชาการ (+1) 
n = 14(70%) 

(0) 
n=16(80%) 

     เปนผูนํา (+1) 
n=15(75%) 

(0) 
n=15(75%) 

     ดูแลเอาใจใสเด็ก (+1) 
n=14(70%) 

(0) 
n=16(80%) 

     มีมนุษยสัมพันธ (+1) 
n=16(80%) 

(0) 
n=14(70%) 

    เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและครอบครัว (+1) 
n=16(80%) 

(0) 
n=12(60%) 

    มีสุขภาพกายและจิตดี 
 
 

(+1) 
n = 15(75%) 

(0) 
n = 13(65%) 

    จิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

(+1) 
n=16(80%) 

(0) 
n=18(90%) 

    จิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

(+1) 
n = 14(70%) 

(0) 
n = 16(80%) 

    นักจิตวิทยา 
 

(+1) 
n = 14(70%) 

(0) 
n = 15(75%) 

  
 
 จากตาราง 24 พบวา การจัดรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเปนแบบบรูณาการทั้งภายใน
และภายนอกกลุมวิชาใหกับผูเรียนมีปฏสิัมพันธตอกันมากกับคุณลกัษณะความเปนครูทางดาน
บุคลิกภาพ สวนการจัดรูปแบบหลักสตูรที่มีทางเลือกหลากหลายไมมีปฏิสัมพันธกับคุณลักษณะ
ความเปนครทูางดานบุคลกิภาพ 
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ตาราง 25 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนกับรูปแบบของหลักสูตรวชิาชีพครูใน 
     อนาคต 
 

รูปแบบหลักสูตร คุณลักษณะของครูในอนาคต 
CU1 CU2 

     การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน  
 

(0) 
n = 15(75%) 

(0) 
n=19(95%) 

 
 จากตาราง 25 พบวา การจัดรูปแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเปนแบบบรูณาการทั้งภายใน
และภายนอกกลุมวิชา และการจัดรูปแบบหลักสตูรที่มีทางเลือกหลากหลายไมมีปฏิสัมพันธกับ
คุณลักษณะของครูดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 
ตาราง 26 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานความรูในวชิาชพีครูกับกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต คุณลักษณะ
ของครูใน
อนาคต 

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC9 AC10 AC11 AC12 AC13 AC14 

KN1 (+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=20 

(100%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=19 
(95%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(1) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

KN2 (+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=20 

(100%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=17 
(85%) 

(1) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

KN3 (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=17 
(85%) 

(0) 
n=17 
(85%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(1) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

KN4 (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

KN5 (+1) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

(1) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

KN6 (+1) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=20 

(100%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(1) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

KN7 (+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(1) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

KN8 (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=18 
(80%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 
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 จากตาราง 26 พบวา ปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูในอนาคตดานความรูในวิชาชีพ
ครูกับกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต มีดังน้ี 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลาย
มีปฏิสัมพันธตอกันมากกับความรูเกี่ยวกบัหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน หลักการศึกษา 
จิตวิทยา สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ การประเมินผลการเรียนรู การวิจัย ผูเรียน ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เนน
กระบวนการวจัิย และเนนการคิดเปนระบบ มีปฏิสัมพันธตอกันมากกบัความรูเกี่ยวกับหลักสตูรและ
การจัดการเรียนการสอน หลักการศึกษา จิตวิทยา สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินผลการ
เรียนรู การวิจัย และผูเรียน 
 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนปฏิบตัิธรรมตามหลักศาสนา ใหทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ใหมีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ใหผูเรียนไดวพิากษวิจารณเหตุการณ  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอนทักษะชีวติ
ไมมีปฏิสัมพันธตอกันกับความรูในวชิาชพีครู 
 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษและอินเตอรเน็ตมี
ปฏิสัมพันธตอกันในระดับนอยกับความรูเกี่ยวกบัหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักการ
ศึกษา จิตวิทยา การประเมินผลการเรียนรู การวิจัย และความรูเกี่ยวกับผูเรียน แตมีปฏิสัมพันธตอ
กันมากกับความรูเกี่ยวกับสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมีปฏิสัมพันธตอกัน
มากกับความรูเกี่ยวกบัหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักการศึกษา จิตวทิยา สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย ผูเรียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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ตาราง 27 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานทกัษะวชิาชีพครูกับกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต คุณลักษณะ
ของครูใน
อนาคต 

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC9 AC10 AC11 AC12 AC13 AC14 

SK1 (+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

SK2 (+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=20 

(100%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=17 
(85%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(1) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

SK3 (+1) 
n=13 
(65%) 

(1) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(1) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

SK4 (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

SK5 (+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

SK6 (+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

SK7 (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

SK8 (+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

 
 จากตาราง 27 พบวาปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูในอนาคตดานทักษะวิชาชพีครูกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต มี ดังน้ี 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลาย
มีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวิชาชีพครูทางดานการจัดการเรียนรู การทําการวิจัย เทคโนโลยี
และสื่อการเรยีนการสอน การแนะแนว การวัดและประเมินผลการเรียนรู  การปรับตวั และการ
บริหารจัดการ 
 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมสุนทรยีภาพมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับ
ทักษะวิชาชีพครูทางดานการปรับตวั  
 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และเนน
การคิดเปนระบบ มีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวชิาชีพครูทางดานการจัดการเรียนรู การทําการ
วิจัย เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน การแนะแนว  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  การปรับตวั 
และการบริหารจัดการ 
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 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏบิัติโดย เนนกระบวนการวิจัย มี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวชิาชีพครูทางดานการจัดการเรียนรูการทํา การวจัิย เทคโนโลยีและ 
สื่อการเรียนการสอน การแนะแนว การวัดและประเมินผลการเรียนรู  และการบริหารจัดการ 
 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเขาใจคานิยมของสังคมมีปฏิสัมพันธตอ
กันมากกับทักษะวชิาชีพครทูางดานการแนะแนว การปรบัตวั และการบริหารจัดการ 
 6) การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ใหผูเรียนปฏิบตัธิรรมตามหลกัศาสนาไมมีปฏิสมัพันธ
ตอกันกับทักษะวิชาชีพครูทางดานการจัดการเรียนรู  การทําวิจัย เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน  
และการวัดและประเมินผลการเรียนรูแตมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวิชาชีพครทูางดานการแนะแนว 
และการปรับตัว  
 7) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืน ไมมีปฏิสัมพันธตอกัน
กับทักษะวชิาชีพครูทางดานการจัดการเรียนรู  การทําวิจัย เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน  
และการวัดและประเมินผลการเรียนรูแตมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวชิาชีพครูทางดานการ
สื่อสารการแนะแนว การปรบัตวั และการบริหารจัดการ 
 8) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวด-
ลอมไมมีปฏิสัมพันธตอกันกับทักษะวชิาชีพครูทางดานการจัดการเรียนรู  การทาํวิจัย เทคโนโลยี
และสื่อการเรยีนการสอน การแนะแนว   และการวัดและประเมินผลการเรียนรูแตมีปฏิสัมพันธตอกัน
มากกับทักษะวิชาชีพครทูางดานการปรับตัว  
 9) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไมมีปฏิสัมพันธ
ตอกันกับทักษะวชิาชีพครทูางดานการสื่อสารการจัดการเรียนรู  การทําวิจัย เทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรูแตมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวิชาชีพครู
ทางดานการปรับตวั  
 10) การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทีใ่หผูเรียนไดวิพากษวิจารณเหตกุารณไมมีปฏสิัมพันธ
ตอกันกับทักษะวชิาชีพครทูางดานการจัดการเรียนรู  การทําวิจัย เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมนิการเรียนรูแตมีปฏิสัมพันธตอกันมากกบัทักษะวชิาชพีครูทางดานการ
สื่อสาร 
 11) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษและอินเตอรเนตมี
ปฏิสมัพันธตอกันมากกับทักษะวชิาชีพครูทางดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการ
สอน แตมีปฏิสัมพันธตอกันนอยกับทักษะวิชาชีพครทูางดานการจัดการเรียนรูและการทําวิจัย  
 12) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอนทักษะชีวติไมมีปฏสิัมพันธตอกันกับ
ทักษะวิชาชีพครูทางดานการสื่อสาร การจัดการเรียนรู  การทําวิจัย เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมนิผลการเรียนรูแตมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวชิาชีพครูทางดาน
การปรับตวั และการบริหารจัดการ 
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 13) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมีปฏิสัมพันธตอกัน
มากกับทักษะวิชาชีพครทูางดานการสื่อสาร การจัดการเรียนรู  การทําวิจัย เทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนการสอน การแนะแนว  การปรับตัว และการบริหารจัดการ 
 
ตาราง 28 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในดานคุณธรรมจริยธรรมและดานจรรยาบรรณกับกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต คุณลักษณะ
ของครูใน
อนาคต 

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC9 AC10 AC11 AC12 AC13 AC14 

MO1 (+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(+) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

MO2 (+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

MO3 (+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

MO4 (+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

MO5 (+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

MO6 (+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(0) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

ET (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

 
 จากตาราง 28 พบวา ปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูในดานคุณธรรมจริยธรรมและ
ดานจรรยาบรรณกับกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต มี ดังน้ี 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลายมี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานความมีเมตตาเด็ก ความอดทน ความ
เสียสละและคณุลักษณะของความเปนครดูานจรรยาบรรณ 
 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสงเสริมสุนทรียภาพมีปฏิสัมพันธตอกนัมาก
กับคุณลักษณะความเปนครทูางดานความมีเมตตาเด็ก การเปนแบบอยางที่ดี ความอดทน ความ
เสียสละและคณุลักษณะของความเปนครดูานจรรยาบรรณ 
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 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีปฏิสัมพันธ
ตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานความมีเมตตาเด็ก ความรับผิดชอบชี้นําผูเรียน การ
เปนแบบอยางที่ดี ความอดทน ความเสียสละและคุณลกัษณะของความเปนครูดานจรรยาบรรณ 
 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเขาใจคานิยมของสังคม ปฏิบัตธิรรมตาม
หลักศาสนาและมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีปฏิสัมพันธตอกนัมากกับคุณลักษณะความเปน
ครูทางดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืนไมมีปฏิสัมพันธตอ
กันกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานเปนแบบอยางที่ดี ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุข และดานจรรยาบรรณ
แตมีมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานมีความรับผิดชอบชี้นําผูเรียน มี
ความอดทน และมีความเสยีสละ 
 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานการเปนแบบอยางที่ดีแตไม
ปฏิสัมพันธตอกันกับคุณลกัษณะความเปนครูทางดานจรรยาบรรณ 
 7) การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ใหผูเรียนไดวิพากษวิจารณเหตกุารณไมมีปฏสิัมพันธ
ตอกันกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานจรรยาบรรณ 
 8) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษและอินเตอรเน็ต  และ
ใหผูเรียนไดเรยีนรูดวยตนเองไมมีปฏสิัมพันธตอกันกบัคุณลักษณะความเปนครทูางดานคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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ตาราง 29 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานบคุลิกภาพและดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนกับกจิกรรมการเรียน 
     การสอนในอนาคต 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต คุณลักษณะ
ของครูใน
อนาคต 

AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 AC7 AC8 AC9 AC10 AC11 AC12 AC13 AC14 

PE1 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 
PE2 (+1) 

n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

PE3 (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

PE4 (+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

PE5 (+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 
PE6 (+1) 

n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 
PE7 (+1) 

n=13 
(65%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 
PE8 (+1) 

n=9 
(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

PE9 (0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 
PE10 (+1) 

n=9 
(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

PE11 (+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

PE12 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

DE (1) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(0) 
n=14 
(70%) 

(0) 
n=15 
(75%) 

(0) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 
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 จากตาราง 29 พบวาปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูในอนาคตดานบุคลิกภาพและดาน
การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนกับกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคต มี ดังน้ี 
 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลาย
มีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานการมีวิสัยทัศน  ความเปนนักวิชาการ 
ความเปนผูนํา การดูแลเอาใจใสเด็ก และการมีมนุษยสัมพันธ แตมีปฏิสัมพันธตอกันนอยกับคุณลักษณะ
ความเปนครทูางดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสงเสริมสุนทรียภาพมีปฏิสัมพันธตอกนัมาก
กับคุณลักษณะความเปนครกูารมีคานิยมที่ดี การดูแลเอาใจใสเด็ก การมีมนุษยสัมพันธ การเปน
สมาชิกที่ดีของสังคมและครอบครัว การมีสุขภาพกายและจิตดี  การมีจิตสํานึกทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การมีจิตสํานึกทางดานศิลปวัฒนธรรมไทยแตไมมีปฏิสัมพันธตอ
กันนอยกับคณุลักษณะความเปนครูทางดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีปฏิสัมพันธ
ตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานความคลองตัว การมวีิสัยทศัน การเปนนักวิชาการ 
ความเปนผูนํา การดูแลเอาใจใสเด็ก การมีมนุษยสัมพันธ และคุณลกัษณะความเปนครูทางดานการ
มีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการวิจัยมีปฏิสมัพันธตอกันมากกับ
คุณลักษณะความเปนครูทางดาน การมีวิสัยทัศน และการเปนนักวชิาการ  
 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการคิดเปนระบบมีปฏิสมัพันธตอกันมากกับ
คุณลักษณะความเปนครูทางดาน การมีวิสัยทัศน การเปนนักวิชาการ และความเปนผูนํา 
 6) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเขาใจคานิยมของสังคมมีปฏิสัมพันธตอกัน
มากกับคุณลกัษณะความเปนครูทางดานการมคีานิยมที่ดี  การมีวิสัยทัศน การเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคมและครอบครัว และการเปนนักจิตวทิยา 
 7) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืนมีปฏิสัมพันธตอกัน
มากกับคุณลกัษณะความเปนครูดานความคลองตัว การมีวิสัยทศัน การเปนนักวชิาการ ความเปน
ผูนํา และการมีมนุษยสัมพันธ 
 8) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมมีปฏิสมัพันธตอ
กันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานการมีคานิยมที่ดี  ดูแลเอาใจใสเด็ก มีมนุษยสัมพันธ  
เปนสมาชิกทีดี่ของสังคมและครอบครวั  สุขภาพและกายจิตดี และไมมีปฏิสัมพันธกับคุณลักษณะ
ดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 9) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดวพิากษวิจารณเหตุการณมีปฏิสัมพันธ
ตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานการมีวิสัยทัศน เปนนักวชิาการ เปนผูนํา และไมมี
ปฏิสัมพันธกบัคุณลักษณะดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 10) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษและอินเตอรเน็ต มี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานการเปนนักวิชาการแตไมมีปฏิสัมพันธตอ
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กันกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานการมีจิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 11) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอนทักษะชีวติมีปฏิสัมพันธตอกันกบั
คุณลักษณะความเปนครูทางดานบุคลิกภาพและการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 12) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมีปฏิสัมพันธตอกัน
มากกับคุณลกัษณะความเปนครูทางดานความคลองตัว การมีวิสยัทศัน และการเปนนักวิชาการ 
 
ตาราง 30 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานความรูในวชิาชพีครูกับสื่อการเรียนการสอนในอนาคต 
 

ส่ือการเรียนการสอน คุณลักษณะของครูในอนาคตดาน
ความรูในวิชาชีพครู ME1 ME2 ME3 ME4 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (+1) 
n = 19(95%) 

(+1) 
n = 17(85%) 

(+1) 
n = 17(85%) 

(+1) 
n = 18(90%) 

   หลักการศึกษา (+1) 
n=16(80%) 

(+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=16(80%) 

  จิตวิทยา (+1) 
n = 17(85%) 

(+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n = 12(60%) 

(+1) 
n = 13(65%) 

   ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ (+1) 
n = 18(90%) 

(+1) 
n = 18(90%) 

(+1) 
n = 18(90%) 

(+1) 
n = 17(85%) 

   การประเมินผลการเรียนรู (+1) 
n=14(70%) 

(+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=13(65%) 

   การวิจัย 
 

(+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n = 17(85%) 

(+1) 
n = 14(70%) 

(+1) 
n = 18(90%) 

   ผูเรียน (+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n = 13(65%) 

(+1) 
n = 13(65%) 

(+1) 
n = 12(60%) 

   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=14(70%) 

 
 จากตาราง 30 พบวา การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาครูในอนาคตควรมีแหลงการ
เรียนรู มีสื่อเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู มีสื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม รวมทั้งมีการวิจัยและ
พัฒนาสื่อซ่ึงมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับความรูในวชิาชพีครู ไดแก หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน หลักการศึกษา จิตวิทยา สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินผลการเรียนรู การวิจัย 
ผูเรียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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ตาราง 31 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานทกัษะวชิาชีพครูกับสื่อการเรยีนการสอนในอนาคต 
 

ส่ือการเรียนการสอน คุณลักษณะของครูในอนาคตดาน
ทักษะวิชาชีพครู ME1 ME2 ME3 ME4 

    การสื่อสาร (+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n = 16(90%) 

(+1) 
n = 16 (80%) 

(+1) 
n = 17(85%) 

   การจัดการเรียนรู (+1) 
n=18(90%) 

(+1) 
n=17(85%) 

(+1) 
n=17(85%) 

(+1) 
n=18(90%) 

   การทําการวิจัย (+1) 
n = 19(95%) 

(+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n = 15(75%) 

   เทคโนโลยีและส่ือการเรียน 
การสอน 

(+1) 
n = 19(95%) 

(+1) 
n = 18(90%) 

(+1) 
n = 17(85%) 

(+1) 
n = 18(90%) 

   แนะแนว (+1) 
n=17(85%) 

(+1) 
n=14(70%) 

(+1) 
n=12(60%) 

(+1) 
n=12(60%) 

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู (+1) 
n = 16(80%) 

(+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n = 13(65%) 

   การปรับตัว (+1) 
n = 14(70%) 

(+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n = 13(65%) 

(+1) 
n = 12(60%) 

   การบริหารจัดการ (+1) 
n=17(85%) 

(+1) 
n=16(80%) 

(+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=13(65%) 

 
 
 จากตาราง 31 พบวา การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาครูในอนาคตควรมีแหลงการ
เรียนรู มีสื่อเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู มีสื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม รวมทั้งมีการวิจัยและ
พัฒนาสื่อซ่ึงมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวชิาชีพครู ไดแก  การสื่อสาร การจัดการเรียนรู 
การทําการวิจัย เทคโนโลยแีละสื่อการเรยีนการสอน การแนะแนว การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
การปรับตวั และการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

149

ตาราง 32 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานคุณธรรมจริยธรรมและและจรรยาบรรณกับสื่อการเรียนการสอนในอนาคต 
 

ส่ือการเรียนการสอน คุณลักษณะของครูในอนาคตดาน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ME1 ME2 ME3 ME4 

    มีความเมตตาเด็ก (+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 7(35%) 

    มีความรับผดิชอบชี้นําผูเรียน (+1) 
n=9(45%) 

(+1) 
n=8(40%) 

(+1) 
n=9(45%) 

(+1) 
n=8(40%) 

    เปนแบบอยางที่ดี (+1) 
n = 11(55%) 

(+1) 
n = 10(50%) 

(+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

    อดทน (+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 10(50%) 

    เสียสละ (+1) 
n=8(40%) 

(+1) 
n=8 (40%) 

(+1) 
n=7(35%) 

(+1) 
n=9(45%) 

   ไมยุงเกี่ยวอบายมุข 
 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 7(35%) 

   ดานจรรยาบรรณ 
 

(+1) 
n = 11(55%) 

(+1) 
n = 10(50%) 

(+1) 
n = 9(40%) 

(+1) 
n = 10(50%) 

  
 
 จากตาราง 32 พบวา การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาครูในอนาคตควรมีแหลงการ
เรียนรู มีสื่อเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู มีสื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม รวมทั้งมีการวิจัยและ
พัฒนาสื่อซ่ึงมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณแตยังอยูในระดับที่ไมถึง
เกณฑ 60% 
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ตาราง 33 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานบคุลิกภาพและการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนกับสื่อการเรียนการสอนใน 
     อนาคต 
 

ส่ือการเรียนการสอน คุณลักษณะของครูในอนาคต 
ME1 ME2 ME3 ME4 

     มีคานิยมทีด่ี 
 

(+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 9(45%) 

     คลองตัว (+1) 
n=8(40%) 

(+1) 
n=9(45%) 

(+1) 
n=10(50%) 

(+1) 
n=10(50%) 

     มีวิสัยทัศน (+1) 
n = 14(70%) 

(+1) 
n = 12(60%) 

(+1) 
n = 12(60%) 

(+1) 
n = 12(60%) 

    เปนนักวิชาการ 
 

(+1) 
n = 13(65%) 

(+1) 
n = 13(65%) 

(+1) 
n = 12(60%) 

(+1) 
n = 13(65%) 

   เปนผูนํา 
 

(+1) 
n=10(50%) 

(+1) 
n=12(60%) 

(+1) 
n=10(50%) 

(+1) 
n=8(40%) 

   ดูแลเอาใจใสเด็ก (+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 10(50%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 11(55%) 

   มีมนุษยสัมพันธ (+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

   เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและ
ครอบครัว 

(+1) 
n=11(55%) 

(+1) 
n=8(40%) 

(+1) 
n=9(45%) 

(+1) 
n=8(40%) 

   มีสุขภาพกายและจิตดี (+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 7(35%) 

   จิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

(+1) 
n = 11(55%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 10(50%) 

    จิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมไทย (+1) 
n=10(50%) 

(+1) 
n=8(40%) 

(+1) 
n=9(45%) 

(+1) 
n=7(35%) 

    นักจิตวิทยา (+1) 
n = 8(40%) 

(+1) 
n = 11(55%) 

(+1) 
n = 11(55%) 

(+1) 
n = 11(55%) 

   บุคลิกภาพ  
 

(+1) 
n = 10(50%) 

(+1) 
n = 9(45%) 

(+1) 
n = 8(40%) 

(1) 
n = 13(65%) 

 
 
 จากตาราง 33 พบวา การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาครูในอนาคตควรมีแหลงการ
เรียนรู มีสื่อเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู มีสื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม รวมทั้งมีการวิจัยและ
พัฒนาสื่อซ่ึงมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะของครูในดานการมีวิสัยทศันและการเปน
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นักวิชาการ  แตการวิจัยและพัฒนาสื่อมีปฏิสัมพันธตอกนันอยกับคุณลักษณะของครูในดานการมี
สวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 
ตาราง 34 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานความรูในวชิาชพีครูกับการประเมินผลในอนาคต 
 

การประเมินผล คุณลักษณะของครูในอนาคตดานความรูในวิชาชีพครู 
EV1 EV2 

        หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (+1) 
n = 18(90%) 

(+1) 
n=16(80%) 

        หลักการศึกษา (+1) 
n=16(80%) 

(+1) 
n=16(80%) 

         จิตวิทยา (+1) 
n = 16(80%) 

(+1) 
n=16(80%) 

         ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ (+1) 
n = 12(60%) 

(+1) 
n=13(65%) 

         การประเมินผลการเรียนรู (+1) 
n=17(85%) 

(+1) 
n=16(80%) 

         การวิจัย 
 

(+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=16(80%) 

          ผูเรียน (+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=15(75%) 

          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (+1) 
n=12(60%) 

(+1) 
n=12(60%) 

 
 จากตาราง 34 พบวา การประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษาครใูนอนาคตควรมี
ลักษณะเปนการประเมินตามสภาพจริงและมีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับความรู
เกี่ยวกับหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน หลักการศึกษา จิตวิทยา สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประเมินผลการเรียนรู การวิจัย ผูเรียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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ตาราง 35 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานทกัษะวชิาชีพครูกับการประเมินผลในอนาคต 
 

การประเมินผล คุณลักษณะของครูในอนาคตดานทักษะวิชาชีพครู 
EV1 EV2 

      การสื่อสาร (+1) 
n = 15(75%) 

(+1) 
n=13(65%) 

      การจัดการเรียนรู (+1) 
n=16(80%) 

(+1) 
n=16(80%) 

      การทําวิจัย (+1) 
n = 16(80%) 

(+1) 
n=16(80%) 

      เทคโนโลยีและส่ือการเรียนการสอน 
 

(+1) 
n = 12(60%) 

(+1) 
n=14(70%) 

      แนะแนว 
 

(+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=15(75%) 

      การวัดและประเมินผลการเรียนรู (+1) 
n=19(95%) 

(+1) 
n=18(90%) 

      การปรับตัว (+1) 
n=14 (70%) 

(+1) 
n=14(70%) 

      การบริหารจัดการ (+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=17(85%) 

 
 
 จากตาราง 35 พบวา การประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษาครใูนอนาคตควรมี
ลักษณะเปนการประเมินตามสภาพจริงและมีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะ
วิชาชีพครทูางดานการสื่อสาร การจัดการเรียนรูการทําการวิจัย เทคโนโลยีและส่ือการเรียนการ-
สอน การแนะแนว การวัดและประเมินผลการเรียนรู การปรับตวั การบริหารจัดการ  
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ตาราง 36 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณกับการประเมินผลในอนาคต 
 

การประเมินผล คุณลักษณะของครูในอนาคตดานคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณ EV1 EV2 

     มีความเมตตาเด็ก (+1) 
n = 13(65%) 

(+1) 
n=13(65%) 

     มีความรับผดิชอบชี้นําผูเรียน (+1) 
n=12(60%) 

(+1) 
n=13(65%) 

     เปนแบบอยางที่ดี (+1) 
n = 14(70%) 

(+1) 
n=14(70%) 

     อดทน (+1) 
n = 14(70%) 

(+1) 
n=13(65%) 

     เสียสละ 
 

(+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=13(65%) 

     ไมยุงเกี่ยวอบายมุข (+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=12(60%) 

 
 จากตาราง 36 พบวา การประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษาครใูนอนาคตที่มีการ
ประเมินตามสภาพจริงและมีมาตรฐานทีช่ัดเจนมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลกัษณะความเปนครู
ทางดานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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ตาราง 37 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานบุคลิกภาพและดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนกับการประเมินผลในอนาคต 
  

การประเมินผล คุณลักษณะของครูในอนาคตดานบุคลิกภาพและ 
การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน EV1 EV2 

     มีคานิยมทีด่ี (+1) 
n = 13(65%) 

(+1) 
n=14(70%) 

     คลองตัว 
 

(+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=14(70%) 

     มีวิสัยทัศน (+1) 
n = 14(70%) 

(+1) 
n=14 (70%) 

     เปนนักวิชาการ (+1) 
n = 16(80%) 

(+1) 
n=17(85%) 

     เปนผูนํา (+1) 
n=17(85%) 

(+1) 
n=17(85%) 

     ดูแลเอาใจใสเด็ก (+1) 
n=15(75%) 

(+1) 
n=16(80%) 

     มีมนุษยสัมพันธ (+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=15(75%) 

    เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและครอบครัว (+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=15(75%) 

    มีสุขภาพกายและจิตดี 
 
 

(+1) 
n = 13(65%) 

(+1) 
n=14(70%) 

    จิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

(+1) 
n=13(65%) 

(+1) 
n=12(60%) 

    จิตสํานึกดานศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

(+1) 
n = 12(60%) 

(+1) 
n=13(65%) 

    นักจิตวิทยา 
 

(+1) 
n = 14(70%) 

(+1) 
n=15(75%) 

    การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน (+1) 
n=12(60%) 

(+1) 
n=16(80%) 

 
 
 จากตาราง 37 พบวา การประเมินผลการเรียนการสอนนักศึกษาครใูนอนาคตควรมี 
ลักษณะเปนการประเมินตามสภาพจริงและมีมาตรฐานที่ชัดเจนซึ่งมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับ 
คุณลักษณะความเปนครูทางดานบุคลิกภาพและการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
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ตาราง 38 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานความรูในวชิาชพีครูกับเนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต 
 

เนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต คุณลักษณะ
ของครูใน
อนาคต 

CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 

KN1 (+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=20 

(100%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 
KN2 (+1) 

n=18 
(90%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(40%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(60%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 
KN3 (+1) 

n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

KN4 (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

KN5 (+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 
KN6 (+1) 

n=16 
(80%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 
KN7 (+1) 

n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

KN8 (+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

 
 จากตาราง 38 พบวา ปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูในอนาคตดานความรูในวิชาชีพ
ครูกับเนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต มี ดังน้ี 
 1) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัวิสัยทัศนทางดานการศึกษา ผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ หลักสูตร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และการวจัิยมี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับความรูในวชิาชพีครูเกี่ยวกบัหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
หลักการศึกษา จิตวิทยา สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินผลการเรียนรู การวิจัย ผูเรียน 
และภาษา (ไทยและอังกฤษ) 
 2) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ
ตอกันมากกับความรูเกี่ยวกบัหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน หลักการศึกษา ผูเรียนและ
ภาษา (ไทยและอังกฤษ) 
 3) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการเขาใจผูเรียนมีปฏิสมัพันธตอกันมากกับ
ความรูในวิชาชีพครูเกี่ยวกบัจิตวทิยาผูเรยีนและภาษา (ไทยและอังกฤษ) 
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 4) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมทางสังคมกับวิถีชวีิตผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับความรูในวชิาชพีครูเกี่ยวกบัผูเรียน และภาษา (ไทยและอังกฤษ) 
 5) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงมี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับความรูในวชิาชพีครูเกี่ยวกบัหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนหลักการ 
ศึกษา  การประเมินผลการเรียนรู  และผูเรียน  
 6) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบันวตักรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการเรียน
การสอนมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับความรูในวิชาชีพครเูกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน จิตวิทยา สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูเรียนและภาษา (ไทยและอังกฤษ) 
 7) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการรับรูและการจัดการขอมูลขาวสาร และการ
ใชคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับความรูในวิชาชีพครูเกี่ยวกบัสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และภาษา (ไทยและอังกฤษ) 
 
 
ตาราง 39 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
     ของครูในอนาคตดานทกัษะวชิาชีพครูกับเนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต   
  

เนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต คุณลักษณะ
ของครูใน
อนาคต 

CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 

SK1 (+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

SK2 (+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 
SK3 (+1) 

n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=8 

(40%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(1) 
n=8 

(45%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(1) 
n=8 

(40%) 
SK4 (+1) 

n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

SK5 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=11 
(55%) 

(0) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=13 
(65%) 

SK6 (+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=19 
(95%) 

(1) 
n=11 
(55%) 

(1) 
n=11 
(55%) 

(1) 
n=11 
(55%) 

(1) 
n=11 
(55%) 

SK7 (+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=8 

(40%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=12 
(60%) 

SK8 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(0) 
n=9 

(45%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=8 

(40%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(1) 
n=11 
(55%) 

(1) 
n=11 
(55%) 

(1) 
n=13 
(65%) 
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 จากตาราง 39 พบวา ปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูในอนาคตดานทักษะวิชาชพีครู
กับเนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต มีดังน้ี 
 1) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ
ตอกันมากกับทักษะวิชาชีพครูทางดานการปรับตวั และการบริหารจัดการ 
 2) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการเขาใจผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับ
ทักษะวิชาชีพครูทางดานการแนะแนวและการบริหารจัดการ 
 3) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมทางสังคมและวิถีชวีิตของผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวชิาชีพครูทางดานการแนะแนว การปรับตวัและการบริหารจัดการ 
 4) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัผูเรียนที่มีความตองการพิเศษมีปฏสิัมพันธตอ
กันมากกับทักษะวชิาชีพครทูางดานการจัดการเรียนรู เทคโนโลยีและส่ือการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู  และการบริหารจัดการ 
 5) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาเกี่ยวกับหลักสูตร มีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวิชาชีพ-
ครูทางดานการจัดการเรียนรู 
 6) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวิชาชีพครูทางดานการสื่อสาร การจัด 
การเรียนรู  เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน  และการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 7) การจัดใหผูเรียนไดเรยีนเน้ือหาเกี่ยวกับนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการเรียนและการ
ใชคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวชิาชีพครูทางดาน เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน   
 8) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการรับรูและการจัดการขอมูลขาวสารมี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวิชาชีพครทูางดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน  
 9) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการใชคอมพิวเตอรมีปฏสิัมพันธตอกันนอยกับ
ทกัษะวิชาชีพครูทางดานการแนะแนว การปรับตวั และการบริหารจัดการ แตมีปฏิสัมพันธกันมาก
กับทักษะวชิาชีพครูทางดานเทคโนโลยีกบัสื่อการเรียนการสอน 
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ตาราง 40 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
   ของครูในดานคุณธรรมจริยธรรมและดานจรรยาบรรณกับเนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต 
 

เนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต คุณลักษณะ
ของครูใน
อนาคต 

CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 

MO1 (+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(1) 
n=7 

(35%) 

(1) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

MO2 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=17 
(85%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 
MO3 (+1) 

n=11 
(55%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

MO4 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 
MO5 (+1) 

n=8 
(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=11 
(55%) 

MO6 (+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=10 
(50%) 

(1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

ET (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

  
 
 จากตาราง 40 พบวาปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูในดานคุณธรรมจริยธรรมและดาน
จรรยาบรรณกับเน้ือหาของหลักสูตรในอนาคต มี ดังน้ี 
 1) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัอัตลักษณของครูไทยมีปฏิสัมพันธตอกนัมาก
กับคุณลักษณะความเปนครทูางดานความมีเมตตาเด็ก ความรบัผิดชอบชี้นําผูเรียน การเปนแบบอยาง
ที่ดี ความอดทน ความเสยีสละ ไมยุงเกี่ยวอบายมุขและคุณลักษณะของความเปนครูดานจรรยาบรรณ 
 2) การจดัใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการเขาใจผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับ
คุณลักษณะความเปนครูทางดานความมีเมตตาเด็ก ความอดทน ความเสียสละ ไมยุงเกี่ยวอบายมุข
และคุณลักษณะของความเปนครูดานจรรยาบรรณ 
 3) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัlสิ่งแวดลอมทางสังคมกับวิถีชวีิตของผูเรียนมี 
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานความรับผิดชอบชี้นําผูเรียน การเปน
แบบอยางที่ดีและคุณลักษณะของความเปนครูดานจรรยาบรรณ 
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 4) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัผูเรียนที่มีความตองการพิเศษมีปฏสิัมพันธตอ
กันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานความมีเมตตาเด็ก ความอดทน ความเสียสละ และ
คุณลักษณะของความเปนครูดานจรรยาบรรณ 
 5) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และการจัด
กระบวนการเพื่อพัฒนาผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครทูางดานจรรยาบรรณ 
 
 
ตาราง 41 จํานวนและรอยละของความคดิเห็นของคณาจารยเกี่ยวกบัปฏิสัมพันธของคุณลักษณะ 
    ของครูในอนาคตดานบคุลิกภาพและดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนกับเนื้อหาของหลักสูตร 
    ในอนาคต 
 

เนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต คุณลักษณะ
ของครูใน
อนาคต 

CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 

PE1 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=18 
(50%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=13 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 
PE2 (+1) 

n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

PE3 (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

PE4 (+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=18 
(90%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

PE5 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

PE6 (+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=9 

(45%) 
PE7 (+1) 

n=11 
(55%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(0) 
n=11 
(55%) 

PE8 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=10 
(50%) 

PE9 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(0) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=10 
(50%) 

PE10 (+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=11 
(55%) 

PE11 (+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=9 

(40%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=7 

(35%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(0) 
n=10 
(50%) 
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ตาราง 41 (ตอ) 
 

เนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต คุณลักษณะ
ของครูใน
อนาคต 

CO1 CO2 CO3 CO4 CO5 CO6 CO7 CO8 CO9 CO10 CO11 CO12 CO13 CO14 

PE12 (+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=15 
(75%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=8 

(40%) 
DE (+1) 

n=19 
(95%) 

(+1) 
n=17 
(84%) 

(+1) 
n=16 
(80%) 

(+1) 
n=9 

(45%) 

(+1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(+1) 
n=12 
(60%) 

(1) 
n=12 
(60%) 

(1) 
n=12 
(60%) 

(+1) 
n=11 
(55%) 

(1) 
n=10 
(50%) 

(+1) 
n=14 
(70%) 

(+1) 
n=13 
(65%) 

(0) 
n=13 
(65%) 

 
   
 ตาราง 41 พบวา ปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูในอนาคตดานบุคลิกภาพและดานการ
มีสวนรวมและพัฒนาชุมชนกับเนื้อหาของหลักสูตรในอนาคต มีดังน้ี 
 1) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัวิสัยทัศนทางดานการศึกษามีปฏิสัมพันธตอกัน
มากกับคุณลกัษณะความเปนครูทางดานการมีวิสัยทศัน  ความเปนนักวิชาการ การดูแลเอาใจใสเด็ก 
และดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 2) การจัดใหผูเรียนไดเรยีนเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียนมีปฏสิัมพันธ
ตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานการมีวิสัยทัศน  ความเปนนักวิชาการ การดูแลเอาใจ
ใสเด็ก การมีมนุษยสัมพันธ และทางดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 3) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัอัตลักษณของครูไทยมีปฏิสัมพันธตอกนัมาก
กับคุณลักษณะความเปนครทูางดานการมีคานิยมที่ดี ความคลองตวั การมีวสิัยทศัน  ความเปน
นักวิชาการ การเปนผูนํา การดูแลเอาใจใสเด็ก การมีมนุษยสัมพันธ การเปนสมาชกิที่ดีของสังคม
และครอบครวั การมีสุขภาพกายและจิตดี  การมีจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การมีจิตสํานึกทางดานศิลปวัฒนธรรมไทย การเปนนักจิตวิทยา และดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 4) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการเขาใจผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกนัมากกับ
คุณลักษณะความเปนครูทางดานการมีวิสัยทัศน  ความเปนนักวิชาการ การดูแลเอาใจใสเด็ก การมี
สุขภาพกายและจิตดี  และการเปนนักจิตวทิยา 
 5) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมทางสังคมกับวิถีชวีิตผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนนักวิชาการ ความเปนผูนํา การดูแลเอาใจใสเด็ก การ
มีจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การมีจิตสํานึกทางดานศิลปวัฒนธรรมไทย 
และการเปนนักจิตวิทยา  
 6) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัผูเรียนที่มีความตองการพิเศษมีปฏสิัมพันธตอ
กันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดานการมีวิสัยทัศน  ความเปนนักวิชาการ การดูแลเอาใจใส
เด็ก และการเปนนักจิตวทิยา 
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 7) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัหลักสตูรมีปฏิสัมพันธตอกนัมากกับคุณลักษณะ
ความเปนครูทางดานการมีวิสัยทัศน  ความเปนนักวิชาการ และทางดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 8) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดาน
การมีคานิยมที่ดี ความคลองตัว การมีวสิัยทัศน  ความเปนนักวิชาการ การเปนผูนํา การดูแลเอาใจ
ใสเด็ก การมีมนุษยสัมพันธ การมีสุขภาพกายและจิตดี  การเปนนักจิตวิทยา และดานการมีสวนรวม
และพัฒนาชุมชน 
 9) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาเกี่ยวกบัการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริงและการ
รับรูและการจดัการรับขอมูลขาวสารมีปฏิสัมพันธตอกนัมากกับคุณลักษณะความเปนครูทางดาน 
การมีวิสัยทศันและความเปนนักวิชาการ การเปนผูนํา  
 10) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาเกี่ยวกับนวตักรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการเรียน
การสอนมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลกัษณะความเปนครูทางดาน ความคลองตัว การมีวิสยัทัศน  
และความเปนนักวิชาการ  
 11) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาเกี่ยวกับการวิจัยมีปฏิสัมพันธตอกันมากกับคุณลักษณะ
ความเปนครทูางดาน ความคลองตัว การมีวิสัยทศัน  ความเปนนักวชิาการ การเปนผูนําและดาน
การมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 12) การจัดใหผูเรียนไดเรียนเน้ือหาเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธตอกนัมากกับ
คุณลักษณะความเปนครูทางดาน ความคลองตัว การมวีิสัยทศัน  ความเปนนักวิชาการ    และมี
ปฏิสัมพันธตอกันนอยกับคุณลักษณะความเปนครูดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน 
 

จากการวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวางเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูที่
พึงประสงคในอนาคตกับลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต ทีป่รากฎดังตาราง 20-41 น้ัน 
เพ่ือเห็นความสัมพันธกันระหวางคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตกับลักษณะของหลักสูตร
วิชาชีพครใูนอนาคตที่ชัดเจนเพ่ิมขึ้น วามีจุดเนนดานหลักสูตรอยางไรนั้น ผูวิจัยจึงไดสรุปไว ดัง
ตาราง 42-47 
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ตาราง 42 ภาพลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตตามคุณลกัษณะของครทูี่พึงประสงคใน 
     อนาคตดานความรูในวชิาชีพครู  
 

ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต คุณลักษณะของ
ครูในอนาคต รูปแบบของ

หลักสูตรวิชาชีพ
ครู 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตร 

ดานความรูใน
วิชาชีพครู  
 
 
 
**โดยมี
รายละเอียด
เฉพาะของ
คุณลักษณะของ
ครูในอนาคต
ดานความรูใน
วิชาชีพครู
เพิ่มเติมดังนี้ 

- แบบบูรณาการ
ทั้งภายในและ
ภายนอกกลุม
วิชา  

- สัมผัส
สถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- ฝกปฏบิัติโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  
- เนน
กระบวนการวิจัย  
- เนนการคิดเปน
ระบบ  
- เรียนรูดวยตนเอง  
 

- มีแหลงการเรียนรู  
- ส่ือเทคโนโลยีและ
เครือขายการเรียนรู  
- ส่ือด้ังเดิมและส่ือ
สมัยใหม  
- มีการวิจัยและ 
พัฒนาสื่อ 

- ประเมินตาม
สภาพจริง  
- มีมาตรฐานที่
ชัดเจน 

- วิสัยทัศนทางการศึกษา  
- ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ  
- หลักสูตร  
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน  
- การวิจัย  

- หลักสูตรและ
การจัดการเรียน
การสอน 

- - - - - ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
- การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง  
- นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนการสอน 

- หลักการศึกษา - - - - - ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
- จิตวิทยา - - - - - ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 

- การเขาใจผูเรียน  
- นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนการสอน 

- ส่ือและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - บูรณาการ
ภาษาอังกฤษและ
อินเตอรเนต 

- - - นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนการสอน 
- การรับรูและการจัดการขอมูลขาวสาร  
- การใชคอมพิวเตอร 

- การ
ประเมินผลการ
เรียนรู 

- - - - การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง  
 

- ผูเรียน - - ปฏิบัติธรรมตาม
หลักศาสนา 

- - - ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
- การเขาใจผูเรียน  
- ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิตผูเรียน  
- การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 
- นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนการสอน 

- ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- - บูรณาการ
ภาษาอังกฤษและ
อินเตอรเนต 

- - - ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
- การเขาใจผูเรียน  
- ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิตผูเรียน  
- การรับรูและการจัดการขอมูลขาวสาร  
- การใชคอมพิวเตอร 
- นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการ
เรียนการสอน 
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 จากตาราง 42 โดยภาพรวมพบวา การที่ครูจะมีคุณลักษณะทางความรูในวิชาชีพน้ัน 
ลักษณะของหลักสูตรในดานรูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู และเนื้อหาสาระ ควรจะมีลักษณะ ดังน้ี 

1) รูปแบบของหลักสูตรที่มีลักษณะเปนบรูณาการทั้งภายในและภายนอก  
2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหสัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลาย มีการฝกปฏิบัต ิ

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เนนกระบวนการวิจัย เนนการคิดเปนระบบ การเรียนรูดวยตนเอง การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษและอินเตอรเน็ตและปฏิบตัธิรรมตามหลกัศาสนา  

3)  มีการใชสื่อการเรียนการสอนโดยมีการจัดแหลงการเรียนรู  มีการใชสื่อเทคโนโลยแีละ 
เครือขายการเรียนรู สื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม    

4) มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีมาตรฐานที่ชัดเจน  
5) เน้ือหาที่เรียนเก่ียวกับวิสัยทศันทางการศึกษา ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หลกัสูตร  

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยี
และสื่อการเรยีนการสอน การใชคอมพิวเตอร สิ่งแวดลอมทางสังคมกับวิถชีีวติผูเรียน การรับรูและ
การจัดการขอมูลขาวสาร และธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน  
 
 
ตาราง 43  ภาพลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคตตามคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน 
     อนาคตดานทักษะในวชิาชีพครู  
 

ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต คุณลักษณะของครู
ในอนาคต รูปแบบของ

หลักสูตรวิชาชีพครู 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตร 

ดานทักษะใน
วิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
**โดยมี
รายละเอียดเฉพาะ
ของคุณลักษณะ
ของครูในอนาคต
ดานทักษะวิชาชีพ
เพิ่มเติมดังนี้ 

- แบบบูรณาการ
ทั้งภายในและ
ภายนอกกลุมวิชา  

- สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- ฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  
- เนนกระบวนการวิจัย  
- เนนการคิดเปนระบบ  
- เรียนรูดวยตนเอง  
 

- มีแหลงการเรียนรู  
- ส่ือเทคโนโลยีและ
เครือขาย การเรียนรู  
- ส่ือด้ังเดิมและส่ือ
สมัยใหม  
- มีการวิจัยและ
พัฒนาสื่อ 

- ประเมินตามสภาพ
จริง  
- มีมาตรฐานที่ชัดเจน 

 

- การสื่อสาร - ทํางานรวมกับผูอืน่ 
- วิพากษวิจารณเหตุการณ
ตาง ๆ 
- บูรณาการภาษาอังกฤษ
และอินเตอรเนต 

- - - การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน  
- การจัดกระบวนการเรียน
การสอน  
- การรับรูและการจัดการ
ขอมูลขาวสาร 
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ตาราง 43 (ตอ) 
 

ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต คุณลักษณะของครู
ในอนาคต รูปแบบของ

หลักสูตรวิชาชีพครู 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตร 

- แนะแนว 
 

 - คานิยมของสังคม 
- ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนา 
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 

- - - การเขาใจผูเรียน  
- ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับ
วิถีชีวิตผูเรียน  
  

- การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 
 

- - - - - ผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ 
- การจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน  
- การจัดกระบวนการเรียน
การสอน  
- การประเมินการเรียนรู
ตามสภาพจริง  

- การปรับตัว 
 

- - สงเสริมสุนทรียภาพ 
- คานิยมของสังคม 
- ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนา 
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 
- มีสวนรวมฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- - - ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของโรงเรียน 
- ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับ
วิถีชีวิตผูเรียน  
 

- การบริหาร
จัดการ 
 

- - การสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม 
- ทักษะชีวิต 
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 
- ทักษะชีวิต 

- - - ธรรมชาติและวัฒนธรรม
ของโรงเรียน 
- การเขาใจผูเรียน  
- ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับ
วิถีชีวิตผูเรียน  
- ผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ 

 
 
 จากตาราง 43 โดยภาพรวมพบวา การที่ครูจะมีคุณลักษณะทางดานทักษะในวิชาชพีครู
น้ัน ลักษณะของหลักสูตรในดานรูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู และเนื้อหาสาระ ควรจะมีลักษณะ ดังน้ี 

1) รูปแบบของหลักสูตรที่มีลักษณะเปนบรูณาการทั้งภายในและภายนอก  
2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหสัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลาย มีการฝกปฏิบัต ิ

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เนนกระบวนการวิจัย เนนการคิดเปนระบบ เรียนรูดวยตนเอง การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน วิพากษวิจารณเหตุการณตาง ๆ การบูรณาการภาษาอังกฤษและอนิเตอรเน็ต เนน
คานิยมของสังคม สงเสริมสุนทรียภาพ มีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การเนนทักษะชวีิต ปฏบิตัิธรรมตามหลักศาสนา   

3) มีการใชสื่อการเรียนการสอนโดยมีการจัดแหลงการเรียนรู  มีการใชสื่อเทคโนโลยแีละ 
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เครือขายการเรียนรู สื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม  และมีการวิจัยและพฒันาสื่อ 
4) มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีมาตรฐานที่ชัดเจน  

 5) เน้ือหาที่เรียนเกี่ยวกบัเกีย่วกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน การจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การรับรูและการจัดการขอมูลขาวสาร การเขาใจผูเรียน สิ่งแวดลอมทางสังคมกับวิถี
ชีวติผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ การประเมนิการเรียนรูตามสภาพจริง ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน  
 
 
ตาราง 44  ภาพลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคตตามคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน 
    อนาคตดานคุณธรรมจริยธรรม  
 

ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต คุณลักษณะของครู
ในอนาคต รูปแบบของ

หลักสูตรวิชาชีพครู 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียน

การสอน 
การประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตร 

ดานคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
**โดยมี
รายละเอียดเฉพาะ
ของคุณลักษณะ
ของครูในอนาคต
ดานคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มเติม
ดังนี ้

- แบบบูรณาการ
ทั้งภายในและ
ภายนอกกลุมวิชา 

- ฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  
- คานิยมของสังคม 
- ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนา 
- การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 
  

- - ประเมินตามสภาพ
จริง  
- มีมาตรฐานที่ชัดเจน 

- อัตลักษณของครูไทย 

- มีความเมตตา
เด็ก 

- - สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- สงเสริมสุนทรียภาพ 

- - - การเขาใจผูเรียน  
- ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

- มีความ
รับผิดชอบช้ีนํา
ผูเรียน 

- - ทํางานรวมกับผูอืน่ 
 

- - - ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิต
ผูเรียน  
 

- เปนแบบอยางที่ดี - - สงเสริมสุนทรียภาพ 
- มีสวนรวมฟนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- - - ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิต
ผูเรียน  
 

 
- อดทน 

- - สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- สงเสริมสุนทรียภาพ 
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 

- - - การเขาใจผูเรียน  
- ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

 
- เสียสละ 

- - สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- สงเสริมสุนทรียภาพ 
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 

- - - ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
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 จากตาราง 44 โดยภาพรวม พบวา การทีค่รูจะมีคุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม
น้ัน ลักษณะของหลักสูตรในดานรูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู และเนื้อหาสาระ ควรจะมีลักษณะ ดังน้ี 

1) รูปแบบของหลักสูตรที่มีลักษณะเปนบรูณาการทั้งภายในและภายนอก  
 2)  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหสัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลาย การสงเสริม
สุนทรียภาพ การทํางานรวมกับผูอ่ืน มีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการฝก
ปฏิบัติโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เนนคานิยมของสังคม ปฏิบัตธิรรมตามหลักศาสนา ตลอดจนมีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม    

3) มีการใชสื่อการเรียนการสอนโดยมีการจัดแหลงการเรียนรู  มีการใชสื่อเทคโนโลยีและ 
เครือขายการเรียนรู สื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม  และมีการวิจัยและพฒันาสื่อ 

4) มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีมาตรฐานที่ชัดเจน  
 5)  เน้ือหาที่เรียนเกี่ยวกบัอัตลักษณของครูไทย การเขาใจผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ สิ่งแวดลอมทางสังคมกับวิถีชวีติของผูเรียน  
  
ตาราง 45  ภาพลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคตตามคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน 
     อนาคตดานจรรยาบรรณ  
 

ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต คุณลักษณะของครู
ในอนาคต รูปแบบของ

หลักสูตรวิชาชีพครู 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
ส่ือการเรียนการ

สอน 
การประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตร 

ดานจรรยาบรรณ 
 
 
 
 
 

- แบบบูรณาการ
ทั้งภายในและ
ภายนอกกลุมวิชา 

- สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- สงเสริมสุนทรียภาพ 
 

- - ประเมินตามสภาพจริง  
- มีมาตรฐานที่ชัดเจน 

- อัตลักษณของครูไทย 
- การเขาใจผูเรียน  
- ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิต
ผูเรียน  
- ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  
- การจัดกระบวนการเรียนการ
สอน 

 
 
 จากตาราง 45 พบวา โดยภาพรวมพบวา การที่ครูจะมีคณุลักษณะทางดานจรรยาบรรณ
น้ัน ลักษณะของหลักสูตรในดานรูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู และ
เน้ือหาสาระ ควรจะมีลักษณะ ดังน้ี 

1) รูปแบบของหลักสูตรที่มีลักษณะเปนบรูณาการทั้งภายในและภายนอก  
2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหสัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลาย และมีการ 

สงเสริมสุนทรยีภาพ  
3) มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีมาตรฐานที่ชัดเจน  
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 4) เน้ือหาที่เรียนเกี่ยวกบัอัตลักษณของครูไทย การเขาใจผูเรียน สิง่แวดลอมทางสังคมกับ
วิถีชวีิตผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน และการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  
 
 
ตาราง 46 ภาพลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตตามคุณลกัษณะของครทูี่พึงประสงคใน 
    อนาคตดานบุคลิกภาพ  
 

ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต คุณลักษณะของครู
ในอนาคต รูปแบบของหลัก 

สูตรวิชาชีพครู 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการ

เรียนการ
สอน 

การ
ประเมินผล 

เนื้อหาของหลักสูตร 

ดานบคุลิกภาพ 
 
 
**โดยมี
รายละเอียดเฉพาะ
ของคุณลักษณะ
ของครูในอนาคต
ดานบคุลิกภาพ
เพิ่มเติมดังนี้ 

- แบบบูรณาการ
ทั้งภายในและ
ภายนอกกลุม
วิชา 

- ทักษะชีวิต - - ประเมิน
ตามสภาพ
จริง  
- มีมาตรฐาน
ที่ชัดเจน 

- อัตลักษณของครูไทย 

- มีคานิยมที่ดี - - สงเสริมสุนทรียภาพ 
- คานิยมของสังคม 
- ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนา 
- มีสวนรวมฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- การสอดแทรกคุณธรรม 

- - - การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- คลองตัว - - ฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 
- เรียนรูดวยตนเอง 

- - - การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน  
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
- นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการเรียน
การสอน 
- การวิจัย 
- การใชคอมพิวเตอร 

 
- มีวิสัยทัศน 

- - สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- ฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนวิจัย 
- การคิดเปนระบบ 
- คานิยมของสังคม 
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 
- วิพากษวิจารณเหตุการณ
ตาง ๆ 
-เรียนรูดวยตนเอง 

- มีแหลง
การเรียนรู 
- ส่ือ
เทคโนโลยี
และ
เครือขาย
การเรียนรู 
- ส่ือด้ังเดิม
และสื่อ
สมัยใหม 
-มีการวิจัย
และพัฒนา 

- - วิสัยทัศนทางการศึกษา 
- ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
- การเขาใจผูเรียน 
- ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
- หลักสูตร 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
- การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 
- นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการเรียน
การสอน 
- การรับรูและการจัดการขอมูลขาวสาร 
- การวิจัยและการใชคอมพิวเตอร 
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ตาราง 46 (ตอ) 
 

ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต คุณลักษณะของครู
ในอนาคต รูปแบบของหลัก 

สูตรวิชาชีพครู 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการ

เรียนการ
สอน 

การ
ประเมินผล 

เนื้อหาของหลักสูตร 

- เปนนักวิชาการ - - สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- ฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  
- กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนวิจัย 
- การคิดเปนระบบ 
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 
- วิพากษวิจารณเหตุการณ
ตาง ๆ 
- บูรณาการภาษาอังกฤษ
และอินเตอรเนต 
- เรียนรูดวยตนเอง 

- มีแหลง
การเรียนรู 
- ส่ือ
เทคโนโลยี
และ
เครือขาย
การเรียนรู 
- ส่ือด้ังเดิม
และสื่อ
สมัยใหม 
- มีการวิจัย
และพัฒนา 

- - วิสัยทัศนทางการศึกษา 
- ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
- การเขาใจผูเรียน 
- ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิตผูเรียน  
- ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
- หลักสูตร 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
- การประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง 
- นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีและสื่อการเรียน
การสอน 
-การรับรูและการจัดการขอมูลขาวสาร 
-การวิจัยและการใชคอมพิวเออร 

- เปนผูนํา - - สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- ฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  
- การคิดเปนระบบ 
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 
- วิพากษวิจารณเหตุการณ
ตาง ๆ 

- - - ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิตผูเรียน  
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน 
- การวิจัย 
 

- ดูแลเอาใจใสเด็ก - - สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- สงเสริมสุนทรียภาพ 
- ฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  
- ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนา 
- การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 

- - - วิสัยทัศนทางการศึกษา 
- ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
- การเขาใจผูเรียน 
- ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิตผูเรียน  
- ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- มีมนุษยสัมพันธ - - สัมผัสสถานศึกษาที่
หลากหลาย 
- สงเสริมสุนทรียภาพ 
- ฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  
- ทํางานรวมกับผูอืน่ 
-การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 

- - - ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- เปนสมาชิกที่ดี
ของสังคมและ
ครอบครัว 

- - สงเสริมสุนทรียภาพ 
- คานิยมของสังคม 
- ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนา 
- การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 
 

- - - 
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ตาราง 46 (ตอ) 
 

ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต คุณลักษณะของครู
ในอนาคต รูปแบบของหลัก 

สูตรวิชาชีพครู 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการ

เรียนการ
สอน 

การ
ประเมินผล 

เนื้อหาของหลักสูตร 

- มีสุขภาพกาย
และจิตดี 

- - สงเสริมสุนทรียภาพ 
- ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนา 
- การสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม 

- - - การเขาใจผูเรียน 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- จิตสํานึกดาน
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม 

- - สงเสริมสุนทรียภาพ 
- มีสวนรวมฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- - - ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิตผูเรียน  
 

- จิตสํานึกดาน
ศิลปะวัฒนธรรม
ไทย 

- - สงเสริมสุนทรียภาพ - - - ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิตผูเรียน  
 

- นักจิตวิทยา - - คานิยมของสังคม - - - การเขาใจผูเรียน 
- ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิตผูเรียน  
- ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
- การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
- การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

 
 
 จากตาราง 46  โดยภาพรวมพบวา การที่ครูจะมีคุณลกัษณะทางดานบุคลิกภาพของความ
เปนครูน้ัน ลักษณะของหลักสูตรในดานรูปแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนรู และเนือ้หาสาระ ควรจะมีลักษณะ ดังน้ี 

1) รูปแบบของหลักสูตรที่มีลักษณะเปนบรูณาการทั้งภายในและภายนอก  
2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรียนการสอนที่เนนทักษะชีวติ ฝกปฏิบตัิโดยใช 

โรงเรียนเปนฐาน ทํางานรวมกับผูอ่ืน เรียนรูดวยตนเอง สัมผัสสถานศึกษาที่หลากหลาย เนนการ
วิจัย เนนกระบวนการคิด เนนคานิยมของสังคม วิพากษวิจารณเหตกุารณตาง ๆ เรียนรูดวยตนเอง
สงเสริมสุนทรียภาพ คานิยมของสังคม ปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนา มีสวนรวมฟนฟูรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มีการบูรณาการภาษาอังกฤษและอินเตอรเน็ต มี
การเนนกระบวนการคิด  

3) มีการใชสื่อการเรียนการสอนโดยมีการจัดแหลงการเรียนรู  มีการใชสื่อเทคโนโลยแีละ 
เครือขายการเรียนรู สื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม  และมีการวิจัยและพฒันาสื่อ 

4)  มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีมาตรฐานที่ชัดเจน  
 5) เน้ือหาที่เรียนเกี่ยวกบัอัตลักษณของครูไทย  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน การจัด
กระบวนการเรียนการสอน นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยแีละสื่อการเรยีนการสอน การวิจัย การใช
คอมพิวเตอร วิสัยทศันทางดานการศึกษา ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน การเขาใจผูเรยีน 
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ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หลักสตูร การประเมินตามสภาพจริง การรับรูและการจัดการขอมูล
ขาวสาร วสิัยทัศนทางการศึกษา สิ่งแวดลอมทางสังคมกับวิถีชวีติของผูเรียน 
 
 
ตาราง 47 ภาพลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตตามคุณลกัษณะของครทูี่พึงประสงคใน 
     อนาคตดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน  
 

ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต คุณลักษณะของครู
ในอนาคต รูปแบบของ

หลักสูตร
วิชาชีพครู 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการ
เรียนการ
สอน 

การประเมินผล เนื้อหาของหลักสูตร 

ดานการมีสวนรวม
และพัฒนาชุมชน 
 
 
 

- - ฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน  
- มีสวนรวมฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
- ทักษะชีวิต 

- - ประเมินตามสภาพจริง 
- มีมาตรฐานที่ชัดเจน 

- วิสัยทัศนทางการศึกษา 
- ธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
โรงเรียน 
- อัตลักษณของครูไทย 
- หลักสูตร 
- การวิจัย 

 
 
 จากตาราง 47  โดยภาพรวมพบวา การที่ครูจะมีคุณลกัษณะทางดานการมีสวนรวมและ 
พัฒนาชุมชน ควรจะมีลักษณะ ดังน้ี 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่การเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน การมีสวนรวมฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีสอนทักษะชีวติ 

2) มีการใชสื่อการเรียนการสอนโดยมีการจัดแหลงการเรียนรู  มีการใชสื่อเทคโนโลยแีละ 
เครือขายการเรียนรู สื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม    

3) มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีมาตรฐานที่ชัดเจน  
4) เน้ือหาที่เรียนเกี่ยวกับอัตลกัษณของครูไทย  

  
 จากผลการศกึษาการวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง ผูวิจัยไดขอสรุปวา ลักษณะของ
หลักสูตรวิชาชีพครูทุกรายการมีความสําคัญและมีผลตอหรือมีปฏิสัมพันธกับคุณลกัษณะของครทูี่พึง
ประสงคในลักษณะของการรวมกันกับลักษณะอื่นๆ มากกวา 1 ลักษณะ จึงไดนําองคประกอบ
ทั้งหมดมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเขียนภาพอนาคต  
 
 
 
 



 

 

171

ข้ันที่ 3 การเขียนภาพ(Scenarios) 
 ในขั้นตอนนี ้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิในในระยะที่ 2 ของการ
ดําเนินการวิจัย ผลจากการทํากงลออนาคต และผลจากการวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวางมาราง
อนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครู ซ่ึงมี 2 สวน คือ คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและ
ลักษณะของหลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคต ดังน้ี 
 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต 

ครูที่พึงประสงคในอนาคตควรมีคุณลักษณะที่ครอบคลุม 4 ดาน คือ ดานความรู ดาน 
ทักษะปฏิบตัิ ดานคุณลักษณะของความเปนครู และดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น ดังน้ี 
 1. ดานความรู ประกอบดวยความรู  3 สวน คือ 
  1.1 ความรูในสาขาวิชาทีต่นเองสอน โดยจะตองมีความรูในสาขาวิชาที่สอนอยาง
ลึกซึ้งอยางนอย 2 สาขาวชิา และความรูน้ันตองทันสมัย 

 1.2 ความรูในวิชาชีพครู เปนความรูพ้ืนฐานที่จําเปนตอการปฏิบตัิงานในอาชพีครูซ่ึง 
ครอบคลุมความรูใน  10 กลุม คือ 
  กลุมที่ 1  ความรูทางดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เชน  การถายทอด 
ความรู วิธีการเรียนรู  การจัดกระบวนการเรียนรู รูปแบบการสอน การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ วธิสีอนแบบตาง ๆ  การออกแบบการเรียนรู และการพฒันาหลักสูตร   
  กลุมที่ 2 ความรูทางดานหลักการศึกษา  เชน หลักการศึกษา การจดัการศึกษา ระบบ
การศึกษา ปรัชญาการศึกษา บทบาทการศึกษา การพัฒนาการศึกษา กฎหมายทางการศึกษา และ
การประกันคณุภาพการศึกษา  
  กลุมที่ 3 ความรูทางดานจิตวทิยา เชน การปกครองชั้นเรียน การจัดชั้นเรียน การให
คําปรึกษา การแนะแนว การพัฒนามนุษย  และพัฒนาการของมนุษย 
  กลุมที่ 4 ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ เชน  ความรูเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร  
การนําเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน  การใชเทคโนโลยีในกระบวนการสบืคนขอมูล 
ขาวสาร และการเปลี่ยนแปลงทางดานนวัตกรรมทางการสอน 
  กลุมที่ 5 ความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู เชน การประเมินผลตามสภาพจริง 
และการประเมินพัฒนาการเรียนรู 
  กลุมที่ 6 ความรูเกี่ยวกับการวิจัย เชน การวิจัยในชั้นเรยีน การวิจัยปญหาสังคม  
  กลุมที่ 7 ความรูเกี่ยวกับเด็ก  เชน ปญหาและความตองการของเด็ก ความรูเกี่ยวกับ
เด็กพิเศษ และการพัฒนาเด็ก 
  กลุมที่ 8 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เชน การจัดการผูเรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน และการบริหารจัดการผูเรียน 
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  กลุมที่ 9 ความรูเกี่ยวกับภาษา คือ ตองมีความรูทางดานภาษาไทยและภาษาองักฤษ
อยางแตกฉานทั้งในการพูด ฟง อาน เขียน และ  เพ่ือใชในการประกอบการเรียนการสอนและ
แสวงหาความรู  นอกจากนี้แลวอาจมีความรูภาษาที่ 3 เชน ภาษาจีน และญี่ปุน  เปนตน 
  กลุมที่10 ความรูเกี่ยวกับชมุชนหรือทองถิ่น ไดแก สภาพของคนในชุมชนหรือทองถิ่น  
สิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม รวมทั้งแหลงการเรียนรูในทองถิน่หรือชุมชน 

1.3 ความรูทั่วไปในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  อาทิเชน ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม หรือนโนบายตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
 

2. ดานทักษะปฏิบัติ เปนทักษะที่ครูจําเปนตองมีเพ่ือประกอบอาชพี ซ่ึงแบงออกเปน 2  
สวน คือ ทักษะเฉพาะของแตละสาขาวชิา และทักษะวชิาชีพครูทัว่ไป 
  2.1 ทักษะเฉพาะของแตละสาขาวิชา เชน สาขาวิทยาศาสตรครูตองมีทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร  มีทกัษะในการใชอุปกรณทางวิทยาศาสตร สาขาคอมพิวเตอรครูตองมีทักษะ
ในการใชคอมพิวเตอร   
  2.2 ทักษะวชิาชีพครูทัว่ไป  เปนทักษะปฏิบัตทิี่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบดวยทักษะ ดังตอไปน้ี 

 1) ทักษะเกีย่วกับการสื่อสาร  ไดแก มีทักษะพูด ฟง อาน เขียนทั้งภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ มีความสามารถในสื่อสารระหวางผูเรียน ผูปกครอง เพ่ือนครู ผูนําชุมชน  และองคกร
หรือสถานประกอบการในทองถิ่นในการรวมกันเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
   2) ทักษะที่เกีย่วกับการจัดการเรียนรู ไดแก การเตรียมการและวางแผนการเรียนรูให
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล และความตองการของผูเรียน สอนผูเรียนไดทุกประเภท 
จัดการเรียนรูแบบบูรณาการหรือเชื่อมโยงความรูไปยังศาสตรอ่ืนๆ และในชวีติประจําวัน  บูรณาการ
ความรูในทองถิ่น สอดแทรกหรือสอนในเรื่องคุณธรรมและคานิยมที่ดีได บูรณาการสอนภาษาอังกฤษใน
วิชาทีต่นรับผดิชอบ เตรียมผูเรียนใหมีความพรอมสําหรับโลกอนาคต  
   3) ทักษะทีเ่กีย่วของกับการวิจัย ไดแก ความสามารถในการทําวิจัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการวิจัยเชิงปฏิบตักิาร การทําวิจัยในชั้นเรยีน การวจัิยปญหาทางสังคม และการทดลอง
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนางาน การเรียนการสอน และสรางองคความรูใหม 

 4) ทักษะที่เกีย่วของกับเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน ไดแก ความสามารถใน 
การใชเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนและใชในการเสาะแสวงหาความรู 
   5) ทักษะทีเ่กีย่วของกับการแนะแนวผูเรยีน ไดแก การใหคําปรึกษาแกผูเรียนทั้ง
ดานการเรียน สวนตวั และอาชีพ 

  6) ทักษะในการวัดและประเมินผลการเรยีนรู ไดแก ทักษะในการประเมินพัฒนา  
การเรียนรู  
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   7) ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก ทักษะในดานการคิดเปน  การคิดวิเคราะห การ
คิดแกปญหา การคิดเปนระบบ 
   8) ทักษะในการบริหารจัดการ ไดแก การจัดการชั้นเรียน การจัดการผูเรียน การ
ปกครองชั้นเรยีน การดูแลผูเรียน การคุมชั้นเรียน 
   9) ทักษะในการปรับตวั ไดแก การปรับตวัเขากบัผูเรียน เพ่ือนรวมงาน และชุมชน 
การปรับตวัเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในอนาคต 
 

3. ดานคุณลักษณะความเปนครู 
  ดานคุณลักษณะความเปนครูเปนคุณลักษณะที่สําคญัมากที่มีผลตอความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานในอาชีพครู เพราะวาครูเปนบุคคลสําคัญที่สามารถถายทอดความรู ความคิด ทัศนคติ 
พฤติกรรมและคานิยมตาง ๆ ไปสูนักเรียน ดังน้ัน คุณลักษณะของครูจึงมีผลตอกระบวนการคิดและ
พฤติกรรมผูเรยีน ซ่ึงคุณลกัษณะของครจูะครอบคลมุ 3 ดาน คอื ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
จรรยาบรรณ ดานบุคลิกภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 
  3.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม   
   คุณธรรมและจริยธรรมของครูในอนาคตควรมีคุณลักษณะที่สําคญั ดังน้ี 
   1) มีจริยธรรมชี้นําผูเรียน 
   2) เปนแบบอยางใหกับผูเรยีนในดานคุณธรรมจริยธรรม 
   3) มีความอดทนในการสั่งสอน  
   4) มีความรับผิดชอบ 
   5) มีความเสียสละ  
   6) มีความเมตตากรุณา จิตใจรักเด็ก เหมือนพอแม 
   7) ไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขทัง้หลาย 
  3.2 ดานจรรยาบรรณ 
   จรรยาบรรณของครูในอนาคตควรมีคุณลกัษณะที่สําคญั ดังน้ี 
   1) มีความศรทัธาตอวิชาชพีครู 
   2) มีจิตวิญญาณของความเปนครู 

 3) มีความภูมิใจในวิชาชีพครู 
   4) มีความรักในวิชาชีพคร ู
   5) มีจิตสํานึกในวิชาชีพคร ู

 6) อุทิศเวลา และอุทิศตน 
   7) มีความรักและหวงใยและปรารถนาดีตอผูเรียน 

 8) ดูแลผูเรียนอยางใกลชิด 
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  3.3 ดานบุคลิกภาพ 
   บุคลิกภาพของครูในอนาคตควรมีคุณลักษณะที่สําคญั ดังน้ี 
   1) คลองตัวสงู 
   2) มีวิสัยทศันรอบรูการเปลีย่นแปลง 
   3) เปนนักวิชาการ ใฝรูตลอดเวลา และคนควาเพิ่มเตมิองคความรูอยูเสมอ 
   4) เปนผูนําทางการศึกษา ทางสังคมและชุมชน ในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษา 
และสังคม 
   5) เปนผูชี้นําสังคม มีความกลาที่จะพัฒนาการศกึษา สังคม และชุมชน ทองถิ่น
ของตน รวมทัง้กลาวิพากษวิจารณ 
   6) มีกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก ความคิดสรางสรรค กระบวนการคิดวิเคราะห 
กระบวนการคดิแกปญหา  กระบวนการคดิอยางเปนระบบ 
   7) เปนนักบรหิารจัดการทั้งทางดานการศึกษาและองคกรการเรียนรู 
   8) มีความเปนนักจิตวิทยาสามารถแนะนําและแนะแนวผูเรียนและบุคคลอื่น ๆ ได 
   9) มีมนุษยสัมพันธกับบคุคลภายในและภายนอกโรงเรียน 
      10) มีบุคลกิภาพที่มีความนาเคารพนับถอื 
      11) มีระดับสติปญญาสูงกวาปานกลาง 
     12) ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
      13) มีคานิยมที่ดีงาม 
      14) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ
สิ่งแวดลอม 
   15) มีจิตสํานึกในการอนุรักษศลิปะ วัฒนธรรม และศาสนาของชาต ิ
   16) ตระหนักถึงความสําคญัของการเรียนรูตลอดชีวติ 
   17) เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม 
   18) มีสุขภาพกายและจิตดี 
 

4. ดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น  
  ครูในอนาคตควรมีสวนรวมและพัฒนาทองถิ่นทั้งในดานการศึกษา ดานสังคม และ 
ตองสามารถที่จะปรับตัวเขากับชุมชน/ทองถิ่นไดเปนอยางดี 
 
 ลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต 
 ลักษณะของหลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคตที่ผูวิจัยจะนําเสนอนี้ เปนสารสนเทศพื้นฐานที่
สําคัญมากสําหรับสถาบันทีท่ําหนาที่ในการผลิตครู โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 
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2550-2559)  11 ดาน คือ ดานปรัชญาหลักสูตรวิชาชพีครู ดานรูปแบบของหลักสูตรวชิาชีพครู ดาน
จุดหมายของหลักสูตรวิชาชีพครู ดานโครงสรางของหลักสูตรวชิาชีพครู ดานเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรวิชาชีพครู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานการจัดประสบการณวิชาชีพคร ูดาน
สื่อการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานการบริหารหลักสูตร และดานการ
ประเมินผลหลักสูตร ซ่ึงรายละเอียดของแตละดาน มีดังน้ี 
 1. ดานปรัชญาของหลักสูตรวชิาชีพครู 

  ปรัชญาหรือแนวคิดที่ใชเปนหลักในการจัดหลักสูตรวชิาชีพครูในทศวรรษหนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมุงเนนใหนักศึกษาสามารถไปเปนครูในสถานศกึษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนพัฒนาใหเปนครูดี ครูเกง มีความสุข มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
เขาใจพลวัตรของชุมชน สังคม อยูรวมกับโลกสมัยใหมภายใตระบบทุนนิยม ปจเจกชนนยิม และ
การเมืองใหมอยางรูเทาทัน  

 
 2. ดานรูปแบบของหลักสตูรวชิาชีพครู 
  รูปแบบของหลักสูตรวิชาชพีครูในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมลีักษณะ
ที่สําคัญดังน้ี 
       2.1 มีทางเลือกใหกับผูเรียน โดยอาจมีรูปแบบใหเลอืก ดังน้ี 
   1) นักศึกษาที่เรียนในคณะครุศาสตรสามารถเลือกเรยีนในระบบ 2 ปริญญา คือ 
ไดรับปริญญาตรีอีกหนึ่งสาขาได โดยไมไดบังคับใชกบันักศึกษาทกุคน ขึ้นอยูกับความสมัครใจของ
ผูเรียน คือ เรียนไดปริญญาตรี 2 สาขา  เชน นักศกึษาเรียนเอกการสอนภาษาไทยหรือการสอน
ภาษาอังกฤษ  สามารถไดรับปริญญาตรีดานศิลปศาสตร และดานการศึกษา  นักศึกษาเรยีนเอกการ
สอนวิทยาศาสตรหรือการสอนคณิตศาสตร สามารถไดรับปริญญาทางดานวิทยาศาสตรและดาน
การศึกษา เปนตน แตตองมีการเรียนบางรายวิชาเพิ่มขึ้น 
   2) นักศึกษาที่เรียนในคณะอื่น ๆ สามารถเลือกเรียนในระบบ 2 ปริญญา คือ 
ไดรับปริญญาตรีทางดานการศึกษา และทางดานที่เรยีนครั้งแรก แตตองมีการเรียนบางรายวิชา
เพ่ิมขึ้น เชน นักศึกษาคณะมนุษย เอกภาษาอังกฤษ มีความประสงคอยากทีจ่ะเปนครูในอนาคตก็
สามารถมาเรียนในรายวชิาชีพครูและฝกประสบการณวิชาชีพครเูพ่ิมเติมได 
   3) นักศึกษาทีเ่รียนคณะอ่ืน ๆ แตมีใจรักที่จะเปนครูสามารถที่จะยายคณะมาเรียน
คณะครุศาสตรไดโดยทางคณะครุศาสตรตองมีการสรางเกณฑกําหนดคุณสมบตัิไว 
   4) ยังไมตองใหนักศึกษาเลอืกวาจะเรียนคณะใดโดยในปที่ 1 และปที่ 2 ใหเรียน
วิชาพื้นฐานทัว่ไปกอนแลวจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหดูแลอยางใกลชิดและดูแวววาเด็กแตละคนควร
จะเรียนในคณะใดถานักศึกษาคนใดมีแววความเปนครกู็ใหมาเรียนคณะครุศาสตร 
   5) นักศึกษาที่เรียนในคณะครุศาสตรพอเรียนไปแลวในชวงปที่ 2 ไมอยากเปนครู
ก็ใหสามารถเทียบโอนยายไปคณะอื่นไดโดยใหทางคณะอื่นสรางเกณฑไว 
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  2.2 หลักสูตร ควรใชระยะเวลาในการศึกษาปกติ 5 ป แตก็ขึ้นอยูกับศกัยภาพของ 
ผูเรียนเปนรายบุคคล ไมจําเปนตองจบแบบยกหองซ่ึงผูเรียนแตละคนอาจใชเวลาในการศึกษาไมเทากัน 
  2.3 ในแตละรายวิชา กลุมวชิาหรือชุดวิชาควรมีการสรางมาตรฐานไวสําหรับใหผูเรียน
สามารถเทียบโอนความรูและประสบการณได 
  2.4 รูปแบบของหลักสูตรเปนหลักสตูรแบบบล็อก (Curriculum Block) คือ จัดเปนบล็อก
ในลักษณะแบบบูรณาการภายในกลุมวชิาหรือแบบบูรณาการระหวางกลุมวิชา (การบูรณาการแบบ 
สหวิทยาการ) ซ่ึงในแตละบล็อกจะประกอบดวยบล็อกเนื้อหารายวิชาตาง ๆ   บล็อกกิจกรรม  บล็อก
ประเมินผล บล็อกเวลา   
 
 3. ดานจุดหมายของหลักสูตรวชิาชพีครู 

    จุดหมายของหลักสูตรวิชาชีพครู ในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรจะ
มุงเนนพัฒนาครูไทยใหมีความเปนนักวชิาการ มีความรูในสาขาของตนเองและรอบรูในสาขาวชิาอ่ืน 
สรางความรูดวยตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต สอนเกง รักการสอน มีคุณธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณ 
บุคลกิภาพที่มีความเปนครทูีดี่ รักและศรทัธาวชิาชีพครู มุงปฏิรูปการเรียนรูของผูเรยีน มีจิตวิญญาณ
ของความเปนครู มีความคดิสรางสรรค และเปนผูนําชุมชนและสังคม  ดังน้ันหลักสูตรวิชาชพีครูจึง
มุงเสริมสรางนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีใหมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
   3.1 มีความรูดีทั้งทางดานวิชาการและวชิาชีพ 
   3.2 มีความสามารถจัดประสบการณการเรยีนรูไดอยางหลากหลาย 
   3.3 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อยางนอย 2 ภาษา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
   3.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยใีนการจัดประสบการณการเรียนรูและใชใน 
การแสวงหาความรู 
  3.5 มีความสามารถในการวิจัย สรางองคความรูใหม และสามารถนาํผลการวิจัยมา
ประยุกตใชในการเรียนการสอน 
  3.6  มีจิตสํานึกในการอนุรักษศลิปะ วัฒนธรรม ศาสนาของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน 
  3.7 มีความสามารถสรางความสัมพันธทีดี่และความสมัพันธกับเพ่ือนรวมงาน ชุมชน 
และแหลงการเรียนรู 
  3.8 มีความเปนผูนําทั้งทางดานการศึกษาและทางสังคมโดยตองชี้นําสังคมในทางที่
ถูกตองเหมาะสม 
  3.9 มีคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และบุคลิกภาพของความเปน
ครูที่พึงปรารถนา  
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 4. ดานโครงสรางของหลกัสูตรวชิาชพีครู 
  โครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลยัราชภัฏในดาน

ตอไปน้ีควรจะเปน ดังน้ี 
  4.1 จํานวนหนวยกิต 

   จํานวนหนวยกิตของหลักสตูรควรไมนอยกวา 60 หนวยกิต  
  4.2 ระยะเวลาในการศึกษา 

   ระยะเวลาในการศึกษา 5 ป โดยที่ปสุดทายใหไปฝกปฏบิัติงานในหนาที่ครูทั้งป  
 

5. ดานเน้ือหาสาระของหลักสูตรวชิาชพีครู 
   เน้ือหาสาระของหลักสูตรวชิาชีพครูในทศวรรษหนาของสถาบันราชภัฏควร
ประกอบดวยสาระ ดังตอไปน้ี 
  สาระที่ 1 สาระเกี่ยวกบัการศึกษาและอัตลักษณของครไูทย ประกอบดวย วิสัยทัศน
ทางดานการศึกษา ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน อัตลักษณของครูไทย 
  สาระที่ 2 สาระเกี่ยวกบัธรรมชาติของผูเรยีนและการเรยีนรู ประกอบดวย การเขาใจ
ผูเรียน สิ่งแวดลอมทางสังคมกับวิถชีีวติของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
  สาระที่ 3 สาระเกี่ยวกบั หลกัสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู ประกอบดวย การจัดการ
เรียนรูแนวใหม กระบวนทศันการประเมนิผลเพื่อเพ่ิมพลังอํานาจ การจัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน หลกัสูตร 
  สาระที่ 4 สาระเกี่ยวกับ นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย การรับ
และการจัดการขอมูลขาวสาร การใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล นวัตกรรมและสื่อการเรียนการ
สอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
  สาระที่ 5 สาระเกี่ยวกบัการวิจัย ประกอบดวย กระบวนทัศนการวิจัยทางดานการศกึษา
และการประยกุตใชการวิจัย 
    
 6. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาชีพครูในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ควรจัดในลักษณะที่สงเสรมิใหนักศึกษาสามารถไปเปนครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมุงเนนพัฒนาใหเปนครูดี ครูเกง มีความสุข มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
เขาใจพลวัตของชุมชน สังคม อยูรวมกับโลกสมัยใหมภายใตระบบทุนนิยม ปจเจกชนนิยมและ
การเมืองใหมอยางรูเทาทัน คือควรมุงเนนพัฒนาครูไทยใหมีความเปนนักวิชาการ มีความรูในสาขา
ของตนเองและรอบรูในสาขาวิชาอ่ืน สรางความรูดวยตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต  สอนเกง รักการสอน มี
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ บุคลิกภาพที่มีความเปนครูที่ดี รักและศรทัธาวชิาชีพครู มุงปฏรูิป
การเรียนรูของผูเรียน มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความคิดสรางสรรค และเปนผูนําชุมชนและ
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สังคมนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรควรจัดในลักษณะที่
เปนตนแบบหรือเปนแบบอยางใหกับนักศึกษา คือ ตองการใหนักศึกษาครสูามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนกับนักเรียนในอนาคตอยางไร ทางคณาจารยก็จัดในลักษณะแบบนั้น ซ่ึงควรมีการจัด
ในลักษณะที่การจัดกระบวนการเรียนรูที่มีการผสมผสานทฤษฎีและการปฏิบัติโดยบูรณาการแนวคิด
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ไดแก แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
แนวพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 ไดแก แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ การจัดกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งแนวคิดการประเมนิตามสภาพจริงและ
แนวคิดการจัดชวงเวลา อันเนื่องมาจากเปนขอจํากัดในการสอนแบบเดิมเน่ืองจากเวลามีจํากดัโดย
นําแนวคิดทั้งหลายเหลานี้มาจัดในลักษณะเปนบล็อกกิจกรรม (Activity Block)  ซ่ึงในแตละบล็อกนั้นจะ
มีการจัดเวลาในการเรียนรูไมเทากันขึ้นอยูกับเนื้อหาวาควรใชเวลาเทาไร บางเนื้อหาอาจใชเวลา 
เปน 1 คาบ 2 คาบ หรือ 1 วัน 2 วัน เปนตน ซ่ึงเรียกวา การจัดกระบวนการเรียนรูแบบบล็อก 
(Block learning) ดังน้ัน ในแตละBlockการจัดกิจกรรมนั้นควรเนนการสอนแบบบูรณาการทั้งแบบ
สอดแทรก แบบคูขนาน แบบสหวทิยาการ แบบขามกลุมวิชาโดยมีการสอนเปนทีม อาจมีกิจกรรม
ลักษณะ ดังน้ี 

6.1 กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง(Self –directed learning) และ 
การเรียนการสอนที่เนนกระบวนการสบืเสาะหาความรู (Inquiry-Based Instruction)  

6.2 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย (Research –based  Instruction) 
6.3 กิจกรรมการเรียนการสอนควรหลากหลาย เชน การจัดการเรียนการสอนโดยใช 

ปญหาเปนหลกั (Problem-based) การเรียนการสอนที่เนนกระบวนการคิด (Thinking–based 
Instruction) การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายเวิลด ไวดเว็บ (Web-based Instruction)  การ
เรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative learning) การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลกั 
( Project-based learning) เปนตน 

6.4 ใหนักศึกษาไดทําภาคปฏิบตั ิ
6.5 กิจกรรมควรเนนกระบวนการคิด วางแผน บริหาร จัดการ ดวยตนเอง เชน การ 

ทําโครงการตาง ๆ  
6.6 ทุกกิจกรรมควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของความเปนครู  
6.7 กิจกรรมที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร คือ สนับสนุนใหผูเรียนได 

ใชภาษาอังกฤษไมวาจะเปนการอาน พูด ฟง เขียน และใชคอมพิวเตอรโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
คนควาทําวิจัยหรือหาความรูทางอินเตอรเน็ต 

6.8 กิจกรรมที่สอนทักษะชวีิตใหกับนักศึกษา เชน การแตงกาย การแตงหนา การดูหนัง  
การเสียภาษี  เปนตน  

6.9 กิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดมีโอกาสไปเรียนรูกับปราชญชาวบานหรือแหลงการ 
เรียนรูในชุมชน 
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6.10 กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดสัมผัสชุมชน ไดไปอยูกับชุมชน รวมพัฒนาชุมชน ฝก 
การทํางานรวมกับผูอ่ืน การปรับตวั และฝกการเปนผูนํา 

6.11 กิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดไปสัมผัสกับสถานศึกษาในเมือง และในที่หางไกล 
รวมทั้งสถานศึกษาที่มีลักษณะของผูเรียนหลากหลายทั้งผูเรียนประเภทที่มีความตองการพิเศษ หรือ 
ที่มีปญหาแตกตางกัน 

6.12 กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีสุนทรียภาพสรางความสุขทางกายและใจ คือ ใหนักศึกษา 
ไดมีโอกาสไดทํากิจกรรมที่ทําใหจิตใจผองใสเกิดสุนทรยีภาพ ตามความถนัดและความสนใจ เชน  
นักศึกษาทีส่นใจดนตรีก็ใหเลนดนตรี นักศึกษาคนใดสนใจทางดานกีฬาก็ใหเลนกฬีา นักศึกษาคนใด
สนใจทางดานศิลปะก็ใหทําศิลปะ เปนตน 

6.13 กิจกรรมที่ใหไปปฏิบัตธิรรม น่ังสมาธิ ที่วัดอยางตอเน่ืองตั้งแตแรกเขาจนกระทั่งจบ  
แตถาในกรณทีี่นับถือศาสนาอื่นก็ใหไปปฏิบัตตินตามหลักศาสนานัน้ 

6.14 กิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดทํางานรวมกบัผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบนัเพ่ือ  
ที่จะไดปรับตวัไดคุณลักษณะทางดานคุณธรรมจริยธรรม เชน ความอดทน ความมีเมตตา ความมี
นํ้าใจ เปนตน 

6.15 กิจกรรมที่ใหนักศึกษามีสวนรวมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม  
เชน จัดในรูปของการไปทัศนศึกษา จัดโครงการปลูกปา เปนตน  

6.16 กิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม และศาสนา 
ของชาต ิ  เชน การจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ บาํเพ็ญประโยชนตางๆ ใหกับสาธารณชน หรือ 
การจัดทําโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

6.17 กิจกรรมที่ใหผูเรียนไดรับรูรับทราบคานยิมของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยม 
ของเด็ก  เชน การทําวิจัยปญหาสังคมเด็กวัยรุน  

6.18 มีกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดวิพากษวิจารณ ทั้งกิจกรรมการเรยีนการสอนในชั้นเรียน 
และกิจกรรมเสริมหลกัสตูรที่จัดตามวาระเหตกุารณทางสังคมทีเ่กิดขึน้ เชน การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางอาจารยกับนักศึกษา 
  นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมวชิาชพีครูควรเนนการ
ฝกโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School based) และกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรยึดหลัก 3 ประการ คือ 
1) จัดกิจกรรมเติมสิ่งที่ขาด คือ ใหทางสถาบันหรือนักศึกษาพิจารณาวานักศึกษายังขาดคุณลกัษณะ
ใดใหทํากิจกรรมเพิ่มเติม 2) กิจกรรมเสริม คือ ใหพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวานักศึกษา
ควรมีคุณลักษณะใดที่สําคญัใหจัดเพิ่มใหกับนักศึกษา 3) กิจกรรมแกไข คือ ใหพิจารณาวานักศึกษา
ยังมีคณุลักษณะใดที่ยังมีไมสมบูรณ ก็ใหจัดกิจกรรมที่ชวยแกไขให และประการที่สําคัญสุดทายก็คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการอสนและการฝกปฏิบตัิตองเช่ือมโยงกัน 
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 7. ดานการจัดประสบการณวิชาชีพคร ู
 การจัดประสบการณวิชาชีพครูในประเด็นตอไปน้ีในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ควรมีลักษณะ ดังน้ี 
   7.1 รูปแบบการฝกประสบการณวิชาชพีครู 
   รูปแบบการฝกมี 2 รูปแบบ คือ  
   1) รูปแบบแรก การฝกบางเวลาที่โรงเรียนโดยใหเริ่มฝกตั้งแตชั้นปที ่ 3 จนถึงปที่ 4 
โดยฝกเปนบางเวลาในชวงระหวางเรียน 
   2) รูปแบบที่สอง การฝกเตม็เวลาโดยใหฝกในชั้นปที่ 5  คือ ใหทําทุกอยางเหมือน
ครูจริง ๆ โดยอาศัยความรวมมือระหวางสถาบัน โรงเรียน และชุมชน        
   นอกจากนี้แลวการจัดการฝกประสบการณวิชาชีพครคูวรจัดเปนระบบสหกิจศึกษา 
คือ ตัวนักศึกษาที่ฝกประสบการณควรไดรับเงินเดือนและเงินทุนผลติสื่อการเรียนการสอนดวย เชน 
อาจใหเงินเดือนจํานวนครึ่งหน่ึงของครูที่บรรจุใหมในระดับปริญญาตรี และใหเงินทุนผลิตสื่อภาค
เรียนละ 2,000 บาท นอกจากนี้แลวกย็งัไดรับการบรรจุใหเปนครูอัตราจางหรือครูจริง ๆ ที่โรงเรียน
น้ันและนับอายุราชการตั้งแตเริ่มฝกประสบการณวิชาชพีครู 
 
  7.2 ลักษณะของหนวยหรือโรงเรียนทีเ่ปนแหลงในการฝกประสบการณวชิาชพีครู  
   หนวยหรือโรงเรียนที่เปนแหลงในการฝกประสบการณวชิาชีพครูในอนาคต ควรมี
ลักษณะดังน้ี 
   1) เปนโรงเรียนรวมพัฒนาวชิาชีพครูที่ไดมาตรฐานตามที่สภาวิชาชพีครูกําหนด 
และตามทีฝ่ายฝกประสบการณวิชาชีพครูของสถาบันกําหนด  
   2) เปนโรงเรียนที่มีเด็กครบทุกประเภท 
   3) ผูบริหารโรงเรียนมีความเขาใจเรื่องการศึกษา และเห็นคุณคาในการพัฒนา 
การศึกษา สามารถรับเทคนิคการสอนสมัยใหม และพัฒนาตนเอง 
   4) มีวัฒนธรรมที่ดีในการทาํงานภายในองคกร 
   5) เปนโรงเรียนที่พรอมจะเปนตัวอยางในการจัดการเรียนการสอน 
   6) เหมาะกับนักศึกษาเฉพาะสาขา  
   7) ความเขาใจตรงกันกับสถาบันทั้งผูบรหิารโรงเรียน ครู ผูเรียน ผูปกครอง และ
พรอมที่จะเปนพ่ีเลี้ยง  
   8) โรงเรียนตองมีความรับผิดชอบผูกพัน(Accountability)รวมกันกับสถาบัน  
   นอกจากนี้แลวควรมีระบบแรงจูงใจบางอยางใหกับโรงเรียนที่เปนแหลงการฝก
ประสบการณ  เชน มอบเกียรติบตัร  มีคาตอบแทนใหกับบุคลากรทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการฝกของ
นักศึกษา  มีการคิดภาระงานให แตงตั้งเปนอาจารยพิเศษของสถาบนัดวย 
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   7.3 วิธีการจัดนักศึกษาลงหนวยฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
   เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลอืกหนวยฝกประสบการณวชิาชพีที่มีคุณลักษณะตามที่
สภาวิชาชีพครูและฝายฝกประสบการณไดกําหนดไว โดยทั้งน้ีนักศึกษาควรไดมีโอกาสไดไปฝก
ปฏิบัตใินสถานศึกษาในชนบทหางไกล 
 

7.4 คุณลักษณะของอาจารยพี่เลี้ยง 
   อาจารยพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาที่ฝกประสบการณควรมีคณุลักษณะดังน้ี   
   1) มีความรูดีทั้งทางดานวชิาการและวิชาชีพครูสามารถใหคําแนะนาํได 
   2) มีความชํานาญในการสอนและเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางดานความเปนนักวิชาการ  
การจัดกระบวนการเรียนรู การวางตนการประพฤติปฏบิัตติน และเปนที่ยอมรับ  เชน เปนครตูนแบบ 
ครูดีเดน ครูแหงชาติ เปนตน 

3)  เคยไดรับการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการฝกประสบการณมากอน  
   4) เขาใจเกณฑ วิธีการและกระบวนการฝกประสบการณของสถาบนั 

          5) อาจารยพ่ีเลี้ยงตองมีความรบัผดิชอบผูกพัน (Accountability) รวมกันกบัสถาบัน  
 
  7.5 การจัดระดับชั้นหรือวิชาที่ใหนักศึกษาสอน 
   การจัดวิชาใหสอนควรสอดคลองกับวิชาเอกของนักศึกษาโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของนักศึกษาแตละคนโดยใหอยูในดุลยพินิจของทางโรงเรียนและสถาบันดวย   
  
  7.6 ข้ันตอนและกิจกรรมของการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
   ใหนักศึกษาไดสัมผัสและสงัเกตการทํางานของครูเกงๆกอนไปฝกประสบการณ
ขั้นเต็มรูปที่หนวยฝกประสบการณ และในขณะที่นักศกึษาฝกปฏบิตัิงานทั้งบางเวลาและเต็มเวลานั้น
ทางฝายฝกประสบการณวชิาชีพครูควรกาํหนดใหมาสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ระหวางนักศกึษา
กับอาจารยนิเทศกเปนระยะ ๆ  เพ่ือที่นักศึกษาจะไดปรับปรุงพัฒนาตนเองและสรางองคความรู   
   กิจกรรมที่นักศึกษาควรปฏบิัตใินการฝกประสบการณวิชาชีพครเูต็มรูปน้ันทางฝาย
ฝกประสบการณควรกําหนดกิจกรรมที่นักศึกษาควรจะตองทําไว โดยมีเกณฑและมาตรฐานอยาง
ชัดเจน และกิจกรรมที่นักศกึษาตองทํา เชน งานปฏิบัติการสอน งานพัฒนาผูเรียน งานวิจัยพัฒนา
ผูเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยพัฒนาชุมชน การเยี่ยมบานนักเรียน ฝกทํางานในชุมชน การทํา
โครงการอิสระรายบุคคลในสถานที่ฝก การศึกษารายกรณี งานแนะแนว เปนตน  
 
  7.7 รูปแบบการนิเทศของสถาบันผลิตครู 
   รูปแบบการนิเทศมี 2 รูปแบบ คือ  
   1) การนิเทศที่หนวยที่นักศึกษาฝกประสบการณ 
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  2) การนิเทศที่อาศัยเทคโนโลยีเขามาชวย เชน ทางสือ่อิเล็กทรอนิกส E-mail   
ทางดาวเทียมทางไกล ทางโทรศัพท   คือมีการโตตอบกันระหวางนักศึกษากบัอาจารยนิเทศ ในเรื่อง
ตาง ๆ  เชน การเรียนการสอน การปกครองชั้นเรียน การวางตน การวางตวั  
   การนิเทศควรมีลักษณะเปนแบบกัลยาณมิตรมีการชี้แนะ เพ่ือใหนักศึกษาไดนําผล
ไปปรับปรุงแกไขและสรางองคความรูดวยตนเองไดจากกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
นอกจากนี้แลวยังตองมีกระบวนการนิเทศติดตามผลทีช่ัดเจนและในกรณีที่ไปนิเทศที่หนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพครูอาจารยนิเทศกควรมีการทํางานเปนทีม คอื ไปนิเทศพรอมกันเปนทีมซ่ึง
ภายในทีมควรประกอบดวยอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในดานความรูทางวิชาการและวชิาชีพที่
แตกตางกัน คือ มีความเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชาเอก กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล จิตวทิยา สื่อและเทคโนโลยี เปนตน  
 
  7.8 คุณลักษณะของอาจารยนิเทศกจากสถาบันผลติคร ู
   อาจารยนิเทศจากสถาบันควรมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
   1) มีประสบการณการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
   2) รูและเขาใจปญหาและความตองการของสถานศึกษา 
   3) รูจักนักศึกษาผูรับการนิเทศเปนรายบคุคล 
   4) มียุทธศาสตรการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
   5) มีความเชี่ยวชาญจริง ๆ ในสาขานั้น  
   6) มีการทํางานในลักษณะเปนทีมและเปนเพ่ือนกัน (Buddy) กัน กับบุคลากรที่
ดูแลนักศึกษาที่หนวยฝกประสบการณ 
 
  7.9 การวัดและประเมนิผลการฝกประสบการณ (วิธีการวัดและประเมินผล   
เครื่องมือ ผูประเมิน  เกณฑในการประเมิน สิ่งที่ตองประเมิน) 
   ในการวัดและประเมินผลการฝกประสบการณควรมีการประเมินในเรือ่งตอไปน้ี 
   1) ความรูทางวิชาการและวชิาชีพ  
   2) ทักษะทางวิชาชีพ เชน ความสามารถในการจัดการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาผูเรียน 
   3) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
   4) การสรางความสัมพันธทีดี่กับเพ่ือนรวมงานและชุมชน  
   5) ทัศนคติในการปฏิบัติงานในหนาที่  
   6) ลักษณะทางดานนิสยัคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพ 
   โดยมีวิธีการประเมินอยางหลากหลาย เชน จากการประเมินนักเรยีน ประเมิน
ชิ้นงาน ประเมินการเขียนรายงาน แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต การทดสอบ  โดยควร
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ประเมินอยางตอเน่ืองสะสมและตรงตามสภาพจริง ที่สําคัญควรคํานึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของนกัศึกษา
แตละสาขา 
   ผูประเมินไดแก อาจารยสถาบัน ตัวแทนจากสภาวชิาชีพครู ผูบริหารโรงเรียน 
อาจารยพ่ีเลี้ยง นักเรียน ตัวนักศึกษา เพ่ือนนักศึกษา ผูปกครองนักเรียนหรือผูนําชุมชน  
   1) อาจารยสถาบัน  อาจารยพ่ีเลี้ยง ตัวแทนจากสภาวชิาชีพคร ูใหประเมินความรู
ทางวิชาการและวชิาชีพ ทกัษะทางวิชาชีพ เชน ความสามารถในการจัดการเรียนรูและสงเสรมิ
พัฒนาผูเรียน การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ทัศนคติในการปฏิบัติงานในหนาที่ ลกัษณะทางดาน
นิสัยคุณธรรมจริยธรรมบุคลกิภาพ 
   2) ผูบริหารโรงเรียน ใหประเมินการพัฒนาตนเองและวชิาชพี ทศันคติในการ
ปฏิบตัิงานในหนาที่ ลักษณะทางดานนิสัยคุณธรรมจริยธรรมบุคลิกภาพ 
   3) นักเรียนใหประเมินในสวนการปฏิบัติงานของครูโดยตรง ความสามารถในการ
ถายทอด ความรับผิดชอบในการสอน การเปนแบบอยางที่ดี   
   4) ผูปกครองนักเรียนหรือผูนําชุมชนใหประเมินในเรือ่งกิจกรรมที่นักศึกษาครตูอง
สัมพันธกับผูปกครองและชุมชน  
   5) เพ่ือนนักศึกษาใหประเมินในสวนการทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรู การพัฒนา 
ตนเอง การดูแลผูเรียน  
   นอกจากนี้แลวควรมีมาตรฐานและเกณฑที่ชัดเจนสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
ของสภาวิชาชีพคือมีการกํากับและควบคุมมาตรฐาน อาจารยและผูบริหารทีป่ระเมินนักศกึษาตอง
ผานการอบรมในเรื่องการประเมิน  และควรมีการนําผลการประเมนิเผยแพรใหบุคคลอื่นไดรับทราบ
อยางตอเน่ืองโดยอาจจะเผยแพรใน Web site 
 
 8.  ดานสื่อการเรียนการสอน 
  สื่อการเรียนการสอนที่ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาชพีครูในทศวรรษ
หนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีลักษณะที่หลากหลายผสมผสานกันทั้งสื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม 
ไดแก  สื่อของจริง สื่อ สิ่งพิมพ สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี  สื่อทางไกลรวมทัง้แหลงการเรียนรูที่
เปนตวับุคคล สถานที่ วตัถุ ทั้งที่อยูในสถาบันและอยูในชุมชน ที่จะทําใหนักศึกษาครไูดเกดิการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง ลึกซึ้งกวางขวาง กระตุนใหนักศกึษาไดเรยีนรูอยางมีคุณคา และอยากที่จะติดตาม
และเรียนรูตอไป ดังน้ันสื่อการเรียนการสอนในอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะมีการจัดเตรียม
สื่อการเรียนการสอน ดังน้ี 
  1) จัดหาแหลงการเรียนรูในทองถิ่นและชุมชนที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
แหลงการเรียนรูประเภทสถานศึกษาที่มีลักษณะที่มีความหลากหลายและพรอมที่จะใหนักศึกษาเขา
ไปเรียนรูไดหรือเปนสถานศึกษาทีเ่ปนเครือขายในการรวมพัฒนาวชิาชีพคร ู
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  2) จัดเตรียมสื่อประเภทเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอ และพรอมที่จะอํานวยความ
สะดวกใหนักศึกษาไดเรียนรูได 
  3) จัดเตรียมหองสมุดหรือสํานักวิทยบรกิารที่มีสื่อสิ่งพิมพผลงานวจัิยตาง ๆ ที่ทนัสมัย 
เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาและคณาจารย 
  4) มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู 
ใหกับนักศึกษา 
  5) จัดเครือขายการเรยีนรูเพ่ือเชื่อมโยงและแลกเปลีย่นการเรียนรูระหวางสถาบันทองถิ่น  
สถานศึกษา ชุมชนและหนวยงานขางนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  
 
 9. ดานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาชีพครูในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในประเด็นตอไปน้ีควรมีลักษณะดังน้ี   
       9.1 สิ่งที่ควรประเมินและวิธีการของการวัดและประเมินผล 
   ควรวัดทั้งความรู การปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู การแสวงหาความรู การ
วิเคราะห การวิพากษวิจารณ การแกปญหา  คุณธรรมจริยธรรม โดยใชวธิีการอยางหลากหลาย เชน 
การสังเกต การสัมภาษณ ตรวจผลงาน การทดสอบและแฟมสะสมผลงาน  
 
  9.2 รูปแบบในการวัดและประเมินผลและจุดประสงค 

          เปนการประเมินตามสภาพจริงมีการประเมินตลอดเวลาอยางตอเน่ืองและวัด 
จากสภาพจริงและควรมีการกําหนดมาตรฐานแตละกลุมวิชาใหชัดเจนและเกณฑตดัสินที่ชัดเจน และ
ที่สําคัญควรใหนักศึกษา เพ่ือนนักศึกษา ผูที่เกี่ยวของและอาจารยเปนผูประเมิน ซ่ึงในการประเมิน
โดยใหตัวนักศึกษา เพ่ือนนักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ เปนการประเมินเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
คือใหนักศึกษาไดเห็นจุดเดนจุดดอยของตนเอง สวนอาจารยประเมินเพ่ือการพัฒนาโดยนักศึกษานํา
ผลที่ไดมาปรบัปรุงแกไข พัฒนาขึ้นและหลังจากนั้นจึงประเมินเพ่ือตัดสิน นอกจากนี้ในบางกลุมวิชา
ควรมีการประเมินโดยทีมอาจารย   
  
 10. ดานการบริหารหลักสูตร 
  แนวโนมการบริหารหลักสตูรในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลยัราชภัฏในดานตอไปน้ี
ควรเปน ดังน้ี 
  10.1 รูปแบบการบริหารและการจดัการหลักสูตร 
    การบริหารหลกัสูตรควรมีลกัษณะแบบการมีสวนรวมและมีการกระจายอํานาจ 
โดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งประกอบดวย บคุคลที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝายทั้งภายในและภายนอก
คณะครุศาสตรซ่ึงมีหนาที่คอยควบคุมดูแลการใชหลักสตูร ประสานความรวมมือประชุมปรึกษาหารือ
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อํานวยความสะดวกตางๆ ไดแก คณาจารยคณะครุศาสตร คณาจารยคณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ครูจากโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ  นอกจากนี้แลวควรมกีารบริหารจัดการทั้ง
ทางดานผูสอน สถานที่อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ  รวมทั้งนําผลที่ไดมาปรับปรุงหลกัสูตร
ตลอดเวลา  
 
  10.2 คุณลักษณะของอาจารยผูสอนนักศึกษาครู 
   ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นผูสอนควรมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
   1) เปนผูที่มีประสบการณการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2) มีคุณวุฒิทีต่รงกับสาขาวชิาที่สอน ควรจบปริญญาเอก มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
เคยมีประสบการณผานการอบรมหรือการศกึษาจากตางประเทศติดตอสมัพันธกบัทางสถานศกึษาเพื่อ
ทราบปญหาและความตองการของทางสถานศึกษา 

3)  ใฝรู พัฒนาตนเองและงานในหนาที่  ติดตามความเคลือ่นไหวความกาวหนา 
ทางวิชาการอยูเสมอ 
   4) มีผลงานการศึกษาคนควาวิจัยหรืองานเขียนทางวชิาการที่ใหทิศทางสังคม  
ออกมาอยางสมํ่าเสมอ 
   5) เปนคนดี มีใจรักและศรทัธาในวิชาชพีครู  
   6) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนครขูองครู 

7)  เปนแบบอยางใหกับนักศึกษาทั้งทางดานการสอนและการวางตวัตลอดจนมี 
ความสามารถในการเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ดีใหกับนักศึกษา 
 
  10.3 การจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
   1) ตองมีอาคารสถานที ่หองเรียน หองสมุด หองกิจกรรมชมรม หองประชุมสัมมนา 
หองผลิตสื่อการเรียนการสอน หองโชวสื่อตนแบบ หองสาธติการสอน หองคนควา Internet E-learning 
และหองปฏิบตัิการตาง ๆ ที่สะอาด เปนระเบียบและพรอมที่จะอํานวยความสะดวกการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ  

  2) สิ่งแวดลอมและบรรยากาศตองเหมาะสมที่จะเปนแหลงศึกษาคนควา บมเพาะ 
ใหผูเรียนมีความรูคูกับคุณธรรม ตองหางไกลแหลงอบายมุข 

  3) ที่พักของนักศึกษา นักศึกษาทุกคนที่เรียนคณะครุศาสตรตองอยูหอพักของ 
สถาบันที่กําหนดไวเพ่ือฝกคุณลักษณะดานตาง ๆ ที่ตองการ 
 
  10.4 ดานผูเรียน 
    ในดานผูเรียนนั้นควรมีการกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน และการคัดเลือก
ตลอดจนการใหทุนเพ่ือจูงใจผูเรียน ดังน้ี 
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    คุณลักษณะของผูเรียน 
    1) เปนคนดี มีใจรักและศรทัธาในวิชาชพีครู 
    2) มีระดับสตปิญญาสูงกวาปานกลาง 
    3) ตองมีผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
    4) ตองการประกอบวิชาชีพครู 

5) มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเปนคร ู
    6) ตองพรอมที่จะปฏิบตัิงานในพื้นที่หางไกลหรือปฏิบตัิงานในภาวะยากลําบาก 
    การคัดเลือกผูเรียน 
    ในการคัดเลือกนักศึกษาควรมีการวัดทั้งความรู คุณธรรมจริยธรรม ความรัก
และศรทัธาในอาชีพครู และแววความเปนครู โดยใชวิธีการวัดและประเมินอยางหลากหลาย เชน 
การสัมภาษณทั้งตัวนักศึกษา ผูปกครองของนักศึกษา ครูที่โรงเรียนเดิม การทดสอบ การใหเขียน
แสดงความคดิเห็นในเรื่องตาง ๆ ที่สะทอนความรู ความรูสึก ออกมา 
    การใหทุนนักศึกษาเพื่อจูงใจใหมาเรยีนครู 
    ในสวนของผูเรียนนั้นควรมกีารใหทุนและรับนักศึกษาจากคณะอื่นที่ยายมา
เรียนทางดานการศึกษาโดยตองมีการกําหนดเกณฑหรือเง่ือนไขที่ชดัเจน แนวทางการใหทนุตอง
เปนลักษณะทีจู่งใจใหผูเรียนดีมาขอรับทุนซึ่งเปนทุนทีค่รอบคลุมทั้งคาเลาเรียน คาใชจายระหวาง
การศึกษา คาที่พัก แนวทางการใหทุนอาจใหในลักษณะ ดังน้ี 
     1) ใหทุนกับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมีผลการ
เรียนดีใหรับทนุการศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อจบแลวใหมาเรียนที่คณะครศุาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในสาขาวิชาที่นักศกึษาถนัดและสนใจโดยไมตองสอบคัดเลือก จบแลวบรรจุให 
     2) ใหทุนกับนักเรียนที่สําเรจ็ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนดี เรียน
ที่คณะครศุาสตรของมหาวทิยาลัยราชภฏัในสาขาทีเ่ปนที่ตองการในอนาคต จบแลวมีการรับประกัน
การมีงานทํา โดยบรรจุให 
     3) ใหทุนกับนักเรียนที่สําเรจ็ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการ 
เรียนดีศึกษาตอในคณะครศุาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏในสาขาทีโ่รงเรียนแตละแหงขาดแคลน โดย
รัฐบาลตองใหทุนกับโรงเรียนที่มีความตองการครูในอนาคตและใหทางโรงเรียนเปนผูคัดเลือกผูทีจ่ะ
ไดรับทุน เม่ือเรียนจบแลวกลับมาบรรจุที่โรงเรียนนี้ 
     4) ใหทุนกับนักเรียนที่สําเรจ็ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีแตยากจนทั่ว 
ประเทศ เพ่ือไปศึกษาตอในคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในสาขาที่นักศกึษาถนัดและสนใจ 
โดยมีสัญญาวาจบแลวตองกลับไปเปนครูสอนที่ภูมิลําเนาเดิมของตนโดยเฉพาะทีห่างไกล 
     5) ใหทุนกับนักศกึษาทีเ่รยีนคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏั ที่กําลัง
ศึกษาในชั้นปที่ 2 ที่มีผลการเรียนดี เรียนตอจนจบหลักสูตร จบแลวมีการรับประกันการมีงานทําโดย
บรรจุให 



 

 

187

   10.5 การประชาสัมพันธหลักสูตร 
     ในการรับนักศึกษากอนที่จะเขามาเรียนในหลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ
ใหกับนักศึกษา ผูปกครอง และครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทราบอยางชัดเจนวาหลักสตูรคณะ
ครุศาสตรน้ันมุงอะไรบาง และผูเรียนจะตองเรียนอะไรบาง และตองผานกิจกรรมอะไรบาง ประพฤติ
ตนอยางไรจึงจะสําเร็จ โดยการประชาสัมพันธน้ันออกมาในรูปของใบปลวิ การเผยแพรตามเวบ็ไซต  
(website) และการแนะแนวตามโรงเรียนตาง ๆ  
 
   10.6 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
    ในการประกันคุณภาพหลักสูตรนั้นควรมีการประกันทั้งระบบหลักสูตร ไดแก 
กระบวนการเรียนการสอน การจัดเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ อาคารสถานที่  การฝก
ประสบการณ การรับประกนัการมีงานทําของนักศึกษา การประกันคุณภาพอาจารย เชน การเขียน
ตํารา บทความ วุฒิ การวิจัย และใหหนวยงานขางนอกมาประเมินอาจารย นอกจากนี้แลวควรมกีาร
กํากับควบคุมมาตรฐาน ไดแก การจัดอันดับของครุศาสตร/ศึกษาศาสตรทัว่ประเทศ 
 
 11. ดานการประเมินผลหลักสูตร 
  แนวโนมการประเมินหลักสูตรในทศวรรษหนาในดานตอไปน้ี ควรเปนดังน้ี 
  11.1 รูปแบบการประเมินผลหลักสูตร 
   รูปแบบการประเมินผลหลักสูตรควรใชรูปแบบในการวิจัยเชิงประเมิน โดยวิธีการ
ประเมินควรใชวิธีการประเมินทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ และในการประเมินผลควรทําอยางตอเน่ือง 
และตรงตามสภาพจริง มีการกําหนดตัวบงชี้ที่ชัดเจน  
 
  11.2 สิ่งที่ควรประเมินผล 
   ในการประเมนิผลของหลักสูตร น้ันสิ่งทีค่วรประเมิน  มีดังน้ี 
   1) ประเมินตัวผูเรียน ไดแก การประเมินความรูทางวิชาการและวิชาชพี ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และสงเสรมิพัฒนาผูเรียน การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประเมินการ
นําไปใช การสรางความสัมพันธที่ดีกับเพ่ือนรวมงานและชุมชน  โดยมีมาตรฐานที่ชัดเจน  
   2) ประเมินผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 
   3) ประเมินตวัหลักสูตร 
   4) ประเมินผลหลักสูตรในดานการจัดกระบวนการเรียนรูของอาจารยผูสอน 
   5) ประเมินผลกระทบของหลักสตูร เพ่ือดูผลกระทบของหลักสตูรทีเ่กดิขึ้นทั้งในสวน
ที่เราคาดหวังกับที่ไมคาดหวัง เชน ดูผลกระทบทีเ่กิดกับนักเรียน  ชุมชน โรงเรียน เปนตน  
   6) ประเมินกระบวนการบรหิารจัดการทั้งในดานบุคลากร สถานที่ สิง่อํานวยความ
สะดวกตาง ๆ  
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  11.3 ผูประเมินผลหลักสตูร 
    ผูประเมิน คือ ผูที่มีสวนเกีย่วของทุกฝายที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder)  
ซ่ึงประกอบดวย ผูใชครู ไดแก  ผูบริหารโรงเรียนและเขตพื้นที่  ผูรับบริการจากครู ไดแก นักเรียน 
ผูปกครอง  และผูใชหลักสูตร ไดแก ศิษยเกา คณาจารยผูสอน นักศึกษาคร ู   นอกจากนี้แลวก็
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก และสภาวิชาชีพครู 
 
  11.4 วิธีการการประเมินผล 
    วิธีการการประเมินควรหลากหลาย เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม  
การสังเกต การสอบถาม การทดสอบ เปนตน 

 
เม่ือไดอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูแลว ผูวิจัยจะนําเสนอการจัดโครงสรางหลักสูตร 

วิชาชีพครูในทศวรรษหนาซึ่งมีลักษณะเปนบล็อก ไดทั้งหมด 6 บล็อก 60 หนวยกิต คือ 
บล็อกที่ 1 การศึกษาและอตัลักษณของครูไทย 10 หนวยกิต 
บล็อกที่ 2 ธรรมชาติของผูเรียนและการเรียนรู   8 หนวยกิต 
บล็อกที่ 3 หลกัสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู 14 หนวยกิต 
บล็อกที่ 4 นวตักรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 หนวยกิต 
บล็อกที่ 5 การวิจัย 6 หนวยกิต 
บล็อกที่ 6 การฝกปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 16 หนวยกิต 
 
โดยที่แตละบล็อกจะประกอบดวยชุดวิชา และหนวยการเรียน ซ่ึงในแตละบล็อกประกอบ 

ดวยชุดวชิาและหนวยการเรยีน ดังรายละเอียดที่ปรากฎ ดังตาราง 48-53 
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ตาราง 48 การจัดบล็อกหลกัสูตรวชิาชีพครูบล็อกที่ 1 
 

 
ชื่อบล็อก (Block) 

 
ชื่อชุดวิชาและหนวยการเรียน 

จํานวน
หนวยกิต 

ชุดวิชาที่ 1  วิสัยทัศนทางดานการศึกษา 3 
     หนวยที่ 1  ฐานคิดของการศึกษา  
     หนวยที่ 2  บริบทและความหลากหลายทางดานการศึกษา  
     หนวยที่ 3  แนวโนมการศึกษา  
     หนวยที่ 4  การปฏิรูปการศึกษา  
     หนวยที่ 5  กฎหมายทางการศึกษา  
     หนวยที่ 6  การประกันคุณภาพการศึกษา  
ชุดวิชาที่ 2  ธรรมชาติและวัฒนธรรมของโรงเรียน 3 
     หนวยที่ 1  ธรรมชาติและความหลากหลายของโรงเรียน  
     หนวยที่ 2  โรงเรียนกับชุมชน  
     หนวยที่ 3  การจัดโครงการของโรงเรียน  
     หนวยที่ 4  การพัฒนาโรงเรียน  
ชุดวิชาที่ 3  อัตลักษณของครูไทย 3 
     หนวยที่ 1  ครูกับผูนําการเปลี่ยนแปลง  
     หนวยที่ 2  ครูกับชุมชน  
     หนวยที่ 3  ครูกับจริยธรรม  

 
บล็อกท่ี 1 

 
การศึกษาและ 
อัตลักษณของ 

ครูไทย 
(10 หนวยกิต) 

     หนวยที่ 4  ครูกับวัฒนธรรมการบริโภค  
      หนวยที่ 5  การกํากับและควบคุมคุณภาพครู  
      หนวยที่ 6  การพัฒนาและสรางอัตลักษณของครู  
 ชุดวิชาที่ 4  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1 
 
 
ตาราง 49 การจัดบล็อกหลกัสูตรวชิาชีพครูบล็อกที่ 2 
 

 
ชื่อบล็อก(Block) 

 
ชื่อชุดวิชาและหนวยการเรียน 

จํานวน
หนวยกิต 

ชุดวิชาที่ 1  การเขาใจผูเรียน 3 
     หนวยที่ 1  พัฒนาการของผูเรียน  
     หนวยที่ 2  ความแตกตางของผูเรียน  
     หนวยที่ 3  รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน  
     หนวยที่ 4  การจูงใจผูเรียน  

บล็อกท่ี 2 
ธรรมชาติของผูเรียน

และ 
การเรียนรู 

(8หนวยกิต) 
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ตาราง 49 (ตอ) 
 

 
ชื่อบล็อก(Block) 

 
ชื่อชุดวิชาและหนวยการเรียน 

จํานวน
หนวยกิต 

หนวยที่ 5  การจัดการและการสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู  
ชุดวิชาที่ 2   ส่ิงแวดลอมทางสังคมกับวิถีชีวิตของผูเรียน 2 
     หนวยที่ 1  วัฒนธรรมบริโภคนิยมกับผูเรียน  
     หนวยที่ 2  โภชนาการและสุขภาพของเด็ก  
     หนวยที่ 3  การศึกษาปญหาเด็ก  
     หนวยที่ 4  การแนะแนวผูเรียน  
     หนวยที่ 5  การพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  
ชุดวิชาที่ 3   ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 2 
     หนวยที่ 1  ลักษณะของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ  
     หนวยที่ 2  การสํารวจผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ  
     หนวยที่ 3  การเรียนรูของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ  
     หนวยที่ 4  การจัดการและการสรางสภาพแวดลอมที่  
           สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

 

 
บล็อกท่ี 2 

ธรรมชาติของผูเรียน
และ 

การเรียนรู 
(8หนวยกิต) 

ชุดวิชาที่ 4   การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1 
 
 
ตาราง 50 การจัดบล็อกหลกัสูตรวชิาชีพครูบล็อกที่ 3 
 
ชื่อบล็อก (Block) ชื่อชุดวิชาและหนวยการเรียน จํานวน

หนวยกิต 
ชุดวิชาที่ 1     หลักสูตร 2 
     หนวยที่ 1 หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลง  
     หนวยที่ 2 หลักสูตรสถานศึกษา   
     หนวยที่ 3 การประเมินหลักสูตร   
     หนวยที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร  
     หนวยที่ 5  การบริหารและการจัดการหลักสูตร  
ชุดวิชาที่ 2   การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 2 
     หนวยที่ 1  กิจกรรมที่เสริมสรางทักษะชีวิตผูเรียน  
     หนวยที่ 2  กิจกรรมที่เสริมสรางการคิดที่เปนระบบ  
     หนวยที่ 3  กิจกรรมที่เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค  

 
บล็อกท่ี 3 

 
หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู 

(14หนวยกิต) 

     หนวยที่ 4  กิจกรรมที่เสริมสรางจิตสาธารณะ และจริยธรรม  
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ตาราง 50 (ตอ) 
 
ชื่อบล็อก(Block) ชื่อชุดวิชาและหนวยการเรียน จํานวน

หนวยกิต 
ชุดวิชาที่ 3   การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 3 
     หนวยที่ 1  การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน  
     หนวยที่ 2  ความหลากหลายของวิธีสอน  
     หนวยที่ 3  การบูรณาการทางการสอน  
     หนวยที่ 4  การวางแผนการสอน  
     หนวยที่ 5  การปกครองและการจัดชั้นเรียน  
     หนวยที่ 6  การประกันคุณภาพการจัดการเรียนรู  
ชุดวิชาที่ 4     กระบวนทัศนการประเมินผลเพ่ือเพ่ิมพลังอํานาจ 3 
     หนวยที่ 1  การประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง  
     หนวยที่ 2  มาตรฐานการเรียนรู  
     หนวยที่ 3  การสรางเครื่องมือและวิธีการประเมิน  
     หนวยที่ 4  การตัดสินผลการประเมินและรายงานผลการเรียน  
     หนวยที่ 5  แนวทางการพัฒนาผูเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนของ
ผูสอน 

 

ชุดวิชาที่ 5    การจัดการเรียนรูแนวใหม 3 
     หนวยที่ 1  การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูรวมกัน  
     หนวยที่ 2  การศึกษาทางเลือก  
     หนวยที่ 3  การจัดการเรียนผานเครือขายเวิลด ไวด  
เว็บ (Web-based learning) 

 

     หนวยที่ 4  การจัดการเรียนแบบ E-learning  
     หนวยที่ 5  การจัดการเรียนแบบโฮมสกูล(Home school)  

 
 
 
 
 
 
 
 
บล็อกท่ี 3(ตอ) 

หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู 

(14หนวยกิต) 
 

ชุดวิชาที่ 6  การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 3 1 
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ตาราง 51 การจัดบล็อกหลกัสูตรวชิาชีพครูบล็อกที่ 4 
  
ชื่อบล็อก(Block) ชื่อชุดวิชาและหนวยการเรียน จํานวน

หนวยกิต 
ชุดวิชาที่ 1   การรับและการจัดการขอมูลขาวสาร 1 
     หนวยที่ 1  การเลือกสรรขอมูลขาวสาร  
     หนวยที่ 2  การวิเคราะหเนื้อหา  
     หนวยที่ 3  การสังเคราะหขอมูล  
ชุดวิชาที่ 2 การใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล  1 
    หนวยที่ 1  การใชอินเตอรเนตในการสืบคนขอมูลในการเรียนการสอน  
    หนวยที่ 2  การใชอินเตอรเนตในการทําวิจัย  
ชุดวิชาที่ 3 นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน  2 
     หนวยที่ 1  การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน  
     หนวยที่ 2  การเลือกใชนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน  
     หนวยที่ 3  การพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน  
ชุดวิชาที่ 4   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 2 
     หนวยที่ 1  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอน  
     หนวยที่ 2  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดฐานขอมูลผูเรียน  
     หนวยที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสาร  

 
บล็อกท่ี 4 

 
นวัตกรรมและระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(6 หนวยกิต) 
 

     หนวยที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการประเมินผลการเรียนรู  
 
 
ตาราง 52 การจัดบล็อกหลกัสูตรวชิาชีพครูบล็อกที่ 5 
  
ชื่อบล็อก(Block) ชื่อชุดวิชาและหนวยการเรียน จํานวน

หนวยกิต 
ชุดวิชาที่ 1   กระบวนทัศนการวิจัยทางดานการศึกษา 3 
     หนวยที่ 1  ธรรมชาติของการวิจัยทางดานการศึกษา  
     หนวยที่ 2  วิธีวิจัย  
     หนวยที่ 3  การออกแบบการวิจัย  
     หนวยที่ 4  การรวบรวมขอมูล  
     หนวยที่ 5  สถิติและการวิเคราะหขอมูล  
     หนวยที่ 6  การแปลผลขอมูล  
     หนวยที่ 7  การรายงานผลการวิจัย  
     หนวยที่ 8  การนําผลการวิจัยไปใช  

 
 
 

บล็อกท่ี 5 
การวิจัย 

(6หนวยกิต) 
 

     หนวยที่ 9  การอานผลการวิจัย  
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ตาราง 52 (ตอ) 
 
ชื่อบล็อก(Block) ชื่อชุดวิชาและหนวยการเรียน จํานวน

หนวยกิต 
ชุดวิชาที่ 2   การประยุกตใชการวิจัย 2 
     หนวยที่ 1  การวิจัยในชั้นเรียน  
     หนวยที่ 2  การวิจัยปญหาเด็ก  
     หนวยที่ 3  การวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน  

 

ชุดวิชาที่ 3 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 4 1 
 
 
ตาราง 53 การจัดบล็อกหลกัสูตรวชิาชีพครูบล็อกที่ 6 
  
ชื่อบล็อก(Block) ชื่อชุดวิชาและหนวยการเรียน จํานวน

หนวยกิต 
ชุดวิชาที่ 1   การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1 8  

บล็อกท่ี 6 
การฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 

(16หนวยกิต) 

ชุดวิชาที่ 2   การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 
 การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) มีความ
มุงหมายในการวิจัย วิธีการดําเนินการวจัิยและผลของการวิจัย สรุปไดดังน้ี 
  
 
ความมุงหมายในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชพีครูในทศวรรษหนา 
(พ.ศ.2550-2559) โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต  ในดานปรัชญาของหลักสูตร 

รูปแบบหลักสตูร จุดหมายหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เน้ือหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดประสบการณวิชาชีพครู สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผลการเรียนรู การบริหาร
หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร  
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา(พ.ศ. 
2550-2559) แบงออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที1่ การสํารวจขอมูลพื้นฐาน เปนการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของครูที่พึงประสงค และสภาพของการผลิตครใูนปจจุบัน ซ่ึงมีการดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและสภาพของการผลิตครูในปจจุบันเพ่ือ 
ใหไดขอมูลมาเปนแนวทางในการสัมภาษณผูที่มีสวนเกีย่วของกับหลกัสูตรวชิาชีพครู และการศกึษา
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของครูทีพึ่งประสงคและสภาพของการผลิตครใูนปจจุบัน โดยใชวิธี  
การสัมภาษณเชิงลึกผูที่มีสวนเกี่ยวของกบัหลักสตูรวชิาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี โดย
ผูวิจัยไดคัดเลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑทีผู่วิจัยกําหนดไว ซ่ึงมีผูใหขอมูล จํานวนทั้งหมด 150 คน 
ซ่ึงประกอบดวย 3 กลุม คอื 1) กลุมบุคคลที่เกีย่วของกับการผลติครู จํานวน 63 คน  ไดแก ผูบริหาร
คณะครุศาสตร คณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครู นักศึกษาคร ู  2) กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกบัการ
ปฏิบัติงานของครู จํานวน 63 คน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน  ครู และนักเรียนที่ปฏิบตัิงานอยูใน
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โรงเรียนทีเ่ปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครขูองนักศึกษาคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3) 
กลุมบุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาโรงเรียน จํานวน 24 คน ไดแก 
คณะกรรมการสถานศึกษา ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนที่เปน
หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู แลวจึงนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมากําหนดเปนขอมูลพ้ืนฐาน
และประเด็นคาํถามในการสมัภาษณกลุมผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของครูทีพึ่งประสงคใน
อนาคตและลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครูในทศวรรษหนา 
 ระยะที ่2  การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพคร ู  เปนการศึกษาเกีย่วกับ 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต และลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคตจากกลุม
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 16 โดยการประยกุตใชเทคนิคการสัมภาษณแบบ EFR (Ethnographic future 
research) แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเน้ือหาโดยผูวิจัยเปนผูกาํหนดรหัส (Code) และแยกเปน
หมวดหมู โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ATLAS.ti ชวยอํานวยความสะดวกในการจัดระบบขอมูล 
 ระยะที ่3   การรางอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพคร ูเปนการนําขอมูลที่ไดจากการ 
สัมภาษณในระยะของการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 มารางอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครซ่ึูงมี 
2 สวน คือ คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครใูนทศวรรษ
หนา (พ.ศ. 2550 - 2559) โดยมีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  ข้ันตอนที่ 1 การสรางกงลออนาคต (Future wheels) เปนการนําขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณมาวิเคราะหจัดหมวดหมูแสดงความคิดรวบยอดของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค
ในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชพีครูโดยการสรางภาพกงลออนาคต (Future wheels) 2 
ภาพ คือ ภาพของคุณลักษณะของครูในอนาคตและภาพลักษณะของหลักสูตรในอนาคต โดยสราง
ผลสืบเนื่อง 2 - 3 ระดับ ผลสบืเน่ืองในอันดับที่ 1 ของภาพที่ 1 ก็คือ คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคในอนาคตในดานยอยทั้ง 4 ดาน และภาพที่ 2 ก็คือ ดานยอยทั้ง 5 ดานของลักษณะของ
หลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคต สวนผลสบืเนื่องอันดับที่ 2-3 ในงานวิจัยชิ้นน้ีก็คือ คุณลักษณะของครู
ที่พึงประสงคในอนาคต 4 ดาน และ ลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 5 ดาน 
  ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (Cross impact matrix) ผูวจัิยไดนํา
ผลสบืเนื่องอันดับที ่ 1 หรือ 2 ของทั้งสองกงลออนาคตมาตรวจสอบเพื่อวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวาง
ลักษณะของหลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคตกับคุณลกัษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตโดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นของคณาจารยที่สอนรายวิชาชีพครู 20 ทาน  
  ข้ันตอนที่ 3 การเขียนภาพ (Scenarios) ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
ในระยะที่ 2 ของการดําเนินการวิจัย ผลจากการทํากงลออนาคต และผลจากการวิเคราะหผลกระทบ
ภาคตัดขวางมารางอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครู ซ่ึงมี 2 สวน คือ คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา(พ.ศ.2550-2559) มี 2 สวน
คือ สวนที่1 คณุลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต และสวนที่ 2 ลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครู
ในอนาคต ซ่ึงสรุปได ดังน้ี 
 สวนที่ 1 คณุลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต 
 ครูที่พึงประสงคในอนาคตควรมีคุณลักษณะที่ครอบคลุม 4 ดาน  คือ ดานความรู ดาน
ทักษะปฏิบตัิ ดานคุณลักษณะของความเปนครู และดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น ดังนี้ 

1. ดานความรู ประกอบดวย ความรูในสาขาวิชาที่สอนอยางลึกซึ้งอยางนอย 2 สาขาวิชา  
ความรูในวิชาชีพครู ไดแก ความรูทางดานหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน ความรูทางดาน
หลักการศึกษา   ความรูทางดานจิตวิทยา  ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความรูเกี่ยวกับ
การประเมินผลการเรียนรู  ความรูเกี่ยวกับการวิจัย ความรูเกี่ยวกบัเด็ก ความรูเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ ความรูเกี่ยวกบัภาษา ความรูเกีย่วกับชุมชนหรือทองถิ่น  และความรูทัว่ไปในศาสตรอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวของ  ไดแก ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกจิ สังคม การเมือง การศึกษา 
วัฒนธรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงาน และสิ่งแวดลอม หรือ
นโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
 

2. ดานทักษะปฏิบัติ ประกอบดวย  ทักษะเฉพาะของแตละสาขาวิชา  ทักษะวิชาชีพครู 
ทั่วไป ไดแก ทักษะเกีย่วกบัการสื่อสาร   ทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู   ทักษะที่เกี่ยวของกบัการ
วิจัย  ทักษะทีเ่กี่ยวของกับเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน  ทักษะที่เกีย่วของกบัการแนะแนวผูเรียน  
ทักษะในการวดัและประเมินผลการเรียนรู  ทักษะกระบวนการคิดขัน้สูง  ทักษะในการบริหารจัดการ  
ทักษะในการปรับตวั  
 
 3. ดานคุณลักษณะของความเปนคร ู  มี 3 ดาน คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
จรรยาบรรณ ดานบุคลิกภาพ ดังน้ี 
  3.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม  ไดแก  มีจริยธรรมชี้นําผูเรียน  เปนแบบอยางใหกบั 
ผูเรียนในดานคุณธรรมจริยธรรม  มีความอดทนในการสั่งสอน มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ มี
ความเมตตากรุณา จิตใจรักเด็กดุจดังพอแม และไมยุงเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลาย 
  3.2 ดานจรรยาบรรณ ไดแก  มีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีจิตวญิญาณของความ 
เปนคร ู  มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู  มีความรักในวชิาชีพครู  มีจิตสํานึกในวิชาชีพครู อุทิศเวลา 
และอุทิศตน  มีความรักและหวงใยและปรารถนาดีตอผูเรียน และ ดูแลผูเรยีนอยางใกลชิด 

2.3 ดานบุคลิกภาพ ไดแก มีความคลองตวัสูง มีวิสัยทัศนรอบรูการเปลี่ยนแปลง เปน 
นักวิชาการ มีการใฝรูตลอดเวลาและคนควาเพิ่มเติมองคความรูอยูเสมอ เปนผูนําทางการศึกษา 
เปนผูนําทางสังคมและชุมชน เปนผูชี้นําสังคม มีความกลาที่จะพัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชน 
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กลาวิพากษวจิารณ มีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เปนนักบริหารจัดการทั้งทางดานการศึกษา
และองคกรแหงการเรียนรู มีความเปนนักจิตวทิยาสามารถแนะนําและแนะแนวผูเรียนและบุคคล
อ่ืนๆ ได มีมนุษยสัมพันธกับบุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน มีบุคลิกภาพที่มีความนาเคารพนับ
ถือ มีระดับสติปญญาสูงกวาปานกลาง ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคานิยมที่ดีงาม มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษ ฟนฟู สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนาของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวติ เปนสมาชิกที่
ดีของครอบครัวและสังคม มีสุขภาพกายและจิตดี 
 

4.  ดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น 
  ครูในอนาคตควรมีสวนรวมและพัฒนาทองถิ่นทั้งในดานการศึกษา ดานสังคม และ 
ตองสามารถที่จะปรับตัวเขากับชุมชน/ทองถิ่นไดเปนอยางดี 
 
 สวนที่  2 ลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต 
 ลักษณะของหลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคตควรมีลักษณะในแตละดาน ดังน้ี 
 1.  ดานปรัชญาของหลักสูตรวชิาชีพครู   
  การจัดหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมุงเนนใหนักศึกษา
สามารถไปเปนครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนพัฒนา
ใหเปนครูดี ครูเกง มีความสุข มีศักดิ์ศรคีวามเปนมนษุย เขาใจพลวัตของชุมชน สังคม อยูรวมกับ
โลกสมัยใหมภายใตระบบทุนนิยม ปจเจกชนนิยม และการเมืองใหมอยางรูเทาทัน 

 
 2.  ดานรูปแบบของหลักสูตรวชิาชีพครู 
  รูปแบบของหลักสูตรวิชาชพีครูในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมลีักษณะ
ที่สําคัญ ดังน้ี 
      1) มีทางเลือกใหกับผูเรยีนไดเลือกโดยอาจมีรูปแบบใหเลือก  
  2) หลักสูตรควรใชระยะเวลาในการศึกษาปกติ 5 ป และใหเปนไปตามศักยภาพของ 
ผูเรียนซึ่งแตละคนอาจใชเวลาในการศึกษาไมเทากัน 
  3) ในแตละรายวิชา กลุมวิชาหรือชุดวิชาควรมีการสรางมาตรฐานไวสําหรับใหผูเรยีน 
สามารถเทียบโอนความรูและประสบการณได 
  4) รูปแบบของหลักสูตรเปนหลักสูตรแบบบล็อก (Curriculum Block) คือ จัดเปนบล็อกใน
ลักษณะแบบบรูณาการภายในกลุมวิชาหรือแบบบูรณาการระหวางกลุมวิชา  
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 3. ดานจุดหมายของหลักสูตรวชิาชพีครู 
    ควรจะมุงเนนพัฒนานักศึกษาครูใหมีความเปนนักวิชาการ มีความรูในสาขาของตนเอง
และรอบรูในสาขาวิชาอ่ืน สรางความรูดวยตนเองและเรียนรูตลอดชวีิต  สอนเกง รักการสอน   มี
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ บุคลิกภาพที่มีความเปนครูที่ดี รักและศรทัธาวิชาชีพครู มุงปฏิรูป
การเรียนรูของผูเรียน มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความคิดสรางสรรค และเปนผูนําชุมชนและ
สังคม   
 
 4. ดานโครงสรางของหลกัสูตรวชิาชพีครู 

  โครงสรางของหลักสูตรวิชาชพีครูในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรมีจํานวน
หนวยกิตของหลักสูตรควรไมนอยกวา 60 หนวยกิต และมีระยะเวลาในการศึกษา 5 ป โดยที่ป
สุดทายใหไปฝกปฏิบตัิงานในหนาที่ครูทัง้ป  

 
5. ดานเน้ือหาสาระของหลักสูตรวชิาชีพครู 

เน้ือหาสาระของหลักสูตรวชิาชีพครูในทศวรรษหนาของสถาบันราชภัฏ มี 5 สาระ คือ 
สาระเกี่ยวกับการศึกษาและอัตลักษณของครูไทย   สาระเกี่ยวกับธรรมชาตขิองผูเรียนและการเรียนรู  
สาระเกี่ยวกบัหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู สาระเกี่ยวกับนวตักรรมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสาระเกี่ยวกบัการวิจัย  
 
 6. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมวชิาชีพครูควรเนนการฝกปฏบิัติโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School based) คือมีการผสมผสานทั้งทฤษฎีและการปฏิบัตใินโรงเรียนโดยกิจกรรมที่จัด
น้ัน ควรมีรูปแบบทีบู่รณาการแนวคิดเกี่ยวกับการจดักจิกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแนว
การปฏิรูปการเรียนรู การจัดกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง 
รวมทั้งแนวคิดการจัดชวงเวลาที่มีจํากัดอันเนื่องมาจากเปนขอจํากัดในการสอนแบบเดิมโดยนําแนวคิด
ทั้งหลายเหลานี้มาจัดในลักษณะเปนบล็อกกิจกรรม (Activity Block) คือ จัดเปนกระบวนการเรยีนรู
แบบบล็อก(Block learning) ซ่ึงในแตละบล็อกนั้นจะมีการจัดเวลาในการเรียนรูไมเทากันขึ้นอยูกับ
เน้ือหาวาควรใชเวลาเทาไร การจัดกิจกรรมในแตละ Block น้ันควรจัดในลักษณะที่เปนตนแบบหรือ
เปนแบบอยางใหกับนักศึกษา 
  
 7. ดานการจัดประสบการณวิชาชีพคร ู
  การจัดประสบการณวิชาชีพครูในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ควรจัดเปนระบบ 
สหกิจศึกษา และรูปแบบการฝก 2 รูปแบบ คือ การฝกบางเวลาที่โรงเรียนโดยใหเริ่มฝกตั้งแตชั้นปที่ 3 
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จนถึงปที่ 4 โดยฝกเปนบางเวลาในชวงระหวางเรียน และการฝกเตม็เวลาโดยใหฝกในชั้นปที่ 5  คือ 
ใหทําทุกอยางเหมือนครูจริงๆ โดยอาศัยความรวมมือระหวางสถาบนั โรงเรียน และชุมชน 
  7.1  ลักษณะของหนวยหรือโรงเรียนที่เปนแหลงในการฝกประสบการณวิชาชพีครู 
   ควรเปนโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครทูี่ไดมาตรฐานตามที่สภาวชิาชพีครูกําหนด
และตามที่ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูของสถาบันกําหนด มีเด็กครบทุกประเภท  มีผูบริหาร
โรงเรียนที่มีความเขาใจเรื่องการศึกษาและเห็นคุณคาในการพัฒนาการศึกษา สามารถรับเทคนิคการ
สอนสมัยใหมและพัฒนาตนเอง มีวัฒนธรรมที่ดีในการทํางานภายในองคกร เปนตัวอยางในการ
จัดการเรียนการสอน มีผูบริหารและครูที่พรอมจะเปนพ่ีเลี้ยงและมีความรับผิดชอบผูกพัน (Accountability) 
รวมกันกับสถาบัน โดยที่ทางคณะครุศาสตรควรมีระบบแรงจูงใจบางอยางใหกับโรงเรียนที่เปนแหลง
การฝกประสบการณ  เชน มอบเกียรติบตัร  มีคาตอบแทนใหกับบุคลากรที่เกีย่วของกับกระบวนการ
ฝกของนักศึกษา มีการคิดภาระงานใหแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษของสถาบันดวย 
  7.2 วิธีการจัดนักศึกษาลงหนวยฝกประสบการณวิชาชีพคร ูควร เปดโอกาสให
นักศึกษาไดเลือกหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครทูี่มีคุณสมบัตติามที่สภาวิชาชพีครูและฝายฝก
ประสบการณไดกําหนดไว โดยทั้งน้ีนักศึกษาควรไดมีโอกาสเขาไปฝกปฏิบตัิในสถานศึกษาที่อยูใน
ชนบทหางไกล 

7.3 คุณลักษณะของอาจารยพี่เลี้ยงของนักศึกษาที่ฝกประสบการณ ควรม ี
คุณลักษณะ คือ มีความรูดีทั้งทางดานวิชาการและวิชาชีพครูและสามารถใหคําแนะนําแกนักศึกษาได มี
ความชํานาญในการสอนและเปนแบบอยางที่ดีทั้งทางดานความเปนนักวิชาการ การจัดกระบวนการ
เรียนรู การวางตนการประพฤติปฏบิัตตินและการเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน เคยไดรับการประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับกระบวนการฝกประสบการณมากอน  เขาใจเกณฑ วิธีการและกระบวนการฝกประสบการณของ
สถาบัน ตลอดจนมีความรับผิดชอบผูกพัน (Accountability) รวมกันกบัสถาบนั  
  7.4 การจัดระดับชั้นหรอืวิชาที่ใหนักศึกษาฝกสอน ควรสอดคลองกับวิชาเอกของ
นักศึกษาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของนักศึกษาแตละคนโดยใหอยูในดุลยพินิจของทางโรงเรียน
และสถาบันดวย    
  7.5 ข้ันตอนและกิจกรรมของการฝกประสบการณวชิาชีพครู ใหนักศึกษาไดสัมผัส
และสังเกตการทํางานของครูเกงๆ กําหนดกิจกรรมโดยมีเกณฑและมาตรฐานอยางชัดเจน เชน งาน
ปฏิบัติการสอน งานพัฒนาผูเรียน งานวิจัยพัฒนาผูเรียน งานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัยพัฒนาชมุชน 
เปนตน  
  7.6 รูปแบบการนิเทศของสถาบันผลติคร ู มี 2 รูปแบบ คือ  การนิเทศที่หนวยที่
นักศึกษาฝกประสบการณและการนิเทศทีอ่าศัยเทคโนโลยีเขามาชวย เชน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส  
E-mail ทางดาวเทียมทางไกล ทางโทรศพัท คือมีการโตตอบกันระหวางนักศึกษากับอาจารยนิเทศก 
ในเรื่องตาง ๆ  เชน การเรียนการสอน การปกครองชั้นเรียน การวางตน การวางตัว การนิเทศควรมี
ลักษณะเปนแบบกัลยาณมิตรมีการชี้แนะ และมีกระบวนการนิเทศติดตามผลที่ชดัเจน และในกรณีที่
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ไปนิเทศที่หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู อาจารยนิเทศกควรมีการทํางานเปนทมีซ่ึงภายในทมีควร
ประกอบดวยอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญในดานความรูทางวิชาการและวิชาชีพที่แตกตางกัน  
  7.8 คุณลักษณะของอาจารยนิเทศกจากสถาบันผลิตคร ู ควรมีประสบการณการ
สอนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา รูและเขาใจปญหาและความตองการของสถานศกึษา 
รูจักนักศึกษาผูรับการนิเทศเปนรายบุคคล  มียุทธศาสตรการนิเทศทีมี่ประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ
จริง ๆ ในสาขานั้น  และมีการทํางานในลักษณะเปนทีม เปนเพ่ือนกัน (Buddy) กันกับบุคลากรที่
ดูแลนักศึกษาที่หนวยฝกประสบการณ 
  7.9 การวัดและประเมินผลการฝกประสบการณ ควรมีการประเมินดานความรูทาง
วิชาการและวชิาชีพครู ทักษะทางวิชาชพีครู การพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู การสรางความสมัพันธ
ที่ดีกับเพ่ือนรวมงานและชมุชน ทัศนคติในการปฏบิตัิงานในหนาที่  ลักษณะนิสัย โดยมีวิธีการ
ประเมินอยางหลากหลาย เชน จากการประเมินนักเรยีน ประเมินชิน้งาน ประเมินการเขียนรายงาน 
เปนตน มีการประเมินอยางตอเน่ือง มีการกําหนดมาตรฐานและเกณฑที่ชัดเจนโดยตองสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานของสภาวิชาชีพ 
  
 8.  ดานสื่อการเรียนการสอน 
  สื่อการเรียนการสอน ควรมีลักษณะหลากหลายผสมผสานกันทั้งสื่อด้ังเดิมและสื่อสมัยใหม
ทั้งที่อยูในสถาบันและอยูในชุมชน  
 
 9. ดานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรูในรายวชิาชีพครูในทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัย-
ราชภัฏควรมกีารประเมินตามสภาพจรงิอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง มีการวัดและการประเมินผลทั้ง
ความรู การปฏิบัติ กระบวนการเรียนรู การแสวงหาความรู การวิเคราะห การวพิากษวิจารณ การ
แกปญหา  ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม โดยใชวิธีการอยางหลากหลาย เชน การสังเกต การ
สัมภาษณ ตรวจผลงาน การทดสอบและแฟมสะสมผลงาน  
  
 10. ดานการบริหารหลักสูตร 
  การบริหารหลกัสูตรควรมีลกัษณะแบบการมีสวนรวมและมีการกระจายอํานาจ โดยมี
คณะกรรมการที่รับผิดชอบซึง่ประกอบดวยบุคคลทีเ่กี่ยวของหลายๆ ฝาย ทั้งภายในและภายนอกคณะ
ครุศาสตร ไดแก คณาจารยคณะครุศาสตร คณาจารยคณะอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ผูทรงวุฒิภายนอก ครู
จากโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพ  คอยควบคุมดูแลการใชหลักสตูร ประสานความรวมมือประชุม
ปรึกษาหารืออํานวยความสะดวกตางๆ รวมทั้งจัดการทั้งทางดานผูสอน สถานที่อุปกรณอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ  รวมทัง้นําผลที่ไดมาปรับปรุงหลกัสูตรตลอดเวลา  
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 11. ดานการประเมินผลหลักสูตร 
  รูปแบบการประเมินผลหลักสูตรควรใชรูปแบบในการวิจัยเชิงประเมินทั้งทางดานปริมาณ
และคุณภาพ  โดยควรทําอยางตอเน่ืองและตรงตามสภาพจริง นอกจากนี้แลวควรมีการกําหนดตัว
บงชี้ที่ชัดเจน ซ่ึงสิ่งที่ควรประเมินผล ก็คือ ประเมินตัวผูเรียน ประเมินผลสมัฤทธิข์องนักศึกษา  
ประเมินตัวหลกัสูตร ประเมินผลหลักสูตรในดานการจัดกระบวนการเรียนรูของอาจารยผูสอน ประเมินผล
กระทบของหลักสูตร เพ่ือดูผลกระทบของหลักสูตรที่เกิดขึ้นทั้งในสวนที่เราคาดหวังกับที่ไมคาดหวัง 
รวมทั้งการประเมินกระบวนการบริหารจัดการทั้งในดานบุคลากร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ซ่ึงประกอบดวย ผูใชครู ไดแก  
ผูบริหารโรงเรียนและเขตพืน้ที่  ผูรับบรกิารจากครู ไดแก นักเรียน ผูปกครอง  และผูใชหลกัสูตร 
ไดแก ศิษยเกา คณาจารยผูสอน นักศึกษาครู   นอกจากนี้แลวก็ผูทรงคุณวฒิุภายนอก และสภา
วิชาชีพคร ูโดยใชวธิีการประเมินอยางหลากหลาย  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะของครูทีพ่ึงประสงคในอนาคต  
  จากการศึกษาคุณลักษณะของครูไทยที่พึงประสงค ในชวงกอนการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และในชวงการปฏิรูปการศึกษา จากการ
วิเคราะหเอกสาร พบวา คณุลักษณะของครูที่พึงประสงคก็ยังครอบคลุมใน 4 ดาน คือ ดานความรู 
ดานทักษะและเทคนิควธิีที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ดานบุคลิกภาพ และดานสัมพันธ-
ภาพทางสังคม แตหลังเริ่มการปฏิรูปการศึกษาในป พ.ศ. 2542 ไดมีการเนนในเรื่องของทักษะการ
จัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนรูตลอดชวีิต การใชเทคโนโลยี คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ และ
ในการศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต พบวา คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
อนาคตในดานตาง ๆ มีความแตกตางไปจากสภาพปจจุบัน ดังน้ี 
  1.1 ดานความรูในเน้ือหาวิชา ครูในอนาคตนั้นจะตองมีความรูในสาขาวิชาทีส่อน
อยางนอย 2 สาขาวิชา ซ่ึงแตเดิมน้ันในการจัดหลักสูตรทางดานการศึกษาในระดบัปริญญาตรี พบวา 
จัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยวหรือเอก-โท ทัง้น้ีเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในอนาคตนั้นเนน
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรูเชื่อมโยงความรูหลาย ๆ ศาสตร ได  ดวยเหตุน้ีครูใน
อนาคตควรจะตองมีความรูอยางลึกซึ้งอยางนอย 2 สาขาวิชา และนอกจากนี้ความตองการของ
โรงเรียนหรือหนวยงานที่ใชครูก็มีความตองการครูทีมี่รูหรือเชี่ยวชาญหลายๆ อยาง เพ่ือการประหยัด
ทรัพยากรทางดานงบประมาณ 
 
  1.2 ดานความรูในวิชาชีพครู  ครูในอนาคตควรมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรูเกี่ยวกบัการวิจัย เน่ืองจากสังคมในอนาคตจะเปนสังคมแหงการเรียนรู ผูคนในสังคมตองมีการ
เรียนรูโดยผานระบบเครือขายเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยตองอาศัยภาษาในการสื่อสารโดยเฉพาะ
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อยางยิ่งภาษาอังกฤษ ดังน้ันครูควรจะตองมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนสื่อในการแสวงหาความรูในการเรียนรูตลอดชีวิต และใหมีความรูกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือที่จะไดถายทอดใหกับนักเรียนไดทันสมัย ดังคํากลาวของเพิ่มวุธ  บบุผามาตะนัง 
(2543 : 52-53)  ที่ไดกลาววา ครูในยุคขอมูลขาวสารและยุคแหงการเปลี่ยนแปลง นาจะเปนคนที่มี
ความรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ซีดีรอม 
คอมพิวเตอรชวยสอน ฯลฯ  เพราะสิ่งตาง ๆ เหลานี้ นับวันแตจะเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา
มากขึ้น ทําใหครูและนักเรียนมีแหลงการเรียนรูที่กวางขวางขึ้น ศึกษาไดดวยตนเองมากขึ้น ทําใหการ
เรียนรูเปนสิ่งที่งาย สนุกสนาน นาติดตามและสามารถเรียนรูไดตลอดเวลาทั้งในหองเรียนนอก
หองเรียนและตามอัธยาศัย อันจะสงผลใหนักเรียนในสหัสวรรษใหม เปนคนฉลาด มีความเชื่อม่ันใน
ตนเองสูง เปนตัวของตัวเองมากขึ้น จึงจําเปนที่ครูจะตองปรับตัวใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงและ
การ “รุก” เขามาของสิ่งตางๆ เพ่ือใหสามารถนําสิ่งตาง ๆ เหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษา
ไดอยางแทจริง เชนเดียวกับสมหมาย  จันทรเรือง (2544 : 223) ไดกลาววา ความรูและ
ประสบการณของครูยุคใหมที่ตองเรงพัฒนา ไดแก ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
การใชคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนกุญแจเพ่ิมพูนความรูในระดับสากล และสามารถ
พัฒนาตนเองไปสูสังคมโลกไดอยางกวางขวาง และยังสอดคลองกับไพพรรณ  เกียรติโชคชยั (2545 : 
28-29) ไดกลาววา การจัดการศึกษาในอนาคตมีแนวโนมที่จะยอหลักสูตรใหสัน้ จบไดเร็ว ใช
เทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนการสอน กระจายการเรียนการสอนไปอยางกวางขวาง และสามารถ
เขาถึงผูเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ดวยเหตุน้ีครูในอนาคตควรตองมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลย ีภาษาอังกฤษ 
และการบริหารจัดการ 
  นอกจากนี้แลวครูในอนาคตควรมีความรูเกี่ยวกับการวจัิย ความรูเกีย่วกับเด็ก ความรู
เกี่ยวกับชุมชนหรือทองถิ่นซึ่งก็สอดคลองกับขอกําหนดในพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพ่ิมเตมิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรู  ขอที่ 1  ขอที่ 5 
และขอที่ 6 ซ่ึงในขอที่ 1 ไดกําหนดวาในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมควรใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล แสดงวา ครูผูสอนตองมี
ความรูเกี่ยวกบัผูเรียนหรือเด็ก เพ่ือที่จะทําใหครูสามารถจัดเนื้อหาและกิจกรรมไดเหมาะสมกับผูเรียน 
ขอที่ 5 ไดกําหนดวา ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  แสดงวา ครูผูสอนทุกคนตองมีความรูความสามารถในการวจัิยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนและพัฒนาการเรียนการสอน และ ขอที่ 6 ไดกําหนดวา ในการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้น
ไดทุกเวลาทุกสถานที่ ควรมีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  แสดงวา ในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนทุกคน
ตองมีความรูเกี่ยวกับชุมชน ดังน้ันครูในอนาคตควรตองมีความรูเกี่ยวเด็ก มีความรูเกี่ยวกบัการวิจัย 
และความรูเกีย่วกับชุมชน 
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 1.3 ดานความรูทั่วไปในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  เชน ความรูเกีย่วกับการเปลีย่นแปลง
ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วัฒนธรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม หรือนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ีเน่ืองจากวา
สังคมในอนาคตเปนสังคมแหงการเรียนรู ความรู ความกาวหนาตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
มาก ครูจะตองรูอยางเทาทันกับเด็กเพือ่ที่จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเด็กได และเปนผูที่ชี้นําใหเด็ก
ไดปรับตัวไดในทางที่ถกูตอง 
 
 1.4 ดานทักษะปฏิบัติ  ครูในอนาคตจะตองมีความรูในดานทักษะปฏิบตัิทางวชิาชีพครู
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน การสื่อสาร  การจัดการเรียนรู การวิจัย เทคโนโลยีและสือ่การ
เรียนการสอน การแนะแนวผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
ทกัษะในการบริหารจัดการ และทักษะในการปรับตวั ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพลสัณห  โพธิ์ศรี
ทอง (2547 : 7) เกี่ยวกับครพัูนธุใหมในขอที่ 5 – 8 ซ่ึงสรุปไดวา ครูควรมีความเขาใจในตัวเด็กแต
ละบุคคล รวมทั้งการใชแรงจูงใจและพฤตกิรรมของกลุมมาสรางบรรยากาศการเรยีนรู เพ่ือกระตุนให
เกิดปฏิสัมพันธทางสังคมในเชิงสรางสรรค มีสวนรวมอยางกระตือรือรนในการเรียนรูและการสราง
แรงจูงใจในตัวของผูเรียน รูจักเลือกใชถอยคําที่กอใหเกิดผล สามารถใชอากัปกิริยาทาท ี รวมทั้ง
เทคนิควิธีการสื่อความหมายที่ชวยกระตุนใหเด็กรูจักถาม รูจักแสวงหาความรู ตลอดทั้งรูจักสราง
บรรยากาศแหงความรวมมือและปฏิสัมพันธในหองเรียนอยางสรางสรรค รูจักวางแผนการสอนให
สอดคลองกับเนื้อหาวิชาความตองการของชุมชนและเปาหมายของหลักสูตร มีความเขาใจและใช
ยุทธวิธีการประเมินผลในรปูแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือประเมินและสรางความ
ม่ันใจใหเกิดขึน้วาผูเรียนจะไดรับการพฒันาทั้งทางสตปิญญา สังคม และรางกายอยางตอเน่ือง 
เชนเดียวกบัแนวคิดของปารเคและสแตนฟอรด (Parkay and Stanford.  1998 : 470) ไดกลาวถึง 
ครูในอนาคต (Tomorrow’ Teacher) ควรจะมีความเชี่ยวชาญที่สงูขึ้น คือ เปนนักตรวจสอบการ
เรียนรู (Learning diagnosis) นักวิจัย (Researcher for software programs) นักเขียน
(Courseware Writer) นักออกแบบหลักสูตร(Curriculum designer) นักตรวจสอบสุขภาพจิต
(Mental health diagnostician) นักประเมินการเรียนรู(Evaluator of Learning performance) นัก
ประเมินทักษะทางสังคม (Evaluator of social skills) ผูอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนรูกลุม
เล็ก ผูอํานวยความสะดวกสําหรับการเรียนการสอนกลุมใหญ ผูผลิตสื่อการเรียนการสอน นัก
ออกแบบการเรียนการสอนสําหรับเรียนทีบ่าน ผูควบคมุการเรียนการสอน 
 
 1.5 ดานคุณธรรมจริยธรรม จากการศึกษา พบวา ครูในอนาคตควรมีจริยธรรมชี้นํา
ผูเรียนเปนแบบอยางใหกับผูเรียนในดานคณุธรรมจริยธรรม  มีความอดทนในการสั่งสอน มีความ
รับผิดชอบ มีความเสียสละ มีความเมตตากรุณา จิตใจรักเด็กเหมือนพอแม และไมยุงเกี่ยวกับ
อบายมุขทั้งหลาย ซ่ึงครูควรจะมีเปนอยางยิ่ง ซ่ึงสอดคลองกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
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เจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกคณะครูอาวุโสที่เขาเฝาฯ รับพระราชทานเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2518 วา (โชคชัย  ชยธวัช.  
2547: 140) “ครูตามแบบฉบับมักจะมิไดเปนผูที่บริบูรณดวยทรัพยดวยยศศักดิ์ อํานาจ และอิทธิพล 
หากแตบริบูรณดวยสมบัตทิางคุณธรรม เชน ความซื่อสัตยสุจริต ความเมตตาปราณี ความเสียสละ 
ซ่ึงเปนเหตุทําใหสามารถผูกพันจิตใจ ผูเปนศิษยใหรักใครไวใจ และเคารพเชื่อฟงไดแนนแฟน”  
 
    1.6 ดานจรรยาบรรณ ไดแก  มีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีจิตวญิญาณของความเปนคร ู 
มีความภูมิใจในวิชาชีพครู  มีความรักในวชิาชีพครู  มีจิตสํานึกในวิชาชีพครู อุทิศเวลา และอุทศิตน  
มีความรักและหวงใยและปรารถนาดีตอผูเรียน และ ดูแลผูเรียนอยางใกลชิด ซ่ึงเปนสิ่งที่คนที่เปนครู
ควรจะมี การเปนครูน้ันไมไดเปนเฉพาะทาํตามไปตามหนาที่ ควรจะทําดวยใจรัก ดังพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแก คณะครูอาวโุส ที่เขาเฝา ฯ รับพระราชทาน
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ณ ศาลา ดุสิตาลัย สวนจิตรลดา วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2516 (โชคชัย  ชย
ธวัช.  2547: 141) วา “การเปนครูน้ัน ตองเปนครูดวยจิตวิญญาณ หัวใจสําคัญของครูกับศษิย คือ 
ตองการมีปฏิสัมพันธตอกัน ชีวติครตูองเสียสละ ตองอยูกับเด็ก ดวยจิตวิญญาณของความรักความ
เมตตา เปนเหมือนพอแมอีกคนหนึ่งอยูที่โรงเรียน หรือถาวัยใกลเคยีงกันก็เหมือนพ่ีชายพี่สาว”
นอกจากนี้แลวยังสอดคลองกับแนวคิดของ อมเรศ   ศลิาออน (2546 : 15 ) ที่กลาววา การสอนให
เด็กคดิเปนหัวใจสําคัญอยูที่ตองทําใหครูรักเด็กใหได ถารักไมได ก็ไมตองใหเปนครู จะเห็นไดวาคน
ที่จะเปนครูน้ันควรจะมีจรรยาบรรณ 
 
 1.7 ดานบุคลิกภาพ ไดแก คลองตัวสูง มีวิสัยทศันรอบรูการเปลี่ยนแปลง เปนนักวชิาการ  
ใฝรูตลอดเวลา และคนควาเพิ่มเติมองคความรูอยูเสมอ เปนผูนําทางการศึกษา เปนผูนําทางสังคม
และชุมชน เปนผูชี้นําสังคม มีความกลาที่จะพัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชน กลาวิพากษวิจารณ 
กระบวนการคดิอยางเปนระบบ เปนนักบริหารจัดการทั้งทางดานการศึกษาและองคกรแหงการเรียนรู มี
ความเปนนักจิตวิทยา สามารถแนะนําและแนะแนวผูเรียนและบุคคลอ่ืน ๆ ได มีมนุษยสัมพันธกับ
บุคคลภายในและภายนอกโรงเรียน มีบุคลิกภาพที่มีความนาเคารพนับถือ มีระดับสติปญญาสงูกวา
ปานกลาง ทาํงานรวมกับผูอ่ืนได มีคานิยมที่ดีงาม มีจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู สิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม มีจิตสํานึกในการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม และศาสนา
ของชาติ ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม 
มีสุขภาพกายและจิตดี  ซ่ึงบุคลิกภาพเปนคุณลักษณะที่สําคัญที่แสดงถึงตัวตนของบุคคลนั้น ๆ  คน
ที่เปนครูก็เชนเดียวกันตองมีบุคลิกภาพที่แสดงถึงความเปนครูโดยเฉพาะอยางยิ่งการใฝรูใฝเรียน
เพราะวาคนที่เปนครูจะตองมีการคนควาหาความรูอยูเสมอ ความรูตองทันสมัย อีกทั้งจากผลการวิจัย
ของ ไพฑูรย  สินลารัตน (2548 : 27) พบวาการจะเปลี่ยนผานการศึกษาเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรูได
น้ัน ผูเรียนตองมีคุณลักษณะสําคัญ คือ 1) รูทัน รูนําโลก 2)เรียนรูชํานาญ เชี่ยวชาญปฏิบตัิ 3)รวม
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พลังสรางสรรคสังคม และ 4) รักษความเปนไทย ใฝสันต ิ โดยเฉพาะผูเรียนตองมีความคดิใหม 
สรางสรรค คดิแจง แทงตลอด (Breakthrough thinker) ดังน้ัน การที่ผูเรียนจะมีคุณลักษณะดงักลาว
ไดครูก็ตองมีกอน 
 
 1.8 ดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน/ทองถิ่น  พบวา ครูในอนาคตควรมสีวนรวม
และพัฒนาทองถิ่นทั้งในดานการศึกษา ดานสังคม และตองสามารถที่จะปรับตัวเขากบัชุมชน/ทองถิน่ได
เปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานที่ 10 ที่กําหนดวา ครูควรรวมมือกับผูอ่ืนอยาง
สรางสรรคในชุมนุมชน (คุรุสภา,http:// www. moe.go. th/webkuru /sudanew/scoop58.htm) และ
ยังสอดคลองกับแนวคิด 10 คุณลักษณะของครูพันธุใหมของ พลสัณห  โพธิ์ศรทีอง (2547 : 7) ขอที ่
10 ที่กลาววา ครูพันธุใหมจะตองสรางความสัมพันธกบัผูรวมงานในโรงเรียน พอแม ผูปกครอง และ
หนวยงานตางๆ ในชุมชนขนาดใหญ(ชุมชนที่มีเครอืขายมาก) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูและความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของเด็ก 
   
 2 . อนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครู 
  จากการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูมีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับหลักสตูร
ดังน้ี 
  2.1 รูปแบบของหลักสูตรวิชาชีพครู  ในทศวรรษหนาเปนหลักสูตรแบบบล็อก 
(Curriculum Block) คือ จัดเปนบล็อกในลักษณะแบบบูรณาการภายในกลุมวชิาหรือแบบบูรณาการ
ระหวางกลุมวชิา(การบรูณาการแบบสหวทิยาการ)โดยในแตละบล็อกนั้นประกอบดวยชุดวชิา หนวย
การเรียน ซ่ึงแตกตางจากหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติของสถาบันราชภัฏ หลักสตูรใหม พ.ศ. 2546 ที่
มีการจัดในลักษณะเปนชุดวชิา ซ่ึงการจัดหลักสูตรแบบบล็อคนั้นเปนการชวยใหผูเรียนไดทํากิจกรรม
การเรียนรูอยางเต็มที่ ใชกับหลักสูตรแบบหนวยการเรียนรูหรือหลักสูตรแบบบูรณาการ ใหความเปน
อิสระในการเรยีนรูกับผูเรียนอยางเต็มที่ กําหนดใหผูสอนจัดกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ มีเวลา
เพียงพอที่จะจัดกิจกรรมใหผูเรียนไปเรียนรูจากแหลงการเรียนรู และที่สําคญัไมจํากัดใหผูเรียนเรียน
ในหองสี่เหลี่ยมเทานั้น (ธีระพัฒน  ฤทธิ์ทอง.  2545 : 10)  
    
  2.2 จุดหมายของหลักสูตรวิชาชีพคร ู เนนในดานการรอบรูในสาขาวิชาอ่ืน สรางความ- 
รูดวยตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต เปนผูนําชุมชน การมีจิตสํานึกในการอนุรักษศลิปวัฒนธรรม 
ศาสนาของชาติ รวมทั้งการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ มีความเปนผูนําทั้ง
ทางดานการศึกษาและทางสงัคมโดยตองชี้นําสังคมในทางที่ถูกตองเหมาะสม ซ่ึงมีจุดเนนที่แตกตางไป
จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติของสถาบันราชภัฏ หลักสตูรใหม พ.ศ.2546 
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  2.3 เน้ือหาสาระของหลักสูตรวชิาชีพครู  ควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 
ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หลักสูตรวิชาชีพครตูองจัดใหนักศึกษาครูไดเรียนรวมทั้งไดฝกปฏิบัติ
และปลูกฝงทศันคตทิี่ดีตอเด็กที่มีความตองการพิเศษใหกับนักศึกษาครูเพราะวานับวันเด็กประเภทนี้
ยิ่งมีเพ่ิมขึ้นครูผูสอนตองมีความรูความเขาใจและสามารถที่จะจัดการศึกษาใหกบัเด็กประเภทนีไ้ด 
ซ่ึงในปจจุบันนี้ครทูุกคนยังไมไดมีความรูในเรื่องเหลานี ้ซ่ึง อุไรรัตน  สําเริงวงศ (2547 : 7) ไดกลาว
วาขณะนี้สิ่งจําเปนที่สถานศึกษาและสถาบันการผลติครูตองเรงดําเนินการ คือ การเตรียมความ
พรอมและการปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอเด็กพิเศษประเภทตาง ๆ ใหแกครูกอนประจําการและครูประจําการ 
หลักสูตรสําหรับครูกอนประจําการควรกาํหนดใหนิสิต นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกีย่วกับเด็ก
พิเศษและมีการฝกปฏิบตัิงานรวมกับเด็กกลุมน้ี  โดยถือเปนวิชาบังคับมิใชเปนวิชาเลือกอยางที่เคย
เปนมา  ในสวนของการจัดอบรม การสัมมนาเชิงวิชาการสําหรับครูประจําการควรมีสอดแทรกให
ความรูในเรื่องของเด็กพิเศษอยางละเอียดและชัดเจนรวมถึงการสงเสริมใหครูประจําการทําการวิจัย
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในเรื่องของเด็กพิเศษอยางตอเน่ือง แตเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตของสถาบนัราชภัฏ หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2546 พบวา เน้ือหาของหลักสูตรวิชาชีพครู
ในอนาคตนั้นจะมีเน้ือหาสาระที่ตางกันในดานธรรมชาตแิละวัฒนธรรมของโรงเรียน อัตลักษณของ
ครูไทย สิ่งแวดลอมทางสังคมกับวิถชีีวติของผูเรียน และการรับและการจัดการขอมูลขาวสาร 
    
  2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุมวชิาชพีครูควรเนนการฝกโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (School based) ควรเนนการสอนแบบบูรณาการ ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนพัฒนาสมอง
ทั้งสองซีก จะสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูทุกสาขาวชิา ความคิดตาง ๆ ทักษะ เจตคติหรือความเชื่อ
ไดดี เม่ือไดจัดกิจกรรมการสอนในลักษณะนี้จะทําใหผูเรียนไดรับความเขาใจในลักษณะองครวม มี
ความหมายลกึซึ้ง บรรยากาศการเรียนรูจะผอนคลายไมรูสึกกดดัน เอ้ือตอการเรียนรู อีกทั้งยังชวย
สงเสริมและพฒันาความสามารถทางสตปิญญาที่หลากหลาย (Multiple Intelligence) และตอบสนอง
ตอรูปแบบการเรียนรู (Learning Styles) อีกทั้งผูเรียนจะเขาใจถึงความสัมพันธระหวางวิชาและ
สามารถนําความรูจากการเรียนรูในสวนหนึ่งไปชวยทาํใหการเรียนรูในสวนอ่ืน ๆ ดีขึ้นดวย (สิริพัชร  
เจษฎาวิโรจน.  2546 : 14) 
   
 2.5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ใหความสําคญักับการประเมินตามสภาพจริง
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการวัดและประเมินผลการเรียนรูแนวใหมวาควรเปนการประเมินตาม
สภาพจริงซ่ึงเปนการประเมนิที่มีประโยชนทั้งแกผูสอนและผูเรียนคือ ผูเรียนจะตองไดรับขอมูลที่ได
จากการประเมินการเรียนรูในชวงตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการวางแผนพัฒนาตนเอง สวนผูสอนจะได
นําผลที่ไดคนหาปญหาการเรียนรูของผูเรยีนเพ่ือผูสอนจะไดคนหาวิธกีาร กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่จะนํามาเพื่อพัฒนาผูเรียน (อลิศรา  ชูชาติ. 2546 : 240-241) 
  



 207

  2.6 การประเมินหลักสูตร  มีแนวโนมที่ใชรูปแบบในการวิจัยเชิงประเมินทั้ง
ทางดานปริมาณ และคุณภาพ โดยใหผูมีสวนไดสวนเสยีมีสวนในการประเมิน 
 
  2.7 การบริหารหลักสูตร ควรมีลักษณะแบบการมีสวนรวมและมีการกระจายอํานาจ 
โดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งประกอบดวยบุคคลทีเ่กี่ยวของหลาย ๆ ฝายทั้งภายในและภายนอก
คณะครุศาสตร  รวมทั้งจัดการทั้งทางดานผูสอน สถานที่อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ผูเรียน 
การประชาสมัพันธหลักสตูร และการประกันคุณภาพหลักสูตร  
 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ.2550-2559) ที่ไดจาก
กระบวนการ วิจัยในครั้งน้ี มี 2 ดาน คือ ไดภาพคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและลักษณะของ
หลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต ซ่ึงเปนสารสนเทศที่สําคัญและมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และผลจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการผลิตครู
และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติการและขอเสนอแนะสาํหรับ
การวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 
 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  สารสนเทศเกีย่วกับคุณลักษณะของครูทีพึ่งประสงคและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพ
ครูในอนาคตมีประโยชนตอหนวยงานในระดับนโยบาย ดังน้ี   
  1. หนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบมาตรฐานวิชาชีพครู เชน สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถนําสารสนเทศจากการวิจัยไปเปนแนวทางการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูและการพัฒนาครู 
  2. หนวยงานที่เปนผูใชครู ไดแก  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนําสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของครูในอนาคตมา
กําหนดแนว นโยบายการพัฒนาครูของหนวยงาน 
  3. หนวยงานที่รับผิดชอบ ดูแลนโยบายการผลิตครู เชน  สภามหาวิทยาลัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สามารถนําไปกําหนดเปนนโยบายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาในเชิงรุก คือ พัฒนาหลักสูตร เพ่ือเตรียมครูที่มีคุณลักษณะเปนผูนําการเปลี่ยน -
แปลงในอนาคต โดยการปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกับสังคมในอนาคต 
  4. หนวยงานที่หนาที่ผลิตครูโดยเฉพาะคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 แหง 
ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สามารถนําไปใชได เน่ืองจากเปนการศึกษาแนวลกึภายใตบริบทของ
ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ  หรือหนวยงานที่ผลิตครใูนสถาบันอ่ืน สามารถนํา
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สารสนเทศที่ไดจากวิจัยน้ี ไปเปนแนวทางหรือกําหนดทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูของคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตรภายใตบริบทของชุมชนที่สถาบันตั้งอยู 
 
 ขอเสนอแนะระดับปฏิบตักิาร 
  สารสนเทศเกีย่วกับคุณลักษณะของครูทีพึ่งประสงคและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพ
ครูในอนาคต มีประโยชนตอหนวยงานในระดับปฏิบตักิาร ดังน้ี  
  1. ผูบริหารระดับโรงเรียนสามารถนําสารสนเทศที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการ 
พัฒนาครูในโรงเรียน จัดทําหลักสูตรของโรงเรียน แบบบูรณาการ และพัฒนาปรบัปรุงระบบการฝก
ประสบการณวิชาชีพครขูองนักศึกษาคร ู
  2. ครูผูสอนในโรงเรียนสามารถนําสารสนเทศทีไ่ดจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาการ 
จัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการในกลุมสาระที่สอน 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนาที่มีรากฐานการพัฒนามา 
จากผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี โดยทําการวิจัยสืบเนื่อง เพ่ือใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับบรบิทของ
ชุมชนและความตองการของสังคมในอนาคต 
  2. ควรนําขั้นตอนการดําเนินการและเทคนิคการวิจัยอนาคตทีใ่ชในการศึกษาครั้งน้ี ไป
ประยุกตใชศกึษาหลักสตูรวิชาชีพครใูนอนาคต เพ่ือผลิตครูที่มีลกัษณะสอดคลองกับความตองการ
ในแตละพ้ืนทีข่องแตละภูมิภาค และสามารถนําแนวทางการวิจัยน้ีไปประยุกตเพ่ือศึกษาอนาคตภาพ
ของหลักสูตรวิชาชีพอ่ืน ๆ หรือหลักสูตรระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรฝกอบรม เพ่ือใหไดแนวโนม 
ทิศทาง หลักสูตรที่พึงประสงคของสังคมในอนาคต  
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การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค 
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ตาราง 54 คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคของไทย 
 

 
ประเทศไทย 

กอนการปฏิรูปการศึกษา
ตามพรบ.พ.ศ.2542 
(พ.ศ.2520-2541) 

ชวงที่มีการปฏิรูปการศึกษา ตาม 
พรบ.พ.ศ. 2542 

(พ.ศ. 2542-ปจจุบัน) 

 
 
                          แนวคิด 
 
 
คุณลักษณะคร ู นัก

การศึกษา 
งานวิจัย นัก

การศึกษา  
งานวิจัย มาตรฐานและ

พ.ร.บ. 
1.ความรูในเนื้อหาวิชา      
2.ความรูในวิชาชีพครู      

การเชื่อมโยงความรูเดิม      
การแนะแนว      
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
การจัดชั้นเรียน      
การประเมินผล      
การพัฒนาเด็ก      
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร      
การวิจัย      
การศึกษาเปนรายกรณี      
จิตวิทยา      
ตนเอง      
ทฤษฎีการศึกษา      
ทฤษฏีการเรียนรู      
ทักษะและวิธีการสอน      
บริบทแวดลอมโรงเรียน      
ปรัชญาการศึกษา      
ผูเรียน      
พฤติกรรมมนุษย      
รูปแบบการเรียนการสอนเด็ก      
วิทยาการจัดการ      
ส่ือการสอนและเทคโนโลย ี      

3.ความรูท่ัวไป      
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม      
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง       
กฎหมาย      
การพัฒนาส่ิงแวดลอม      
คอมพิวเตอร      
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ตาราง 54 (ตอ) 
 

 
ประเทศไทย 

กอนการปฏิรูปการศึกษา
ตามพรบ.พ.ศ.2542 
(พ.ศ.2520-2541) 

ชวงที่มีการปฏิรูปการศึกษา ตาม 
พรบ.พ.ศ. 2542 

(พ.ศ. 2542-ปจจุบัน) 

 
 
                           แนวคิด 
 
 
คุณลักษณะคร ู นัก

การศึกษา 
งานวิจัย นัก

การศึกษา  
งานวิจัย มาตรฐานและ

พรบ. 
พื้นฐานศิลปะวัฒนธรรม      
ภาษาตางประเทศ      
ภาษาไทย      
ภาษาอังกฤษ      

4.ดานทักษะและเทคนิควิธี      
-ทักษะในการเชื่อมโยงความรูใหมไปสู
ประสบการณเดิม 

     

-ทักษะการเราความสนใจ      
-ทักษะการเสริมแรง      
-ทักษะการแนะแนว      
-ทักษะการใชส่ือและเทคโนโลย ี      
-ทักษะการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต      
-ทักษะการจัดการชั้นเรียน      
-ทักษะการจํานักเรียน      
-ทักษะการตั้งคําถาม      
-ทักษะการทําหลักสูตร      
-ทักษะการวัดและประเมิน      
-ทักษะการยกตัวอยาง      
-ทักษะการวิจัย      
-ทักษะการสอน      
-ทักษะการสืบคนสารสนเทศ      
-ทักษะการสื่อสาร      
-ทักษะการออกแบบการเรียนการสอน      
-ทักษะระหวางบุคคล      
5.ดานบุคลิกภาพ      
- เปนผูนํา      
- มีกระบวนการคิดข้ันสูง      
- มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ      
- มีอุดมการณ      
-คุณธรรมจริยธรรม      

ขยัน      
ซ่ือสัตย      
ประหยัด      
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ประเทศไทย 

กอนการปฏิรูปการศึกษา
ตามพรบ.พ.ศ.2542 
(พ.ศ.2520-2541) 

ชวงที่มีการปฏิรูปการศึกษา ตาม 
พรบ.พ.ศ. 2542 

(พ.ศ. 2542-ปจจุบัน) 

 
 
                        แนวคิด 
 
 
คุณลักษณะคร ู นัก

การศึกษา 
งานวิจัย นัก

การศึกษา  
งานวิจัย มาตรฐานและ

พรบ. 
มีเหตุผล      
มีวินัย      
ยุติธรรม      
รับผิดชอบ      
อดทน      

-มีเจตคติที่ดีตออาชีพ      
-เปนที่เคารพของศิษย      
-เปนผูนํา      
-กระบวนการคิด      
-การแตงกายเหมาะสม      
-ความใฝรู      
-มีความเชื่อม่ัน      
-มีมนุษยสัมพันธ      
-มีวิสัยทัศน      
-รักและศรัทธาอาชีพครู      
-รูจักและเขาใจผูอื่น       
-วิญญาณครู      
-สติปญญาดี      
6.มีสัมพันธภาพที่ดี      
-ชุมชน      
-เพื่อนรวมงาน      

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การศึกษาหลักสูตรผลิตครู 
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ตาราง 55 ปรัชญาของหลักสูตรผลติคร ู
 

ม.บูรพา ม.ทักษิณ ม.นเรศวร เทคโนโลยีราชมงคล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

มีปณิธานที่จะผลิตใหเปน
ผูมีความรูดี มีคณุธรรม 
นําสังคม และธํารงรักษา
ไวซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ มุง
บุกเบิกความรู และ
ความคิดใหมทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนา
วิชาชีพใหมีความกาวหนา
สอดคลองกับการพัฒนา
สังคม 

วิชาการดี มีจรรยาบรรณ 
สรางสรรคสังคม 

การศึกษา คือ ความเจริญ 
งอกงาม 

ศึกษาศาสตรพัฒนาครู 
เพื่อไปพัฒนาคน 

มุงความเปนเลิศในการ
ผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถในการ
สรางสรรคการเรียนรูแนว
ใหมของปจเจกบุคคล ใหมี
ความเรืองปญญาและ
คุณธรรม และมี
ความสามารถในการ
สรางสรรคสังคมแหงการ
เรียนรูและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

สิกขา วิรุฬ.หิ สม.ปตา 
   "การศึกษาคือ ความ
เจริญงอกงาม" 
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ตาราง 56 วัตถุประสงคของหลักสูตรผลิตครู 
 

ม.บูรพา ม.ทักษิณ ม.นเรศวร เเทคโนโลยี 
ราชมงคล 

1. มีความรู ความสามารถในวิชาการ 
ดานวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะดาน ใฝหา
ความรู ความคดิใหมอยางไมหยุดยั้ง มี
ความชาญฉลาดในการนําความรูไปใช 
และถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ กอเกิด
ประโยชนแกการดํารงชีวิตและสังคม 
2. มีความเพียบพรอมในความเปนครู 
และความเปนผูนําทางการศึกษา มี
จิตสํานึกในความเปนครู ยึดมั่นใน
มาตรฐานและจรรยาวิชาชีพ ผดุงไวซึ่ง
เกียรติและศรัทธาตอวิชาชีพ 
มีโลกทัศนที่ดีและกวางไกลยึดมั่นในหลัก
เหตุผลและคุณธรรมมีบุคลิกภาพ  
ทัศนคติและคานิยมที่ดี ตามแบบอยาง
ของวัฒนธรรมไทย 

1. มีความรู ทักษะ และความสามารถ 
ในวิชาชีพ ตลอดจนนําไปประยุกตใชได
อยางเหมาะสม 
2. มีความสามารถในการถายทอด  
เผยแพรความรูและสรางองคความรูใหม
ทางเทคโนโลยีการศึกษา 
3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และศรัทธาในวิชาชีพ 
4. มีความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน 

1. เพื่อใหมีความรู ความสามารถและ 
ทักษะในการสอนสาขาวิชาเอกที่ศึกษา 
2. เพื่อใหมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มี 
ความใฝฝน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต 
ขยันหมั่นเพียร สํานึกในจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอหนาที่
และสังคม 
3. เพื่อใหมีความรูความเขาใจสภาพ 
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมในประเทศและในโลก 
มุงมั่นในการพัฒนาประเทศตามบทบาท
และหนาที่ของตน ตลอดจนการอนุรักษ
และเสรมิสรางทรัพยากร ธรรมชาติ 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น
และประเทศ 

1. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลาการใหมี 
ความรู ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ทางการศึกษา การบริหาร และการ
จัดการระบบสื่อการศึกษา ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อฝกฝน อบรม ใหสามารถนํา 
หลักและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
วางแผน การดําเนินงานดานเทคโนโลย
และสื่อสารการศึกษาไปประยุกตใชเปน
เครื่องมือเพื่อการพัฒนาวงการศึกษา 
3. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  
ระเบียบวินัย ความสํานึกในจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ และพรอมที่จะพัฒนาตนเอง
ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบตอสังคม 
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ตาราง 56(ตอ) 
 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ 
เปาประสงคของหลักสูตร 
 "มุงผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเจตคติที่ดี 
มีคุณธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู
ความสามารถ และทักษะในการจัดการ และดําเนินการ
ทางการศึกษาอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนสามารถใหบริการและ
พัฒนาสังคม"  
จุดประสงคของหลักสูตร 
1.เจตคติ คุณธรรม และจรรยาบรรณ 
1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
2. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
3. มีจิตสํานึกและปฏิบัติตนในวิถีทางประชาธิปไตย 
4. มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น 
5. มีวินัยและรูบทบาทหนาที่ของตนเองและตอสังคม 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
2.ความรู ความสามารถ และทักษะ 
1.มีความรู ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพที่เปนสากล และทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี 
 

วัตถุประสงคเฉพาะ 
1.มีความรอบรูในสรรพวิทยาการในฐานะที่เปน
พลเมืองและพลโลก ไดแก 
1.1มีความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณที่เปน
สื่อแสดงความรูและความคิดอยางนอย 2 ภาษา 
โดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
1.2 มีความรูรอบและใฝรูในศาสตรที่เกี่ยวกับระบบ 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอม  
1.3สามารถเชื่อมโยงระบบเหลานี้ กับมาตรฐานความ
เปนสากลในลักษณะสหวิทยาการ เปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และการเมอืง 
1.4 มีบุคลิกดี มีคุณธรรม มีสุนทรียภาพ มีความสามารถ
ในการคิดสรางสรรคและมีความเปนผูนํา 
1.5 มีความรูความเขาใจในสังคม วัฒนธรรมที่หลาก 
หลาย  
1.6 สามารถดํารงชีวิตและปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น
เปนหมูคณะ ตามวิถีประชาธิปไตย มีความศรัทธาใน
วิธีการแหงปญญา ศรัทธาในความเปนปจเจกบุคคลของ
ผูอื่น รูจักการแบงปน การมีสวนรวม การรวมมือและ
การประสานประโยชน 

1.  มีเจตคติที่ดีตอการเปนครู  มีความรัก ความศรัทธา 
ในวิชาชีพครู มีคานิยมที่พึงประสงคมีคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนมีจิตใจใฝสัมฤทธิ์ พัฒนาตนเองอยู
เสมอ 
2.มีความรูและเทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ 
3.  มีความคิดสรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณใน
การแกปญหา 
4.  มีสุขนิสัยที่สงเสริมคุณภาพทางกายและทางใจ ทั้งใน
สวนตนและสวนรวม 
5.  มีจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม เห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
6.  มีจิตใจเปนประชาธิปไตย กระตือรือรนที่จะมีสวน
รวมในการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 
7.  รักษาเอกลักษณและวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมี
ความสํานึกในความเปนคนไทย 
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ตาราง 56(ตอ) 
 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห วิจัย คิดริเริ่มสรางสรรค และคิดแกปญหา 
ตลอดจนพัฒนางานและกระบวนการเรียนรูของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.มีความสามารถเลือกและใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนไดอยางเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
5.มีทักษะในการใชภาษาและสามารถติดตอสื่อสารไดอยางเปนสากล 
6.มีความเปนผูนําทางการศึกษาที่สามารถจัดการและกลาตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 
7.มนุษยสัมพันธ และมีความสามารถในการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
3.บริการและพัฒนาสังคม 
1. มีความเสียสละ มุงมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อสังคม 
2.เปนผูนําในการใหบริการทางการศึกษาแกสังคมและพัฒนาการศึกษาตอเนื่อง 
3.มีความสนใจและกระตือรือรนที่จะเขารวมและสนับสนุนการใหบริการและพัฒนา
ทองถิ่นและสังคม 
4.มีความสามารถในการริเริ่มและพัฒนาทองถิ่นและสังคม 
5.มีความสามารถในการประสานและใชแหลงทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชน 
สูงสุด 
6.อนุรักษสิ่งแวดลอม ศิลปะวัฒนธรรมและศาสนา 
 
 

1.6 มคีวามรู ความสามารถในการใชและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสม 
2.มีความเปนครูและมีความสามารถในการสรางสรรคการเรียนรูแนวใหม  
ไดแก 
2.1 มีความรักที่จะเปนครู เปยมดวยคุณธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2.2มีความสามารถในการสอนและการสรางสรรคการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ โดย
เนนความหลากหลายเพื่อตอบสนองผูเรียนเปนหลัก 
2.3มีความมุงมัน่ในการพัฒนาการสอนโดยใชนวัตกรรม มีทักษะการคิด และการ
ออกแบบการเรียนการสอนแนวใหม 
2.4มีความสามารถในการบริหารการจัดการ การพัฒนาระบบการศึกษา และเปนนัก
บริหารการศึกษาแนวใหม 
2.5มคีวามเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหเปนการศึกษาแนวใหมที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.6มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางสรรคการศึกษาใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
3.มีความรูลึกซึ้งในศาสตรที่จะสอนและศาสตรที่จะสรางสรรคการเรียนรู  
ไดแก 
3.1 มีความรู ความเขาใจในมโนทัศนและเนื้อหาสาระของศาสตรในระดับที่จะสอน 
สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมิน และนําความรูไปประยุกตใชอยางสรางสรรค 
3.2 มีความตระหนักในคุณคาของศาสตรที่จะสอน สามารถพัฒนาความคิดดานคณุคา
ใหเปนระบบ และนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีวิต 
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ตาราง 57 โครงสรางหลักสูตรของหลักสตูรผลติครูรูปแบบที่ 1 
 
 
                                                            มหาวิทยาลัย 
หมวดวิชา 
 

บูรพา มทักษิณ เทคโนโลยีราชมงคล ศรีนครินทรวิโรฒ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 32 38 30 
-กลุมภาษา 12 12 15 10 
-กลุมมนุษยศาสตร 4 6 6 6 
-กลุมสังคมศาสตร 4 6 6 6 
-กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 8 7 9 6 
-กลุมพลศึกษาหรือพลานามัย 2 1 2 4 
2.หมวดวิชาเฉพาะดาน 105 98 83 104 
-กลุมวิชาชีพครู 40 34 30 30 
-กลุมวิชาชีพครูบังคับ 34 27 24 24 
-กลุมวิชาชีพครูเลือก 6 7 6 6 
-กลุมวิชาเอก 65 64 53 68 
-กลุมวิชาเอกบังคับ 51 36 38 - 
-กลุมวิชาเอกเลือก 14 28 15 - 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 5 6 5 6 
รวมหนวยกิต 140 136 126 140 
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ตาราง 58 โครงสรางหลักสูตรของหลักสตูรผลติครูรูปแบบที่ 2 
 
 

 
หมวดวิชา 

 
 

 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 
-กลุมภาษา 9 
-กลุมมนุษยศาสตร 9 
-กลุมสังคมศาสตร 6 
-กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 
-กลุมพลศึกษาหรือพลานามัย 4 
2.หมวดวิชาชีพครู 30 
-กลุมวิชาชีพครูบังคับ 24 
-กลุมวิชาชีพครูเลือก 6 
3.หมวดวิชาเฉพาะ 64 
-กลุมวิชาพื้นฐาน 14 
-กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 37 
-กลุมวิชาเฉพาะเลือก 12 
4.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวมหนวยกิต 137 
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ตาราง 59 โครงสรางหลักสูตรของหลักสตูรผลติครูรูปแบบที่ 3 
 
 

 
 

หมวดวิชา 
 

 
 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 39 
-กลุมภาษา 16 
-กลุมมนุษยศาสตร 3 
-กลุมสังคมศาสตร 6 
-กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 7 
- กลุมวิชาสหศาสตร 3 
-กลุมวิชาเลือก 4 
2.หมวดวิชาเฉพาะ 101 
-กลุมวิชาชีพครู 41 
-กลุมวิชาชีพครูบังคับ 36 
-กลุมวิชาชีพครูเลือก 5 
-กลุมวิชาเอก 60 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวมหนวยกิต 150 
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ตาราง 60 โครงสรางหลักสูตรของหลักสตูรผลติครูรูปแบบที่ 4 
 
 

 
หมวดวิชา 

 

 
สถาบันราชภัฏ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 
-กลุมภาษาและการสื่อสาร 9 
-กลุมมนุษยศาสตร 9 
-กลุมสังคมศาสตร 6 
-กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 
2.หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมต่ํากวา 75 
- กลุมวิชาเนื้อหา(วิชาเอก) ไมต่ํากวา 60 
-กลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณ 10 
-กลุมวิชาชีพครู 25 
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 10 
รวมหนวยกิต 122 
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ตาราง 61 ปรัชญา โครงสรางและรายวชิาของหลักสูตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ของสถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล 

หลักสูตรศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

หมวดวิชาชีพครู จํานวน 30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ 24 หนวยกิต 
จิตวิทยาการศึกษา  3(3-0) 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2) 
การวัดและประเมินผลการศึกษา 3(3-0) 
ปรัชญาการศึกษาและการศึกษาไทย 3(3-0) 
ความรูทั่วไปสําหรับอาชีพครู 3(2-2) 
วิธีสอนทั่วไป 3(2-2) 
ฝกสอนและหรือฝกงาน 6(0-18) 
2) กลุมวิชาชีพครูเลือกไมนอย 6 หนวยกิต 
การแนะแนวเบื้องตน 3(3-0) 
การจัดองคการและบริหารการศึกษาเบื้องตน 3(3-0) 
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 3(2-2) 
วิจัยการศึกษาเบื้องตน 3(3-0) 

กลุมวิชาชีพครู จํานวน 30 หนวยกิต 
1) วิชาชีพครูบังคับ 24 หนวยกิต 
จิตวิทยาการศึกษา2(2-0-2) 
การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ2(2-0-2) 
หลักการอาชีวศึกษา2(2-0-2) 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา2(2-0-2) 
การวิจัยเบื้องตันทางการศึกษา2(2-0-2) 
เทคโนโลยีทางการศึกษาเบื้องตน2(2-0-2) 
ปฏิบัติการ 2 (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 1(0-3-5) 
การฝกประสบการณวิชาชีพ 6(0-30-6) 
หลักและวิธีการสอน2(2-0-2) 
ปฏิบัติการ 1 (วิธีสอน) 1(0-3-3) 
การจัดหลักสูตรและประมวลการสอน2(2-0-2) 
2)วิชาชีพครูเลือกไมนอย 6 หนวยกิต 

กลุมวิชาชีพครู จํานวน 34 หนวยกิต 
1) วิชาชีพครูบังคับ 27 หนวยกิต 
ครูในอุดมคติไทย2(2-0) 
ความรูพื้นฐานทางการศึกษา2(2-0) 
การจัดและบริหารงานสุขภาพโรงเรียน2(2-0) 
ประสบการณวิชาชีพครู2(1-2) 
การวัดและประเมินผลการศึกษา2(2-1) 
การวิจัยทางการศึกษา2(2-1) 
จิตวิทยาการศึกษา2(2-1) 
สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา2(2-1) 
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา2(2-1) 
หลักสูตรและการสอนทั่วไป3(2-2) 
ฝกสอนและหรือฝกงาน6(0-12) 
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ตาราง 61 (ตอ) 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ของสถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

โครงการสุขภาพในโรงเรียน 3(3-0) จิตวิทยาสังคม2(2-0-2) 
จิตวิทยาพัฒนาการ2(2-0-2) 
กลุมสัมพันธ 2(2-0-2) 
ปญหาวัยรุนและเทคนิคการชวยเหลือ2(2-0-2) 
การบริหารโรงเรียน2(2-0-2) 
ความรวมมือระหวางโรงเรียน อุตสาหกรรม  
และชุมชน2(2-0-2) 
การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา2(2-0-2) 
สังคมวิทยาการศึกษา2(2-0-2) 
การมัธยมศึกษา2(2-0-2) 
กฎหมายการศึกษา2(2-0-2) 
สถิติที่ใชในการวิจัยทางการศึกษา2(2-0-2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2(2-0-2) 
แบบทดสอบวัดความถนัด2(2-0-2) 
การประเมินโครงการและบุคลากรในสถานศึกษา 
2(2-0-2) 
การสอนคานิยมและจริยธรรม2(2-0-2) 
หลักและวิธีการสอนการศึกษานอกระบบ2(2-0-2) 

2) วิชาชีพครูเลือกไมนอย 7หนวยกิต 
จิตวิทยาเบื้องตน2(2-0) 
การแนะแนวเบื้องตน2(2-0) 
ปรัชญาการศึกษา2(2-0) 
การพัฒนาบุคลิกภาพ2(2-0) 
จิตวิทยาการสําหรับครู2(2-0) 
กลุมสัมพันธในองคการ2(2-0) 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน2(2-0) 
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร2(2-0) 
การวัดจิตพิสัย2(2-0) 
การประเมินทางการศึกษา2(2-0) 
การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู2(2-1) 
การวิจัยในชั้นเรียน2(2-1) 
การจัดกิจกรรมนักเรียน2(2-0) 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา2(2-1) 
เทคโนโลยีเพื่อการถายทอดและเผยแพร2(2-1) 
การออกแบบสื่อดวยคอมพิวเตอร2(2-1) 
นวัตกรรมการศึกษา:การศึกษาเฉพาะกรณี2(2-0) 
กิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียน2(2-0) 
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ตาราง 61 (ตอ) 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ของสถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

  กิจกรรมสันทนาการในโรงเรียน2(2-0) 
สุขศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ2(2-0) 
การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน2(2-0) 
การเคลื่อนไหวพื้นฐานของเด็ก2(2-1) 
การศึกษากอนวัยเรียน2(2-0) 
เทคนิคการสงเสริมความคิดสรางสรรค2(2-0) 
การสอนซอมเสริม2(2-0) 
การออกแบบการสอน2(2-0) 
การศึกษาพิเศษ2(2-0) 
ผูนําทางการศึกษา2(2-0) 
การสรางเสริมวิสัยทัศนทางการศึกษา2(2-0) 
กฎหมายการศึกษา2(2-0) 
การบริหารและการจัดการทางการศึกษา2(2-0) 
การประกันคุณภาพการศึกษา2(2-0) 
คอมพิวเตอรเพื่อการประเมินผลและวิจัย2(2-1) 
ครูกับการพัฒนาชุมชน2(2-0) 
ครูกับการพัฒนาชมุชน2(2-0) 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน2(2-0) 
การศึกษาตามอัธยาศัย2(2-0) 



 244

 ตาราง  62 ปรัชญา โครงสรางและรายวชิาของหลักสตูรวชิาชีพครขูองจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยับูรพา สถาบันราชภัฏ 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ของสถาบันราชภัฏ 

หมวดวิชาชีพครู จํานวน 41 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาชีพครูบังคับ 36 หนวยกิต 
หลักการศึกษาและวิชาชีพครู 2 หนวยกิต 
วิธีวิทยาการสอน..(ตามวิชาเอก) 3หนวยกิต 
เทคโนโลยีการศึกษา 3 หนวยกิต 
การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 2หนวยกิต 
หลักสูตรและการเรียนการสอน 3 หนวยกิต 
ปฏิบัติการวิชาชีพครู 6 หนวยกิต 
จิตวิทยาการศึกษา 1  3 หนวยกิต 
นวัตกรรมการสอน/ทักษะการสอนตามวิชาเอก 3 หนวย
กิต 
จิตวิทยาการศึกษา 2  3 หนวยกิต 
การบริหารจัดการระบบการศึกษา 2 หนวยกิต 
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม 2 หนวยกิต 
สัมมนา(ตามสาขาวิชา) 2 หนวยกิต 
ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 2 หนวยกิต 
 

หมวดวิชาชีพครู จํานวน 40 หนวยกิต 
1) วิชาชีพครูบังคับ 34 หนวยกิต 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ2(2-0-4) 
หลักและแนวคิดทางการศึกษา2(2-0-4) 
ประสบการณวิชาชีพครู 1  1(0-3-0) 
วาทวิทยาสําหรับครู2(2-0-4) 
การสอนทั่วไป 3(3-0-6) 
ประสบการณวิชาชีพครู 2     1(0-3-0) 
หลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ2(2-0-4) 
การฝกสอน6(0-30-0) 
การแนะแนวเบื้องตน2(2-0-4) 
จิตวิทยาการศึกษา2(2-0-4) 
เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน3(3-0-6) 
คอมพิวเตอรในการศึกษา3(2-2-5) 
การวัดผลการศึกษา3(3-0-6) 
การวิจัยการศึกษาเบื้องตน2(2-0-4) 
 

หมวดวิชาชีพครู จํานวน 25 หนวยกิต 
1)วิชาชีพครูบังคับ 18  หนวยกิต 
การศึกษาและความเปนครูไทย3(2-2) 
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน3(2-2) 
หลักการสอน3(2-2) 
เทคโนโลยีการศึกษา3(2-2) 
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา2(1-2) 
การวิจัยทางการศึกษา2(1-2) 
การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู2(1-2) 
2) วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
สังคมวิทยาการศึกษา2(2-0) 
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน2(2-0) 
การจัดการโรงเรียนชุมชน2(2-0) 
การศึกษาเปรียบเทียบ2(2-0) 
กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น2(2-0) 
การศึกษาทางเลือก2(2-0) 
กฏหมายการศึกษาไทย2(2-0) 
เศรษฐศาสตรการศึกษา2(2-0) 
การเมืองกับการศึกษา2(2-0) 
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ตาราง 62(ตอ) 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ของสถาบันราชภัฏ 

2)กลุมวิชาชีครูเลือก 5 หนวยกิต 
2.1) กลุมวิชาวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประชากรศึกษา  3 หนวยกิต 
การวิจัยและพัฒนาสื่อและอุปกรณการศึกษา 2หนวยกิต 
สิ่งแวดลอมศึกษา 2 หนวยกิต 
สันติศึกษา 2หนวยกิต 
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น2หนวยกิต 
2.2)กลุมวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
การศึกษานอกสถานที่เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม2
หนวยกิต 
โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา 3หนวยกิต 
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางการศึกษา 2หนวยกิต 
การศึกษานอกโรงเรียนขั้นนํา 2หนวยกิต 
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูตามอัธยาศัย 2  
หนวยกิต 
2.3)กลุมวิชาการศึกษาพิเศษและจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาสําหรับครู    3หนวยกิต 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเด็กพิเศษ 3 หนวยกิต 
จิตวิทยาการสอนเด็กพิเศษ 2 หนวยกิต 

2) วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ปรัชญาการศึกษา2(2-0-4) 
ภูมิปญญาทองถิ่นกับการศึกษา2(2-0-4) 
สังคมวิทยาการศึกษา2(2-0-4) 
ความรูทั่วไปสําหรับวิชาชีพครู2(2-0-4) 
การประถมศึกษา2(2-0-4) 
การฝกผูนําและกิจกรรมเยาวชน2(1-2-3) 
การสอนคานิยม2(2-0-4) 
การมัธยมศึกษา2(2-0-4) 
พลวัตรกลุม2(2-0-4) 
จิตวิทยาพัฒนาการ2(2-0-4) 
จิตวิทยาเด็ก2(2-0-4) 
จิตวิทยาวัยรุน2(2-0-4) 
จิตวิทยามนุษยสัมพันธ2(2-0-4) 
พุทธจิตวิทยา2(2-0-4) 
จิตวิทยาการแกปญหา2(2-0-4) 
จิตวิทยาการคิด2(2-0-4) 

นโยบายการศึกษา2(2-0) 
การศึกษากับสิ่งแวดลอม2(2-0) 
การศึกษากับการปรับปรนวัฒนธรรม2(2-0) 
อนาคตศึกษา2(2-0) 
กิจกรรมยามวางเพื่อการศึกษา2(2-0) 
การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา2(2-0) 
สัมมนาปญหาการศึกษา3(2-2) 
การศึกษารวมสมัย2(2-0) 
กิจกรรมรวมหลักสูตร2(2-0) 
ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร2(2-0) 
เทคนิคการปกครองชั้นเรียน2(2-0) 
การสอนซอมเสริม2(2-0) 
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น2(1-2) 
ทักษะและเทคนิคการสอน2(2-0) 
การนิเทศการศึกษา2(2-0) 
การพัฒนารูปแบบการสอน2(1-2) 
หลักสูตรและหนังสือเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน2(2-0) 
การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล2(2-0) 
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา2(2-0) 
การสรางสื่อการเรียนการสอน2(1-2) 
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ตาราง 62 (ตอ) 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ของสถาบันราชภัฏ 

จิตวิทยาการสอนเด็กดอยโอกาส 2หนวยกิต 
2.3) กลุมวิชาการศึกษาพิเศษ และจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาการเรียนการสอน 2 หนวยกิต 
จิตวิทยาการสอนการคิดและการสรางสรรค 2หนวยกิต 
จิตวิทยาการสอนเด็กปญญาเลิศและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 2หนวยกิต 
การปรับพฤติกรรมในการศึกษา 2หนวยกิต 
2.4) กลุมวิชาพัฒนาครูและการบริหารการศึกษา 
กระบวนการกลุมสําหรับครู 2 หนวยกิต 
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู 2หนวยกิต 
วาทวิทยาสําหรับครู 2หนวยกิต 
คุณธรรมของครู 2 หนวยกิต 
การบริหารการศึกษาทั่วไป 2หนวยกิต 
2.5)กลุมวิชาศิลปะ 
ศิลปะการชางสําหรับครู 2 หนวยกิต 
ศิลปะสําหรับเด็กพิเศษ 2 หนวยกิต 
 

การศึกษานอกระบบในประเทศไทย2(2-0-4) 
งานอดิเรกและกิจกรรมกลุมสนใจ2(2-0-4) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ2(2-0-4) 
การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องตน2(2-0-4) 
การเปนผูนําชุมชน2(2-0-4) 
กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 

นวัตกรรมการศึกษา3(2-2) 
การสรางแบบทดสอบ2(1-2) 
การประเมนิทางการศึกษา2(1-2) 
การวัดจริยธรรม2(1-2) 
การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติ2(1-2) 
สถิติและการวิจัยสําหรับครู2(1-2) 
การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด3(2-2) 
มนุษยสัมพันธสําหรับครู2(2-0) 
ความคิดสรางสรรค2(2-0) 
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน3(3-0) 
จิตวิทยาเด็ก2(2-0) 
การสังเกตพฤติกรรมเด็ก2(2-0) 
เครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว2(2-0) 
จิตวิทยาการแนะแนว2(2-0) 
กิจกรรมกลุมในโรงเรียน2(2-0) 
การศึกษาแบบเรียนรวม3(3-0) 
หลักการบริหารการศึกษา3(3-0) 
พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา2(2-0) 
 
 



 247

ตาราง 62(ตอ) 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
ของสถาบันราชภัฏ 

ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก 2 หนวยกิต 
2.6)กลุมวิชาดนตรี 
การสอนเครื่องดนตรีไทย 2  หนวยกิต 
การสอนเครื่องดนตรีสากล 2 หนวยกิต 
ดนตรีศึกษาในการศึกษานอกระบบโรงเรียน 2 หนวยกิต 
กิจกรรมดนตรีสําหรับครู 2 หนวยกิต 

 สถาบันวิชาชีพครูและการพัฒนาวิชาชีพครู2(2-0) 
ธุรกิจการศึกษา2(2-0) 
การอาชีวศึกษา2(2-0) 
หมายเหต ุ กลุมวิชาปฏิบัติการและการฝกประสบการณ
วิชาชีพของสถาบันราชภัฏจะแยกออกจากกลุมวิชาชีพ
ครูแตถายึดเกณฑตามกค.ก็ยังถือวากลุมวิชาปฏิบัติการ
และฝกประสบการณวิชาชีพจัดอยูในกลุมวิชาชีพครูซึ่ง 
มี จํานวน 10 หนวยกิตประกอบไปดวยวิชา 
พฤติกรรมการสอนวิชาเอก…. 3(2-2) 
การศึกษาสังเกตและการมีสวนรวม 2  1(60) 
การฝกประสบการณวิชาชีพครูเต็มรูป 3 5(450) 
การทดลองสอนวิชาเอก…..1(60) 
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หลักสูตรผลติครูของตางประเทศ 
 จากการศึกษาคนควาหลักสตูรผลิตครูของแตละประเทศทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
ประเทศเกาหลี 
 หลักสูตรผลิตครูของประเทศเกาหลีน้ันจะมีลักษณะดังน้ี 
(www.aped.suu.ac.kr/cyberedu/cyberedu1/eng/eng4-ozi.html) 

1. หลักสูตรผลิตครูระดับประถมศึกษาอยูภายใตกฏเกณฑของเกณฑมาตรฐานของ 
ชาติ หลักสตูรของแตละมหาวิทยาลยัสวนใหญจะเหมือนกัน ซ่ึงมีลักษณะ ดังน้ี 

 กลุมวิชาที่เรียนจะแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ 
1) กลุมวิชาศลิปศาสตร(liberal art) จํานวน 30%  และในภลุมวชิานี้แบงออก 

เปนวิชาบังคบัและวิชาเลือกซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 วิชาบังคบั (65%)     วิชาเลือก(35%) 
- มนุษยศาสตร      -  มนุษยศาสตร 
- สังคมศาสตร      -  ภาษาและวรรณคดี 
- วิทยาศาสตร      -  ภาษาตางประเทศ  
- พลศึกษา       -  สังคมศาสตร 
- วิทยาศาสตรและศลิปะ 
   2) กลุมวิชาเอก (70%)  ประกอบดวยวิชา ดังน้ี 

- วิชาครทูั่วไป (general pedagogy) ประกอบดวย 11 วชิา  เชน จิตวทิยาทางการ 
ศึกษา สังคมวทิยาทางการศกึษา ปรัชญาการศึกษา การจัดการชั้นเรียนและโรงเรยีน เปนตน 

- วิชาคร(ูpedagogy of subject)ประกอบดวยวิชาเกาหลี คณิตศาสตร สังคม  
วิทยาศาสตร 

- วิชาฝกปฏิบตัทิางดานศิลปะและพลศึกษา 
- วิชาที่เกีย่วกบัการพัฒนาความสามารถในดานการสอน 
- วิชาทีฝ่กสอน ซ่ึงแบงออกเปน 4 วิชา ไดแก การสังเกตการสอน การมีสวนรวม  

การฝกสอน การฝกงานดานการบริหาร ซ่ึงใชเวลาฝกทัง้หมด 9 สัปดาห 
 
ประเทศญี่ปุน 
 มหาวิทยาลยัฮอกไกโด (Hokkaido University) 
 หลักสูตรผลิตครูของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด (Hokkaido University) ซ่ึงหลักสูตรที่นํามา
ศึกษาไดแกหลักสูตรทางดานการศึกษา(Bechelor’s degree in Education) ซ่ึงประกอบดวยวชิา 
ดังน้ี (www.hokudai.ac.jp/catalog/00-01/f_g/03_02/03_02_07_042-043.html.) 

1. กลุมวิชาศึกษาทั่วไป  48 หนวยกิต ใหใชระยะเวลาศึกษา ปครึ่ง  
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ประกอบดวย 5 กลุมวิชา ไดแก กลุมวิชาพลศึกษา(Health Education and Exercise) กลุมวิชา
ศิลป-ศาสตร (liberal art) กลุมวิชาพื้นฐาน  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ และกลุมวชิาภาษาญี่ปุนและ
วัฒนธรรมญี่ปุน (สําหรับนักศึกษาตางชาต)ิ 

2. กลุมวิชาบังคบั 40 หนวยกติ ประกอบดวย กลุมวิชาสัมมนา ปละ  8 หนวยกิต  
จํานวน 2 ป รวมเปน 16 หนวยกิต การทาํภาคนิพนธ 10 หนวยกิต วิชาพื้นฐาน 10 หนวยกิต  

3. กลุมวิชาเลือก 38 หนวยกิต  เชน จิตวิทยาทางการศึกษา สังคมการศึกษา พ้ืนฐาน 
วิชาครูเปนตน  

 
มหาวิทยาลยั ฮิโรชิมา (Hiroshima University) 
 หลักสูตรผลิตครูใชเวลาเรียน 4 ป รวม 128 หนวยกิต ประกอบดวยกลุมวิชา 2 กลุมใหญ ๆ 

(www.hiroshima-u.ac.jp/english/Study/curriculum.html) 
1. กลุมวิชาศิลปศาสตร(liberal art)  ซ่ึงประกอบดวยวชิาดังน้ี 

1.1 กลุมวิชาสามญั ไดแก 
- การสัมมนาเบื้องตนสําหรับนิสิตใหม  2 หนวยกิต 
- ภาษาตางประเทศ  ไดแก ภาษาอังกฤษ  6 หนวยกิต และภาษาอื่น  4 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชาทั่วไป  ซ่ึงประกอบดวยวิชาดังน้ี 
- วิชาสหวทิยาการ(Interdiscipline courses) 2 หนวยกิต 
- วิชาบูรณาการ (Integrate courses)  8 หนวยกิต 
- วิชาการศึกษาอิสระ (Independent  courses) 21 หนวยกิต 
- วิชาฝกปฏิบตัทิางดานกีฬา  1 หนวยกิต 

2. กลุมวิชาการศึกษาเฉพาะดาน ซ่ึงประกอบดวยวชิาดังน้ี 
-      วิชาเฉพาะ   82 หนวยกิต 

 
ประเทศออสเตรเลีย 

 มหาวิทยาลยัฟลายเดอร (Flinder University) 
 หลักสูตรที่นํามาศึกษาไดแก หลักสูตรปรญิญาตรีทางดานวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา)
ซ่ึงมีแผนการเรียนประกอบดวยรายวชิา ดังน้ี (www.flinders.edu.au/calendar/Vol2/ug/BEd 
SecSc.htm.) 
 ปที่ 1  เรียน 36 หนวยกิต  
  ภาคเรียนที่ 1 วิชาวทิยาศาสตร 13.5  ; วิชาเลือก 4.5 

ภาคเรียนที่ 2 วิชาวทิยาศาสตร 13.5  ; วิชาเลือก 4.5 
 ปที่ 2 เรียนวชิาวิทยาศาสตร 36 หนวยกิต  

 ปที่ 3 เรียน 36 หนวยกิต  ประกอบดวย 
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1) วิชาวทิยาศาสตร 6 หนวยกติ 
2) วิชาชีพ 30 หนวยกิต  ไดแก  

- การฝกปฏิบตักิารสอน 3 หนวยกิต 
- การศึกษาหลกัสูตรเฉพาะ 1    6 หนวยกิต 
- การศึกษาหลกัสูตรเฉพาะ 2     6  หนวยกิต 
- การพัฒนาการเรียนและการสอน 6 หนวยกิต 
- การสอนวิชาเฉพาะ     6 หนวยกิต 
- การประเมินการเรียนรูผูเรียน 3 หนวยกิต 

ปที่ 4 เรียน 36 หนวยกิต ประกอบดวยวชิา 
1) วิชาวทิยาศาสตร 6 หนวยกติ 
2) วิชาชีพ 30 หนวยกิต ไดแก 
- การฝกปฏิบตักิารสอน 6 หนวยกิต 
- การศึกษาหลกัสูตรเฉพาะ 3     6  หนวยกิต 
- การเตรียมการสอน 6 หนวยกิต 
- การศึกษาบรบิททางดานสงัคมของโรงเรียน 6 หนวยกิต 
- การศึกษาลักษณะของผูเรยีนในทองถิ่น  3 หนวยกิต 
- การศึกษา 3 หนวยกิต 

 มหาวิทยาลยั ซิดนีย(University of Sydney)  
 หลักสูตรผลิตครูของมหาวิทยาซิดนียในภาพรวมนั้น เปนหลักสูตรทีใ่ชระยะ 

เวลาศึกษา 4 ป โดยกลุมวิชาที่เรียนประกอบไปดวย 5 กลุม คือ วิทยาศาสตร สังคมศาสตร 
มนุษยศาสตร  ศึกษาทัว่ไป  การศึกษาทางวิชาชีพ (www.edfac.usy.edu. au/courses/undergrad/ 
primary /handbook_ frame.html)  
  จุดประสงคของหลักสูตร 

 เพ่ือใหบัณฑติมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 
1) มีความรูทั่วไปที่ลึกซึ้ง อยางนอย 1 สาขาวิชา 
2) มีความรูที่เกี่ยวของกับทฤษฎีทางดานการศึกษา มีความเขาใจทางดาน 

สังคม มีความรูความเขาใจในเรื่องพัฒนาการของเด็กและบทบาทหนาที่ของครู  
3) มีความรูมีเจตคติที่ดี และมีคณุลักษณะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
4) มีความสามารถในการสราง การปฏิบัติและการประเมินโปรแกรมการจัด 

ประสบการณการเรียนรูสําหรับผูเรียนในระดับประถมศึกษา 
5) มีความยืดหยุนและวุฒิภาวะที่จําเปนสําหรับการสอน 
6) มีความสามารถในการศึกษา สืบคนขอมูลและประเมินเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพ 
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7) มีความสามารถในการวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณในการพัฒนาวิชาชีพและ 
นโยบาย 

มหาวิทยาโมนาสฮ (Monash  University) 
 หลักสูตรที่นํามาศึกษา คือ หลักสูตรปริญญาตรีทางดานการศึกษาระดับประถมศึกษา 

(Bechelor of Primary  Education) ซ่ึงนิสิตตองใชเวลาศึกษา 4 ป (www. monash. edu/pubs 
/handbooks /undergrad/ug0227.htm.)  ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 จุดมุงหมาย 

1) พัฒนาสมรรถภาพในดานทักษะการสอนทั่วไปและสามารถที่เชื่อมโยง 
ทักษะเหลานี้เพ่ือนําไปใชกบัหลักสตูรของโรงเรียนประถมศึกษาไดอยางมีประสิทธภิาพ 

2) ไดรับความรูเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางดานการศึกษาทีเ่กี่ยวของกับการสอนใน 
ระดับประถมศึกษา 

3) ไดรับความรูและพัฒนาทักษะรวมทั้งคุณลักษณะที่เอ้ือตอการเรียนรูและกอ 
ใหเกิดการพัฒนาตนเองทางดานวิชาชพี 

4) พัฒนาทกัษะการสื่อสารระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากจุดมุงหมายทั้งหมดเพื่อที่จะผลิตครทูี่มีสมรรถภาพและมีความมั่นใจรวมทั้งเปนบุคคล

ที่มีความรูทางดานการศึกษา มีทักษะการสอน 
 สิ่งนิสิตตองเรียน 

1) สิ่งที่จําเปนสําหรับการเรียนรูของผูเรียนและการสอนซึ่งครอบคลุมถึงการ 
เรียนรูเกี่ยวกบัหลักสตูรประถม 

2) วิชาศึกษาทัว่ไป เพ่ือเพ่ิมความเขาใจ ประสบการณและความรูในเรือ่ง 
ของหลักสูตร 

3) วิชาเลอืกในเรือ่งของหลักวิชาที่สงเสริมการพัฒนาผูเรียน 
4) วิชาทางดานการฝกปฏิบตัแิละฝกประสบการณวิชาชพีครู 

และแผนการเรียนสําหรับนิสิต มีรายละเอียดดังน้ี 
 
ปที่ 1  
EDF1121 การสํารวจวิทยาศาสตร EDF1204 คณิตศาสตรประถม 
EDF1122 วฒันธรรมและสังคม EDF1301ความรูเกี่ยวกับการเรียนรู 
EDF1124 พ้ืนฐานทางดานดนตรี EDF1302 ความรูเกี่ยวกับการสอน 
EDF1201 คอมพิวเตอรเบื้องตน  
EDF1203 การศึกษาหลักสตูร
ภาษาอังกฤษ 1 สําหรับประถม 

 

ปที่ 2  



 252

EDF2105 การศึกษาทางการสอน A EDF2201การพัฒนาเด็ก 1 
EDF2122 การแกะสลักและการวาดภาพ EDF2203การศึกษาหลักสตูร:การศึกษาสังคมและ

สิ่งแวดลอมในระดับประถม 
EDF2123 การสํารวจทางคณิตศาสตร EDF2204การศึกษาหลักสตูร:วิทยาศาสตร

ระดับประถม 
EDP21125 ความสามารถในการออก
กําลังกาย 

EDF3202การศึกษาหลักสตูร:วิทยาศาสตรสุขภาพและ 
พลศึกษา 

ปที่ 3   
EDF2202 การพัฒนาเด็ก 2 EDF3201 การศึกษาหลักสตูร : ศิลปะและดนตรี

ระดับประถม 
EDF3105 การศึกษาการสอน2 EDF3203 การศึกษาหลักสตูร: เทคโนโลยี 
EDF3125 ความรูเกี่ยวกับเด็ก EDF3502 การศึกษาครอบครัวออสเตรเลีย 
 วิชาเลือกเสรอีีก 12 หนวย 
ปที่ 4  
EDF4102 การศึกษาหลักสตูร :
ภาษาอังกฤษประถมศึกษา 

EDF4106 การศึกษาการสอน D 

EDF4104 การศึกษาหลักสตูร:
คณิตศาสตรระดับประถมศกึษา 

EDF4201 พัฒนาการเด็ก 4 

EDF4105 การศึกษาการสอน C วิชาเลือกเสรี 18 หนวย 
 

ประเทศอังกฤษ 
 มหาวิทยาลยันิวอิงคแลน(University of NewEngland)  
 หลักสูตรที่นํามาศึกษาคือ หลักสูตรโปรแกรมวิทยาศาสตรในระดบัประถมศึกษา(Bachelor  

of Science Degree Program in Elementary Education) ซ่ึงใชเวลาเรียน 4 ปโดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี (www.une.duc/cas/education/elementary.html.) 
 วิชาที่เรยีนประกอบดวย 3 กลุมวิชา 
 1.รายวิชาบังคับทางดานศลิปและวิทยาศาสตร  42-43 หนวยกิต 
 2.รายวิชาทางวิชาชีพทางดานการศึกษา 60-67 หนวยกิต 
 3.รายวิชาเลือก  120 หนวยกิต 
 นอกจากนี้แลวนิสิตที่จบหลกัสูตรนี้ตองไดรับการประกนัวานิสิตมีความเปนเลิศในดาน
เน้ือหา กระบวนการเรียนรู และการปฏิบตัิในชั้นเรียน ดังน้ี 
 1. ความเปนเลิศในดานเนื้อหา ซ่ึงนิสติตองไดัรับการพัฒนาใหเรียนทางดานมนุษยศาสตร
(Liberal arts)  วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  
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 2.ความเปนเลศิในดานความเขาใจพัฒนาการของมนุษยและกระบวนการเรียนรู ดังน้ัน 
วิชาที่เรยีนเปนเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะของพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา   จิตวทิยา การ
พัฒนาจริยธรรม และการเชือ่มโยงลักษณะดังกลาวไปสูกระบวนการเรียนการสอน 

3. ความเปนเลิศในดานความสามารถในการบูรณาการความรูเชิงทฤษฎีและการฝก 
ประสบการณในชั้นเรียน 

 และเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณก็มีการจัดสัมมนาและวัดความรู ทักษะ ความชํานาญ 
หรือความเชี่ยวชาญที่ไดรับจากวิชาเชิงทฤษฎีและการฝกประสบการณ 

 
รายวิชาชีพครทูี่นิสิตเรียน(Teacher Education Courses) ประกอบดวยรายวชิาดังน้ี 

  หนวยกิต 
EDU 105 แนะนําโรงเรียน 2 
EDU 133 การศึกษาอเมริกา 3 
EDU 200 การออกแบบการเรียนการสอน 3 
EDU 209 การสรางสรรคศิลปในการเรียน 3 
EDU 217 การสอนอาน 3 
EDU 220 สิ่งที่ไมควรทําในชั้นเรียน 3 
EDU 320 ศิลปะทางภาษา* 3 
EDU 321 ทฤษฎีเกี่ยวกบัเด็ก* 3 
EDU 330 จิตวิทยาการศึกษาและการฝกปฏิบตั ิ 3 
EDU 345 เทคโนโลยีในชั้นเรียน* 3 
EDU 361 การสอนสังคมในโรงเรียนประถม* 3 
EDU 367 การสอนวทิยาศาสตรในโรงเรียนประถม*  
EDU 373 การสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนประถม* 3 
EDU 440 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 3 
EDU 480 การทํางานรวมกับครอบครวัและชุมชน* 2 
EDU 487 การฝกปฏิบตั ิ 2-9 
EDU 490 การฝกประสบการณและการสัมมนา 15 
 
รายวิชาจากคณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร ไดแก 
 PSY105              จิตวิทยาเบื้องตน                                        3   
 PSY220          บริบททางดานสังคมและวัฒนธรรมสําหรับการพัฒนามนุษย   3 
 SOC150          สังคมวิทยาเบื้องตน                                    3 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

-รายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ
-รายชื่อผูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
-รายชื่อผูตอบแบบสอบถาม 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ
1. รศ.ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด 

อธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
2. ผศ.ดร.เจริญ  แสนภักดี 

อดีตคณบดี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. ผศ.อุทิศ  นวลเจริญ 

คณบดี คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. ผศ.ดร.สรรค  วรอินทร 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

5. รศ.ดร.ชมพันธุ  กุญชร ณ อยุธยา 
 กรรมการ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 

6. รศ.ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกลุ 
 คณบดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

8. ดร.วัลลภ สุวรรณดี 
 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

9. ดร.จักรพรรด ิ วะทา 
 เลขาธิการคุรุสภา 

10. นายสมบัติ  ขวัญดี 
       รองเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
11. นายโสภณ  สุภาพงษ 
       วุฒิสมาชิก กรุงเทพมหานคร 
12. พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙) 
        เจาอาวาสวัดราชโอรส 
13. ศ.ดร.เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศศักดิ ์
        ผูอํานวยการสถาบันอนาคตศาสตร 
14. ดร.ดิเรก  พรสีมา 

รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15. ดร.ปญญา  แกวกียูร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
16. อาจารยอําไพพรรณ  นอยหนูจตุรัส 

ครูแหงชาต ิ
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รายชื่อผูตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณกลุมผูที่เกี่ยวของกับหลักสูตรวชิาชีพครู 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.สุนีย  เหมะประสิทธิ์   
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. รองศาสตราจารย ดร.บุหงา  วัฒนะ    
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. ผูชวยศาสตราจารย อุทิศ  นวลเจริญ    
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณกลุมผูทรงคณุวุฒิ 
 

1. อาจารย ดร. มนัส  บุญประกอบ   
 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
2. ผูชวยศาสตราจารย พิทยา  รุงราตรี  
 ขาราชการบํานาญ คณะครศุาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
3. ผูชวยศาสตราจารย อุทิศ  นวลเจริญ    
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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รายชื่อผูตอบแบบสอบถาม 
 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

1. อาจารยภานุพงษ  คงจันทร 
2. รศ.พนมพร  เผาเจริญ 
3. อาจารยทีปนิพัฒน  สันตะวัน 
4. มล.รพีพรรณ  ชมพูนุท 
5. ผศ.ธีราพร  กุลนานันท 
6. ดร.ไชยรัตน  ปราณี 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
1. อาจารยบุญไท  เจริญผล 
2. ผศ.ประสิทธิ์  มณีไสย 
3. ผศ.อุดม  นิลแสง 
4. ผศ.ศิรพร  เหลาเมือง 
5. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
1. ดร.พงษศักดิ์  ศรีจันทร 
2. อาจารยทองจันทร  ศรีพันธะบุตร 
3. อาจารยมนตรี  วงระคร 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
1. ดร.อรุณี  สถิตยภาคีกุล 
2. อาจารยจุติพร  อัศวโสวรรณ 
3. อาจารยนิตยารัตน  คงนาลกึ 
4. อาจารยอนิรุทธ  ชุมสวัสดิ ์
5. ดร.มลิวัลย  สมศักดิ์ 
6. อาจารยเมตตา นพประดิษฐ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

-แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก 
     -ประเด็นคําถามการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ

     -แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของ 
      ครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะขององคประกอบหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต 

 
- 
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คําชี้แจง แนวคําถามหลกัตอไปน้ี ผูวิจัยใชเปนแนวทางสําหรับการสัมภาษณเทานั้น เพราะวาใน
การสัมภาษณจริงน้ันอาจตองมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเหมาะสมกับประสบการณของผูใหขอมูลหลัก 
ซ่ึงแนวคําถามหลักในการสัมภาษณ แบงออกเปน 7 ชุด ตามผูใหขอมูลหลัก7 กลุม  คือ  
  ชุดที่ 1 แนวคาํถามในการสัมภาษณผูบริหารคณะครุศาสตร 
  ชุดที่ 2 แนวคาํถามในการสัมภาษณคณาจารยที่สอนรายวิชาชีพคร ู
  ชดุที่ 3 แนวคาํถามในการสัมภาษณนักศกึษาคร ู

ชุดที่ 4 แนวคาํถามในการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชุดที่ 5 แนวคาํถามในการสัมภาษณครูประจําการที่สอนระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ชุดที่ 6 แนวคาํถามในการสัมภาษณนักเรียน 
  ชุดที่ 7 แนวคาํถามในการสัมภาษณชุมชน 
   
 
หมายเหตุ  ในการสัมภาษณแตละครัง้ผูวิจัยขออนุญาตในการบนัทึกเทป เน่ืองจากอาจจดไมทัน 
หรือเน้ือหาสาระบางสวนอาจขาดตกบกพรอง และผูวิจัยจะไมนําไปเผยแพรที่ใดนอกจากจะนํามา
สรุปตามความคิดเห็นของกลุมผูใหสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูลถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลหลัก 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารคณะครุศาสตร 
เร่ือง  อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 

โดยนางสาวชมพูนุท   รวมชาต ิ
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
คําชี้แจง ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชงิลึก เปนคําถามที่ใชสัมภาษณผูบริหารคณะ 
ครุศาสตร เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคและลักษณะของ 
หลักสูตรวิชาชีพครูที่เกี่ยวกับขอบกพรองของหลักสูตร และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัหลักสตูรวชิาชีพครู
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 
คําจํากัดความที่ใชในการสัมภาษณ 
 หลักสูตรวิชาชีพคร ู หมายถึง กลุมวชิาที่จัดใหกับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชาไดศกึษาเพื่อสรางคุณลักษณะของความเปนครูที่ดีซ่ึงประกอบดวย 6 กลุมวิชา คือ การ
ฝกสอนหรือประสบการณวชิาชีพ จิตวทิยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล วิธี
สอนทั่วไปและวิธสีอนเฉพาะ หลักสูตรและหลักการศึกษา 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ดีของครูอันเปนคุณลักษณะที่คนใน
สังคมตองการ  
 
แนวคําถามดานคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค 

1. ทานคาดหวังวาคุณลักษณะของครูที่จะไปสอนในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ควร 
เปนอยางไร เพราะเหตุใด 

2. นโยบายในการผลิตบัณฑิตครูของคณะครุศาสตรในปจจุบัน ตองการใหบัณฑิตครมีู 
คุณลักษณะอยางไร สอดคลองกับคุณลักษณะของครูทีท่านคาดหวังไวหรือไม เพราะเหตุใด 
 
แนวคําถามดานปรัชญาของสถาบัน 

1. จากปรัชญาของสถาบันราชภัฏ “ สถาบันราชภัฏเปนสถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่น” น้ัน
หมายความวาอยางไร และทางคณะครุศาสตรไดดําเนนิการอยางไรบางที่ใหนักศกึษาไดมี
คุณลักษณะสอดคลองกับทองถิ่น 

ชุดท่ี 1 
สําหรับผูบริหารคณะครุศาสตร 



 261

 
แนวคําถามดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน 

1. ทานคิดวาหลกัสูตรวชิาชีพครูในปจจุบันน้ีสงเสริมใหเกิดคุณลักษณะของครูตามที่ 
ทานคาดหวังไวหรือไม เพราะอะไร ถาไมสอดคลองทานคิดวาควรมีปรับปรงุแกไขอยางไรจึงจะ
เปนไปตามทีท่านคาดหวัง 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในราย 
วิชาชีพครูโดยภาพรวมแลวขณะนี้มีการจัดหรือดําเนินการอยางไรบาง เปนไปตามที่ทานคาดหวัง
หรือไม  เพราะอะไร  ถาไมเปนควรจะมีการปรับปรงุแกไขอยางไร 

3.  ทางคณะครศุาสตรไดดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางไรบาง เพราะอะไร   
ทานพอใจหรือไม เพราะอะไร ถาไมพอใจควรจะมีการปรับปรุงแกไขอยางไร 

4. การจัดประสบการณวิชาชีพครูในขณะนี ้ทางคณะครุศาสตรไดจัดดําเนินการอยาง 
ไรบาง  เปนไปตามที่ทานคาดหวังไวหรือไม เพราะอะไร ถาไมเปนไปตามที่คาดหวังควรจะมกีาร
แกไขอยางไร 
 
แนวคําถามดานการมีสวนรวมกับชมุชน 

1. คณะครุศาสตรไดใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาหรือไม ถามีใน 
ขั้นตอนใดบาง มีอุปสรรคหรือปญหาเกิดขึ้นหรือไม เพราะอะไร  และแกไขอยางไร 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกคณาจารย 
เร่ือง  อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 

โดยนางสาวชมพูนุท   รวมชาต ิ
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
คําชี้แจง ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนคําถามที่ใชสัมภาษณคณาจารยที่สอนรายวิชา
ชีพครูเพ่ือเกบ็รวบรวมขอมูลเกี่ยวกบัคณุลักษณะของครูที่พึงประสงคและลักษณะของหลักสูตร
วิชาชีพครทูี่เกี่ยวกับขอบกพรองของหลักสูตร และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัหลกัสูตรวชิาชีพครูซ่ึงมี 
รายละเอียด ดังน้ี 
 
คําจํากัดความที่ใชในการสัมภาษณ 
 หลักสูตรวิชาชีพคร ู หมายถึง กลุมวิชาที่จัดใหกับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชาไดศกึษาเพื่อสรางคุณลักษณะของความเปนครูที่ดีซ่ึงประกอบดวย 6 กลุมวิชา คือ การ
ฝกสอนหรือประสบการณวชิาชีพ จิตวทิยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล วิธี
สอนทั่วไปและวิธสีอนเฉพาะ หลักสูตรและหลักการศึกษา 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ดีของครูอันเปนคุณลักษณะที่คนใน
สังคมตองการ  
 
แนวคําถามดานคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค 

1. อาจารยคาดหวังวาครูทีจ่ะไปสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ควรมี
คุณลักษณะอยางไร เพราะอะไร 

2. อาจารยคิดวาคุณลักษณะของบัณฑิตครูในขณะนี้มีคุณลักษณะอยางไร เปนไปตาม 
ที่ทานคาดหวงัหรือไม ถาไมเปนมีคุณลักษณะใดบางทีค่วรจะปลูกฝง เพราะอะไร 
 
แนวคําถามดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน 

1. จากจุดประสงค เน้ือหา และโครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพครใูนปจจุบันมีความเหมาะสม
หรือสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติครูทีท่านคาดหวังไวหรือไม ถาไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
ควรมีการปรบัปรุงแกไขอยางไรบาง 

ชุดท่ี 2 
สําหรับคณาจารย 
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 2. อาจารยมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชาทีท่านสอนอยางไรบางและมีสวนทําใหนักศึกษาครูมีคุณลักษณะตามที่อาจารย
คาดหวังไวหรือไม เพราะอะไร 
 3. ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู ขณะน้ีมีกระบวนการจัดอยางไร อาจารยคิดวามีความ
เหมาะสมหรือไม เพราะอะไร และควรปรบัปรุงอยางไร 
 
แนวคําถามดานการมีสวนรวมของชมุชน 
 1. ในการผลิตครขูองสถาบันราชภัฏน้ันชุมชนไดเขามีสวนรวมหรือไม เพราะอะไร และ 
อาจารยคิดวาชุมชนควรจะเขามามีสวนรวมหรือไม ถามี ควรจะมีสวนรวมในขัน้ตอนไหน อยางไร 
เพราะอะไร 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกนักศึกษาครู 
เร่ือง  อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 

โดยนางสาวชมพูนุท   รวมชาต ิ
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
คําชี้แจง ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนคําถามที่ใชสัมภาษณนักศึกษาคร ู เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ คุณลกัษณะของครทูี่พึงประสงคและลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูที่
เกี่ยวกับขอบกพรองของหลักสูตร และขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพครูซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 
คําจํากัดความที่ใชในการสัมภาษณ 
 หลักสูตรวิชาชีพคร ู หมายถึง กลุมวิชาที่จัดใหกับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชาไดศกึษาเพื่อสรางคุณลักษณะของความเปนครูที่ดีซ่ึงประกอบดวย 6 กลุมวิชา คือ การ
ฝกสอนหรือประสบการณวชิาชีพ จิตวทิยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล วิธี
สอนทั่วไปและวิธสีอนเฉพาะ หลักสูตรและหลักการศึกษา 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ดีของครูอันเปนคุณลักษณะที่คนใน
สังคมตองการ  
 
แนวคําถามดานคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค 

1. นักศึกษาคิดวาคนที่เปนครคูวรจะตองมีความรู ทักษะ และมีบุคลิกภาพอยางไร  
และนักศึกษาคิดวาตนเองมคีุณลักษณะดงักลาวหรือไม เพราะเหตใุด และมีคณุลักษณะใดที่ตอง
เพ่ิมเติม เพราะอะไร และเพ่ิมเติมอยางไร 
 
แนวคําถามดานหลักสูตรและการเรยีนการสอน 

1. นักศึกษาคิดวากลุมวิชาตาง ๆ ในหลักสูตร ที่นักศึกษาไดเรียนไปนั้น จํานวน 
หนวยกิตของแตละกลุมวชิามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร  เรียนเยอะไปไหม หรือนอยไปหรือ
ควรจะเพิ่มวิชาใด 

2. นักศึกษาคิดวารายวิชาใดในกลุมการฝกสอนหรือประสบการณวิชาชีพวิชาชีพครทูี่มี 
ลักษณะที่เปนประโยชนมากในการประกอบอาชีพครู เพราะเหตุใด 

3. นักศึกษาคิดวารายวิชาใดในกลุมจิตวทิยาที่มีลักษณะที่เปนประโยชนมากในการ 
ประกอบอาชพีครู เพราะเหตุใด 

ชุดท่ี 3 
สําหรับนักศึกษาครู 
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4. นักศึกษาคิดวารายวิชาใดในกลุมเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่มีลักษณะที่เปน 
ประโยชนมากในการประกอบอาชีพครู เพราะเหตุใด 

5. นักศึกษาคิดวารายวิชาใดในกลุมการวัดและประเมินผล ที่มีลักษณะที่เปนประโยชน 
มากในการประกอบอาชีพครู เพราะเหตุใด 

6. นักศึกษาคิดวารายวิชาใดในกลุมวิธสีอนทั่วไปและวิธีสอนเฉพาะ ที่มีลักษณะที่เปน 
ประโยชนมากในการประกอบอาชีพครู เพราะเหตุใด 

7. นักศึกษาคิดวารายวิชาใดในกลุมการหลกัสูตรและหลกัการศึกษาทีมี่ลักษณะทีเ่ปน 
ประโยชนมากในการประกอบอาชีพครู เพราะเหตุใด 

8. โดยภาพรวมแลว การเรียนการสอนในกลุมวิชาจิตวทิยา มีการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน การใชสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล อยางไร เหมาะสมหรือไม เพราะ
อะไร และสามารถนําไปประยุกตใชในการฝกสอนหรือประกอบอาชีพครูไดหรือไม เพราะอะไร และ
ควรแกไขอยางไร 

9. โดยภาพรวมแลว การเรียนการสอนในกลุมวิชาเทคโนโลยีและสื่อการสอนมีการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล อยางไร 
เหมาะสมหรือไม เพราะอะไร และสามารถนําไปประยกุตใชในการฝกสอนหรือประกอบอาชีพครูได
หรือไม เพราะอะไร และควรแกไขอยางไร 

10. โดยภาพรวมแลว การเรียนการสอนในกลุมวิชาการวัดและประเมินผลมีการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล อยางไร 
เหมาะสมหรือไม เพราะอะไร และสามารถนําไปประยกุตใชในการฝกสอนหรือประกอบอาชีพครูได
หรือไม เพราะอะไร และควรแกไขอยางไร 

11. โดยภาพรวมแลว การเรียนการสอนในกลุมวิชาวิธสีอนทั่วไปและวิธสีอนเฉพาะ 
หลักสูตรและหลักการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน และ
การวัดและประเมินผล อยางไร เหมาะสมหรือไม เพราะอะไร และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ฝกสอนหรือประกอบอาชีพครูไดหรือไม เพราะอะไร และควรแกไขอยางไร 

12. โดยภาพรวมแลว การเรียนการสอนในกลุมหลักสูตรและหลักการศึกษา มีการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล อยางไร 
เหมาะสมหรือไม เพราะอะไร และสามารถนําไปประยกุตใชในการฝกสอนหรือประกอบอาชีพครไูด
หรือไม เพราะอะไร และควรแกไขอยางไร 

13. ในการฝกประสบการณวิชาชีพครู ขณะน้ีมีกระบวนการจัดอยางไร นักศึกษาคิดวามี 
ความเหมาะสมหรือไม เพราะอะไร และควรปรับปรุงอยางไร 
แนวคําถามดานการมีสวนรวมของชมุชน 

1. ในการจัดการเรียนการสอนนั้นไดมีใครในชุมชนหรือในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมหรือไม 
อยางไร และถาไมมี นักศึกษาคิดวาควรจะมีหรือไม เพราะเหตุใด 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารโรงเรยีน 

เร่ือง  อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 
โดยนางสาวชมพูนุท   รวมชาต ิ

นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 
คําชี้แจง ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนคาํถามที่ใชสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน เพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ คุณลกัษณะของครทูี่พึงประสงคและลักษณะของหลักสูตรวชิาชีพครูที่
เกี่ยวกับขอบกพรองของหลักสูตร และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัหลักสูตรวิชาชพีครูซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
 
คําจํากัดความที่ใชในการสัมภาษณ 
 หลักสูตรวิชาชีพคร ู หมายถึง กลุมวิชาที่จัดใหกับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชาไดศกึษาเพื่อสรางคุณลักษณะของความเปนครูที่ดีซ่ึงประกอบดวย 6 กลุมวิชา คือ การ
ฝกสอนหรือประสบการณวชิาชีพ จิตวทิยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล วิธี
สอนทั่วไปและวิธสีอนเฉพาะ หลักสูตรและหลักการศึกษา 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ดีของครูอันเปนคุณลักษณะที่คนใน
สังคมตองการ  
 
แนวคําถามดานคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค 

1. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปจจุบนันี้ 
เปนไปอยางรวดเร็วมาก ทานคิดวาครใูนยุคสมัยน้ีควรมีคุณลักษณะอยางไร เพราะอะไร จึงจะ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง  

2. ครูที่จะมาอยูในชุมชนนี้ควรมีคุณลักษณะอยางไรบางจึงจะเหมาะกับความตองการของ 
ชุมชน เพราะอะไร 

3. คณะครูของโรงเรียนไดรวมกิจกรรมกับชุมชนในลักษณะใดบาง 
4. ทานไดคาดหวังไวอยางไรบางเกี่ยวกบัคณุลักษณะของนักศึกษาที่จะมาฝกสอนที ่

โรงเรียนของทาน 
 

ชุดท่ี 4 
สําหรับผูบริหารโรงเรียน 
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5. ตามปกตินักศกึษาที่มาฝกสอนที่โรงเรียนของทานมีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัตติาม 
เกณฑที่ทานไดคาดหวังไวหรือไม อยางไร  ทานไดมีโอกาสในการคัดเลือกหรือไม  
 
แนวคําถามดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

1. ถานักศึกษาทีม่าฝกสอนมีคุณลักษณะไมเปนไปตามที่ทานคาดหวังไวในแตละดาน   
ทานคิดวาในดานใดบางที่ทางโรงเรียนสามารถชวยเหลือได และดานใดที่ทางสถาบันควรจะแกไข
เอง และใครควรจะรับผิดชอบ และแกไขอยางไร  

2. ในการจัดอาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศกใหกับนักศกึษาทานมีวธิกีารจัดอยางไร  มี 
ปญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม เพราะอะไร และทานไดแกไขอยางไร 

 
แนวคําถามดานการมีสวนรวมของชมุชน 

 1. ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครขูองสถาบัน ทานคิดวาควรใหคน
ในชุมชนหรือในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกครู 
เร่ือง  อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 

โดยนางสาวชมพูนุท   รวมชาต ิ
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
คําชี้แจง ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนคาํถามที่ใชสัมภาษณครูที่ทาํหนาที่เปนอาจารย
พ่ีเลี้ยงหรืออาจารยนิเทศกนักศึกษาครเูพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะของครูที่พึง
ประสงคและลกัษณะของหลกัสูตรวชิาชีพครูที่เกี่ยวกับขอบกพรองของหลักสูตร และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับหลักสูตรวชิาชีพครูซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี  
 
คําจํากัดความที่ใชในการสัมภาษณ 
 หลักสูตรวิชาชีพคร ู หมายถึง กลุมวิชาที่จัดใหกับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีทุก
สาขาวิชาไดศกึษาเพื่อสรางคุณลักษณะของความเปนครูที่ดีซ่ึงประกอบดวย 6 กลุมวิชา คือ การ
ฝกสอนหรือประสบการณวชิาชีพ จิตวทิยา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล วิธี
สอนทั่วไปและวิธสีอนเฉพาะ หลักสูตรและหลักการศึกษา 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ดีของครูอันเปนคุณลักษณะที่คนใน
สังคมตองการ 
  
แนวคําถามดานคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค 

1. ในปจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ  
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วมาก อาจารยคิดวาครคูวรมี
ความรู ความสามารถ ทักษะและบคุลิกลักษณะอยางไรจึงจะเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และ
อาจารยคิดวาตนเองมีความตองการที่จะเพ่ิมเติมความรูความสามารถหรือทักษะอะไรบาง เพราะอะไร 

2. อาจารยไดคาดหวังไวอยางไรบางเกี่ยวกบัคุณลักษณะของนักศึกษาที่จะมาฝกสอนที่ 
โรงเรียนของทาน 
 
 
 
 

ชุดท่ี 5 
สําหรับครู 
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แนวคําถามดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1. ตามปกตินักศกึษาที่มาฝกสอนที่โรงเรียนนี้ มีคุณลักษณะโดยรวมเปนอยางไรบาง  

เปนไปตามทีอ่าจารยคาดหวังไวหรือไม อยางไรและคณุลักษณะที่ยงัขาดหรือบกพรองอยูน้ัน  
คุณลักษณะใดที่ทางโรงเรียนสามารถชวยเหลือได ใครเปนผูรับผดิชอบและคุณลักษณะใดที่ทาง 
สถาบันควรจะชวยปลูกฝงและใครเปนผูรับผิดชอบ 
 
แนวคําถามดานการมีสวนรวมของชมุชน 
  1. ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน ทานคดิวาควรใหคนในชุมชนหรือใน
ทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมหรือไม อยางไร เพราะเหตใุด 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกนักเรียน 
เร่ือง  อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 

โดยนางสาวชมพูนุท   รวมชาต ิ
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
คําชี้แจง ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนคาํถามที่ใชสัมภาษณนักเรียนเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกบั คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคซ่ึงรายละเอียด ดังน้ี 
 
คําจํากัดความที่ใชในการสัมภาษณ 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ดีของครูอันเปนคุณลักษณะที่คนใน
สังคมตองการ  

 
แนวคําถามดานคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค 
 1. ในโรงเรียนนี้นักเรียนชอบครูคนไหน เพราะอะไร  ถาเลือกครูไดนักเรียนจะเลือกครูแบบ
ไหน เพราะอะไร 

2. นักเรียนชอบครูฝกสอน หรือไม ชอบตรงไหนเพราะอะไร และไมชอบตรงไหน  
เพราะอะไร 

3. ครูฝกสอนสอนอยางไร ดีหรือไมดี  ถาไมดีคิดวาควรทาํอยางไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดท่ี 6 
สําหรับนักเรียน 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกคณะกรรมการโรงเรียน 
เร่ือง  อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 

โดยนางสาวชมพูนุท   รวมชาต ิ
นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

 
คําชี้แจง ขอคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก เปนคําถามที่ใชสัมภาษณตวัแทนชุมชนเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
คําจํากัดความที่ใชในการสัมภาษณ 

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ดีของครูอันเปนคุณลักษณะที่คนใน
สังคมตองการ  
 
แนวคําถามดานคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงค 

1. ครูที่ดีควรมลีกัษณะอยางไร เพราะอะไร 
2. ทานคิดวาในปจจุบันครูมีคณุลักษณะอยางไร ดีหรือไมดี ตรงไหนที่ไมดีควร 

ปรับปรุงอยางไร 
3. ทานคิดวาครคูวรมีสวนรวมกิจกรรมกับชุมชนบางหรือไม ถามีสวนรวมจะเปนใน 

ลักษณะใด ถาไมมีคิดวาควรจะมีหรือไม  อยางไร เพราะอะไร 
 
แนวคําถามดานการมีสวนรวมของชมุชน 
 1. ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาครู ทานคิดวาควรใหเรียนทั้งใน
หองเรียน หรือนอกหองเรียน หรือเรียนจากแหลงทรัพยากรการเรียนรูในชุมชนหรือไม อยางไร 
เพราะเหตใุด 

 
 
 
 

 

ชุดท่ี 7 
สําหรับชุมชน 
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ประเด็นคําถามการสัมภาษณเพื่อการทําปริญญานิพนธ 
 

เร่ือง อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 
 

 
คําชี้แจง    
 1. การดําเนินการทําปริญญานิพนธ เรื่อง อนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครูในทศวรรรษ
หนา (พ.ศ.2550-2559) มีขัน้ตอนในการดําเนินการทั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่1 การสํารวจ
ขอมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู และขั้นตอนที่ 3 การราง
อนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครู ซ่ึงในขณะนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนที่1
โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูเกี่ยวของกับหลักสูตรวชิาชีพครูเกี่ยวกบัคุณลักษณะของครูที่
พึงประสงคและสภาพปจจุบันของการผลิตครูแลว  
 2. ในขั้นตอนนี้เปนการดําเนินการขั้นตอนที่ 2  มีจุดมุงหมายเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก
กลุมผูทรงคุณวุฒิทางดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการฝกหัดครู การพัฒนาคร ูการศึกษาและหลักสูตร
การผลิตครใูนเรื่องของคุณลักษณะของครทูี่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชพี
ครูระดับปริญญาตรีในอนาคตในดานรูปแบบของหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร จุดหมายของ
หลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร สื่อ
การเรียนการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู การบริหารหลักสูตร และการประเมินผล
หลักสูตรทีส่อดคลองกับคุณลักษณะของครูในอนาคต อันเปนแนวทางทีจ่ะนําไปสูการพัฒนา
หลักสตูรวิชาชีพครูในอนาคต 
 3. การวิจัยในขั้นตอนนี้จะใชเทคนิคการสัมภาษณแบบ EFR (Ethnographic futures 
research) ซ่ึงเปนเทคนิคการสัมภาษณที่จะเนนใหผูทรงคุณวุฒิไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระและ
เพ่ือใหผูทรงคณุวุฒิทุกทานไดเขาใจขอมูลเบื้องตนสําหรับการใหขอมูลในการสัมภาษณ ผูวิจัยได
แนบบทสรปุเคาโครงการวจัิยและผลการวิจัยในขั้นตอนแรกมาใหผูเชี่ยวชาญประกอบการพิจารณา
ในการใหสัมภาษณ  

4. คําจํากัดความที่ใชในการสมัภาษณ 
  หลักสูตรวิชาชีพครู หมายถงึ กลุมวิชาที่จัดใหกับนักศึกษาครูระดับปริญญาตรีทุก 
สาขาวิชาไดศกึษาเพื่อสรางคุณลักษณะของความเปนครูที่ดี ซ่ึงประกอบดวย 6 กลุมวิชา หลกัสูตร
และหลักการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อการสอน การวัดและประเมินผล จิตวทิยา วธิีสอนทั่วไปและวธิี
สอนเฉพาะ การฝกสอนหรือการฝกประสบการณวิชาชพีครู  

คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต หมายถึง ลักษณะทีดี่ของครูอันเปน 
คุณลักษณะทีส่อดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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  รูปแบบของหลักสูตร  หมายถึง ลักษณะของหลักสูตรที่แสดงความเปน
เอกลักษณและแนวคิดในการออกแบบหลกัสูตร 
     ปรัชญาของหลักสูตร หมายถึง แนวคิดที่ใชเปนหลักในการสรางหลักสูตรวชิาชีพครู 
       จุดหมายของหลักสูตร หมายถึง คุณลักษณะที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเม่ือ
สิ้นสุดการเรียนการสอนตามกลุมวิชาที่กาํหนดไวในหลักสูตรวิชาชพีครู 
       โครงสรางของหลักสูตร  หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดในหลักสูตรวิชาชีพครู 
การแบงกลุมวิชา และจํานวนหนวยกติของแตละกลุมวิชาของหลักสูตรวชิาชีพครู 

      เน้ือหาของหลักสูตร หมายถึง ลักษณะวิชาของหลักสูตรวชิาชีพครู ลักษณะวิชาของ
แตละกลุมวชิาในหลักสูตรวชิาชีพคร ูชื่อรายวิชาของหลกัสูตรวชิาชีพครู 

      กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหบรรลตุาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
  สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง วัสดุ อุปกรณ หรือแหลงการเรียนรูที่ใชประกอบการ
เรียนการสอนใหสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
  การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง วิธีการ เครื่องมือ และเกณฑที่ใช
ตรวจสอบวานักศึกษาครูมีคุณลักษณะทีต่รงหรือสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร  
  การฝกประสบการณวิชาชีพครู หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยใหนักศึกษาไดมีการ
ฝกปฏิบตัิจริงในสถานศึกษาเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาครมีูคุณลักษณะของครูที่ดี ไดเรียนรูงานใน
หนาที่ของครูตามหลักสูตร และเสริมสรางใหนักศึกษาครูมีเจตคติทีดี่ตอวิชาชีพครู 
  การประเมินผลหลักสูตร หมายถึง วิธีการ รูปแบบ และเครื่องมือที่ใชในการ
ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรวามีคุณภาพดีหรือไมเพียงไรมีสวนใดที่ตองปรับปรุงแกไข 
  การบริหารหลักสูตร หมายถึง การควบคุมดูแลการจัดการหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใชใหมีคุณภาพ 
 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการใหสัมภาษณ ตามวนั เวลาที่
ไดนัดหมายไว ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหของทานเปนอยางสูง ณ  โอกาสนี้  
                                                                   
         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                   (นางสาวชมพนุูท   รวมชาติ) 
                                                              ผูวิจัย 
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ประเด็นคําถามการสัมภาษณเพื่อการทําปริญญานิพนธ 
 

เร่ือง อนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2550-2559) 
 

 
 

1.ดานคุณลกัษณะของครูที่พึงประสงค 
 ครูไทยในทศวรรษหนาควรมีคุณลักษณะสําคัญอยางไร 
 
2.  ดานรูปแบบของหลักสูตรวชิาชีพครู 
 รูปแบบของหลักสูตรวิชาชพีครูในทศวรรษหนาของสถาบันราชภัฏควรเปนอยางไร 
 
3.  ดานปรัชญาของหลักสูตรวชิาชีพครู 

 ปรัชญาหรือแนวคิดที่ใชเปนหลักในการจัดหลักสูตรวชิาชีพครูในทศวรรษหนาของสถาบัน- 
ราชภัฏควรเปนอยางไร 

 
4. ดานจุดหมายของหลักสูตรวชิาชพีครู 
   จุดหมายของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนาของสถาบันราชภฏั ควรจะมุงเนนในเรื่อง
อะไรบาง 
 
5. ดานโครงสรางของหลกัสูตรวชิาชพีครู 

 โครงสรางของหลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนาของสถาบันราชภัฏในดานตอไปน้ีควรจะ
เปนอยางไร 

      ก.  จํานวนหนวยกิต 
      ข.  การกําหนดกลุมวิชา 
      ค.  การแบงสัดสวนของกลุมวิชา 

      ง.  ระยะเวลาในการศึกษา 
      จ.  การกําหนดแผนการเรียน 
 
6.ดานเน้ือหาสาระของหลักสูตรวิชาชีพคร ู
  เน้ือหาสาระของหลักสูตรวิชาชีพครใูนทศวรรษหนาของสถาบันราชภัฏควรประกอบดวย
สาระดานใดบางและควรจัดอยางไร  
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7. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวชิาชีพครูในทศวรรษหนาของสถาบันราชภัฏควร
จัดอยางไร 
 
8. ดานสื่อการเรียนการสอน 
 สื่อการเรียนการสอนที่ใชประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีพครูในทศวรรษ
หนาของสถาบันราชภัฏควรมีลักษณะทัว่ไปและลักษณะเฉพาะอยางไร 
 
9.ดานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูในรายวชิาชีพครูในทศวรรษหนาของสถาบันราชภัฏใน
ประเด็นตอไปนี้ควรมีลักษณะอยางไร   
      ก.  จุดประสงคของการวัดและประเมนิผล 

      ข.  วธิกีารของการวัดและประเมินผล  
      ค.  รูปแบบในการวัดและประเมินผล 
       ง.  เกณฑในการวัดและประเมินผล 

 
10. ดานการจัดประสบการณวิชาชีพครู 
 การจัดประสบการณวิชาชีพครูในประเด็นตอไปน้ีในทศวรรษหนาของสถาบันราชภัฏควร
เปนอยางไร 

ก.  รูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
ข.  ลักษณะของหนวยหรือโรงเรียนที่เปนแหลงในการฝกประสบการณวชิาชีพคร ู
ค.  วิธีการจัดนักศึกษาลงหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
ง.  คุณลกัษณะของอาจารยพ่ีเลี้ยงและวธิีการจัดอาจารยพ่ีเลี้ยง 
จ.  การจัดระดับชั้นหรือวิชาทีใ่หนักศึกษาสอน 
ฉ.  ขั้นตอนและกิจกรรมของการฝกประสบการณวิชาชพีครู 
ช.  รูปแบบการนเิทศของสถาบนัผลิตคร ู
ซ.  คุณลักษณะของอาจารยนิเทศกจากสถาบันผลติคร ู
ฌ.  การวัดและประเมินผลการฝกประสบการณ(วิธีการวัดและประเมินผล  

เครื่องมือ ผูประเมิน  เกณฑในการประเมิน สิ่งที่ตองประเมิน) 
 

11.ดานการประเมินผลหลักสูตร 
 แนวโนมการประเมินหลักสูตรในทศวรรษหนาในดานตอไปน้ี ควรเปนอยางไร 
  ก.   รูปแบบการประเมินผล 
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                 ข.   วธิีการประเมินผล 
  ค. เครื่องมือในการประเมินผล 
 
12. ดานการบริหารหลักสูตร 
 แนวโนมการบริหารหลักสตูรในทศวรรษหนาของสถาบันราชภัฏในดานตอไปน้ีควรเปน
อยางไร 

ก. รูปแบบการบริหารและการจัดการหลักสูตร 
ข. คุณลักษณะของอาจารยผูสอน 
ค. การจัดอาคารสถานที่และสิง่แวดลอม 
ง. คุณสมบัติของผูเรียน 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 
เก่ียวกับปฏสิัมพันธของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและ 

ลักษณะขององคประกอบหลักสูตรวชิาชีพครูในอนาคต 
 

 
 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับน้ีเปนขั้นตอนหนึ่งของการทําปริญญานิพนธ เรื่อง อนาคตภาพของ 

หลักสูตรวิชาชีพครูในทศวรรษหนา(พ.ศ. 2550-2559) ซ่ึงมีกระบวนการดําเนินงานทั้งหมด 3 
ขั้นตอน  คือ  

ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน เปนการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคุณลกัษณะ 
ของครูที่พึงประสงคและสภาพของการผลิตครใูนปจจุบันโดยศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ
และจากการสมัภาษณเชิงลกึผูที่มีสวนเกีย่วของกับหลกัสูตรวชิาชีพครู 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชพีครู เปนการศึกษาเกีย่วกบั 
คุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของหลักสูตรวิชาชีพครใูนอนาคตดวยวธิีการ
สัมภาษณกลุมผูทรงคุณวฒิุโดยการประยุกตใชเทคนคิการสัมภาษณแบบ EFR ( Ethnographic future 
research) 

ขั้นตอนที่ 3 การรางอนาคตภาพของหลักสูตรวชิาชีพครู เปนการนําขอมูลที่ไดจากการ 
สัมภาษณในขัน้ตอนที่ 2 มารางอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพคร ู
 การสอบถามความคิดเห็นในขั้นตอนนี้เปนสวนสําคัญของการดําเนินการขั้นตอนที ่3 มี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาปฏสิัมพันธของคณุลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและลักษณะของ
องคประกอบหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตวามีปฏิสัมพันธมากนอยเพียงใด โดยการสอบถามความ
คิดเห็นของคณาจารยคณะครุศาสตรที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรวชิาชีพครูเพ่ือเปน
ขอมูลในการรางอนาคตภาพของหลักสูตรวิชาชีพครู โดยแบบสอบถามฉบับน้ีมีทั้งหมด 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคต 

และลักษณะขององคประกอบหลักสตูรวชิาชีพครูในอนาคต 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่กําหนดใหหรือเติมคําในชองวางที่ตรงกับสภาพความ
เปนจริง หรือความคิดเห็นของทาน 
 

1. วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด 
  ปริญญาตรี    สาขาวิชา........................................................... 
  ปริญญาโท    สาขาวิชา......................................................... 
  ปริญญาเอก   สาขาวิชา......................................................... 
 
2. ตําแหนงทางวิชาการ 
   อาจารย 
  ผูชวยศาสตราจารย 
  รองศาสตราจารย 
  ศาสตราจารย 
 
3. ประสบการณทางดานการบริหาร(ถามี) 
  คณบดี 
  รองคณบดี 
  หัวหนาภาควิชาหรือโปรแกรมวิชา 
  อ่ืน ๆ .................................................................................. 
 
4. ประสบการณในการปฏิบตังิานในคณะครุศาสตร 
  ต่ํากวา 5 ป 

  5-10 ป 
  11-15 ป 
  16-20 ป 

  ตั้งแต 21 ปขึ้นไป 
 
5. ทานสังกัดโปรแกรมวิชา.................................................................................................... 
6. วิชาที่สอนนักศึกษาคณะครศุาสตรในระดบัปริญญาตรี........................................................ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิสัมพันธของคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคในอนาคตและ
ลักษณะขององคประกอบหลักสูตรวิชาชพีครูในอนาคต 
คําชี้แจง  
 1. แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่แสดงถึงคุณลักษณะของครูที่พึงประสงคใน
อนาคตและลกัษณะขององคประกอบหลกัสูตรวชิาชีพครูในอนาคตโดยแสดงในรูปของตาราง
ปฏิสัมพันธ (Cross – Impact Matrix)  
 2. โปรดอานขอความแตละขอความแลวพิจารณาวาขอความในแนวนอนและขอความใน
แนวตั้งวามีปฏิสัมพันธหรือสงผลกระทบซึ่งกันและกันมากนอยเพียงใด ถาทานมีความเห็นวา 
  มีปฏิสัมพันธตอกัน มาก      ใหใสเครื่องหมาย  (+1) 
  มีปฏิสัมพันธตอกันนอย                   ใหใสเครื่องหมาย  (1) 
  ไมมีปฏิสัมพันธตอกันเลย       ใหใสเครื่องหมาย  (0) 
 3. โปรดแสดงความคิดเห็นทุกชอง ดังตัวอยางขางลางนี้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน       ลักษณะขององคประกอบของหลักสตูร 
                 วิชาชีพครใูนอนาคต 
 
 
 คุณลักษณะของ 
ครูในอนาคต 
 
 สอ
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กค
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ม
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าก
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2.ดานทักษะวชิาชีพคร ู    
การสื่อสาร 0 +1 +1 

 
ตัวอยางการแปลความหมาย 
 จากตัวอยางแปลความหมายไดวา 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไมมีปฏิสัมพันธ
หรือสงผลกระทบกับทักษะวิชาชีพครูดานการสื่อสาร 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาไดทํากจิกรรมการวิพากษวิจารณ
เหตุการณมีปฏิสัมพันธตอกนัมากกับทักษะวชิาชีพครดูานการสื่อสาร 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษและอินเตอรเนตมี
ปฏิสัมพันธตอกันมากกับทักษะวชิาชีพครูดานการสื่อสาร 
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รูปแบบ
หลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน                   ลักษณะขององคประกอบ  
                       หลักสูตรวิชาชีพครู         
                             ในอนาคต 
 
 
 คุณลักษณะของครู 
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ุณธ
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นรู
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คุณลักษณะของครูในอนาคต                 
1. ความรูในวิชาชีพครูในเรื่อง 

 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                

 หลักการศึกษา                 
 จิตวิทยา                 
 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
การประเมินผลการเรียนรู                 
 การวิจัย                 
 เกี่ยวกับผูเรียน                 
 ภาษา(ไทย ,อังกฤษ)                 

2.ดานทักษะวิชาชีพคร ู                 
การสื่อสาร                 
 การจัดการเรียนรู                 
 การทําวิจัย                 
 เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน                 
 การแนะแนว                 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                 
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ตาราง (ตอ) 
 

รูปแบบ
หลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน                 ลักษณะขององคประกอบ  
                 หลักสูตร วิชาชีพครู 
                       ในอนาคต 
 
 
 คุณลักษณะของครู 
 
 เป

นแ
บบ

บูร
ณา

กา
รท

ั้งภ
าย
ใน

แล
ะภ
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กก
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ุณธ
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เรีย
นรู

ดว
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นเ
อง

 

2.ดานทักษะวิชาชีพคร(ูตอ) 
 การปรับตัว 

                

 การบริหารจัดการ                 
3.ดานคุณลักษณะ                 
3.1 คุณธรรมจริยธรรม                 

 มีความเมตตาเด็ก                 
 มีความรับผิดชอบชี้นําผูเรียน                 
 เปนแบบอยางที่ดี                 
 อดทน                 
 เสียสละ                 
 ไมยุงเกี่ยวอบายมุข                 

3.2 ดานจรรยาบรรณ                 
 มีจิตวิญญาณในการเปนครู 

(มีความภูมิใจ มีจิตสํานึก มีความรักใน
วิชาชีพ มีความศรัทธาในวิชาชีพครู อุทิศ
ตน อุทิศเวลา หวงใยและดูแลผูเรียน) 
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ตาราง (ตอ) 
 

รูปแบบ
หลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน                  ลักษณะขององคประกอบ  
                  หลักสูตรวิชาชีพครู   
                            ในอนาคต 
 
 คุณลักษณะของครู 
 
 
 เป

นแ
บบ

บูร
ณา

กา
รท
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เลือ

กห
ลา
กห

ลา
ย 

สัม
ผัส

สถ
าน

ศึก
ษา

ที่
หล

าก
หล

าย
 

สง
เสร

ิมสุ
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เรีย
นรู

ดว
ยต

นเ
อง

 

3.3 ดานบุคลิกภาพ 
 มีคานิยมที่ดี 

                

 คลองตัว                 
 มีวิสัยทัศน                 
เปนนักวิชาการ                 
 เปนผูนํา                 
 ดูแลเอาใจใสเด็ก                 
 มีมนุษยสัมพันธ                 
 เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและ

ครอบครัว 
                

 สุขภาพกายและจิตดี                 
 จิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
                

 จิตสํานึกดานศิลปะวัฒนธรรมไทย                 
 นักจิตวิทยา                 

4. ดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน                 
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ตาราง(ตอ) 
 

สื่อการเรียนการสอน ประเมินผล เนื้อหา       
             ลักษณะขององคประกอบ  
                 หลักสูตรวิชาชีพครู 
                         ในอนาคต 
 
 
 คุณลักษณะของครู 
 
 
 มีแ

หล
งก
าร
เรีย

นรู
 

สื่อ
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คโ
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ลย

ีแล
ะเค
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รฐ
าน

ที่ช
ัดเ
จน

 

วิสั
ยท

ัศน
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ผูเ
รีย
น 

สิ่ง
แว
ดล

อม
ทา

งส
ังค
มก

ับว
ิถีช

ีวิต
ผูเ
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เรีย

นรู
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ะสื่
อก

าร
เรีย

นก
าร
สอ

น 

กา
รร
ับรู

แล
ะก
าร
จัด

กา
รข
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รใช

คอ
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ิวเต
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คุณลักษณะของครูในอนาคต                     
1. ความรูในวิชาชีพครูในเรื่อง 

 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
                    

 หลักการศึกษา                     
 จิตวิทยา                     
 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
การประเมินผลการเรียนรู                     
 การวิจัย                     
 เกี่ยวกับผูเรียน                     
 ภาษา(ไทย ,อังกฤษ)                     

2.ดานทักษะวิชาชีพคร ู                     
การสื่อสาร                     
 การจัดการเรียนรู                     
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ตาราง(ตอ) 
 

สื่อการเรียนการสอน ประเมินผล เนื้อหา       
             ลักษณะขององคประกอบ  
              หลักสูตรวิชาชีพครู 
                    ในอนาคต 
 
 
 คุณลักษณะของครู 
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2.ดานทักษะวิชาชีพครู (ตอ)                     
 การทําวิจัย                     
 เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน                     
 การแนะแนว                     
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                     
 การปรับตัว                     
 การบริหารจัดการ                     

3.ดานคุณลักษณะ                     
3.1 คุณธรรมจริยธรรม                     

 มีความเมตตาเด็ก                     
 มีความรับผิดชอบชี้นําผูเรียน                     
 เปนแบบอยางที่ดี                     
 อดทน                     
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ตาราง(ตอ) 
 

สื่อการเรียนการสอน ประเมินผล เนื้อหา       
             ลักษณะขององคประกอบ 
             หลักสูตรวิชาชีพครู 
                    ในอนาคต 
 
 
 คุณลักษณะของครู 
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3.1 คุณธรรมจริยธรรม(ตอ) 
 เสียสละ 

                    

 ไมยุงเกี่ยวอบายมุข                     
3.2 ดานจรรยาบรรณ                     

 มีจิตวิญญาณในการเปนครู 
(มีความภูมิใจ มีจิตสํานึก มีความรักใน
วิชาชีพ มีความศรัทธาในวิชาชีพครู อุทิศ
ตน อุทิศเวลา หวงใยและดูแลผูเรียน) 

                    

3.3 ดานบุคลิกภาพ 
 มีคานิยมที่ดี 

                    

 คลองตัว                     
 มีวิสัยทัศน                     
เปนนักวิชาการ                     
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ตาราง(ตอ) 
 

สื่อการเรียนการสอน ประเมินผล เนื้อหา       
             ลักษณะของหลักสูตร 
                 วิชาชีพครูในอนาคต 
 
 
 คุณลักษณะของครู 
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3.3 ดานบุคลิกภาพ(ตอ)                     
 เปนผูนํา                     
 ดูแลเอาใจใสเด็ก                     
 มีมนุษยสัมพันธ                     
 เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและ

ครอบครัว 
                    

 สุขภาพกายและจิตดี                     
 จิตสํานึกดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
                    

 จิตสํานึกดานศิลปะวัฒนธรรมไทย                     
 นักจิตวิทยา                     

4. ดานการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน                     
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ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเตมิ 
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................. 
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ชื่อ ชื่อสกุล       นางสาวชมพนุูท  รวมชาต ิ
วันเดือนปเกิด       28 ตุลาคม 2515 
สถานที่เกิด       อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 
สถานที่อยูปจจุบัน     15 ถนนทามะโอ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมือง  
        จังหวัดลําปาง 52000 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน อาจารย 1 ระดับ 5  
สถานที่ทํางานในปจจุบัน    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
        อําเภอพระนครศรอียุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ประวตัิการศึกษา       
 
 พ.ศ. 2548     การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
        จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ. 2539     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) 
        จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พ.ศ. 2537     ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร(เคมี)) 
        จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 พ.ศ. 2533     มัธยมศึกษาตอนปลาย 
        จากโรงเรียนบุญวาทยวทิยาลัย 
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