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 The objectives of this research are; 1) to study a teacher training program according to the 

 higher education reform approach; 2) to study factors relating to the new teacher training program ;  

3) to find out problems and obstacles including ways to remedy the problems. 

 Data were collected from various documents and in-depth interviewed of 18 key-informants;  

data analysis was done with logical context description and descriptive statistics. 

 Results of the study show that the new curriculum (5 years) for teacher training emphasizes 

experience in teaching (one full year) in order to having more skill, knowledge teaching in qualified  

school. 

 1.  Steps of new approach for teacher training are: 

                   Step1:  The method of selection 

      The characters of qualified teacher comprise ; 1) good behavior ; 2) strong intention for  

self-independent including family and society ; 3) having faith in teacher profession ; 4) able to be  

further developed intellectually and professionally as seems appropriate. 
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          Step 2:  Learning and teaching methods 

           Teaching method 

           - Emphasis on practice and actual experience with students as center ; virtues, ethics 

included while teaching as appropriate to faculty’s strategy. 

               Learning format 

           - Emphasis on self-learning and participation learning from real situation and joint 

session of discussion. 

           Step 3:  Evaluation 

           - Emphasis on work output and real practice. 

           Step 4:  Teaching profession experience training 

           - One full year training in school for every student by using the applied research method 

 for students to have a chance for self-development and future development. 

 2.  Factors relating to new approach of teacher training 

       2.1  The organization culture being the government of official type, emphasizing rules and 

duty with highest authority being the final decider. 

      2.2  Close atmosphere organization, characterized by distance between executives and 

employees, lacking good co-ordinations. 

 3.  Problems and obstacles found are lacking co-ordination and joint session among 

    personal in the organization. 

 Important recommendations emerged are good co-ordination and having joint session among 

personnel formally and regularly including having realistic planning for future teacher training with 

 good quality. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเ+,นมาและความสําคัญของป6ญหา 

 
 กระแสโลกาภิวัต-. (Globalization) เป1- ระแสสําคัญที่ทําให:เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ในสังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด:'นอยD'งรวดเร็ว อันเป1-ผลมาจากความเจริญ :'วหน:'ทาง

เทคโนโลยีการสื่อสาร ทําให:คนทั่วทุกมุมโลกเชื่อมโยงถึงกัน และรู:3วามเคลื่อนไหวจากซีกโลก

หนึ่งไปยังซีกโลกหนึ่งได:อยD'งงDายดาย สDงผลให:การดําเนินการด:'-เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล:อม วิถีชีวิตของคนในสังคมต:องปรับตัวตDอการเปลี่ยนแปลงอยD'=

รวดเร็ว และหลากหลายรูปแบบ  Dอให:เกิดความไมDสมดุลกับความเจริญ :'วห-:'ทางวิทยาการ 

  กระแสการปฏิรูปอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศตDาง ๆ ทั่วโลกนอกจากเป1-ผลมาจากความ

เปลี่ยนแปลงอยD'งรวดเร็ว ทั้งด:'- เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม จากกระแส

โลกาภิวัต-.แล:* ปVจจัยสําคัญที่เป1-แรงผลักดันให:มีการปฏิรูปอุดมศึกษาทั่วโลก ยังเกิดจากสาเหตุที่

สําคัญ ได:แ D การขยายตัวของปริมาณนักศึกษา และความต:องการศึกษาตDอระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้น

ทั่วโลกกวD' 6 เทD'ในรอบ 3 ทศวรรษ ความเจริญ :'วห-:'ด:'-เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวัง

ของสังคมที่มีตDออุดมศึกษาในฐานะที่เป1- ลไกสําคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษ<.                

เพื่อแขDงขันกับนานาชาติ ปVญหาของคุณภาพของผK:สําเร็จการศึกษาที่ไมDสอดคล:องกับความต:องการ

ของผK:จ:'งงาน และสภาพจํากัดด:'-งบประมาณจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในชDวงปลายศตวรรษ          

ที่ 20 สําหรับประเทศไทยการประกาศใช:พระราชบัญญัติการศึกษาแหDงชาติ พ.ศ.2542 นับเป1-

แรงผลักดันอีกประการหนึ่งที่ทําให:มีการปฏิรูปการศึกษา และอุดมศึกษาไทยอยD'งเป1-รูปธรรม 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหDงชาติ,  2544: บทนํา)   

 ในโลกยุคสังคมแหDงความรK: (Knowledge-based Society) ที่ความรK:ถูกนํามาใช:เป1-เครื่องมือ

สําคัญในการแ>Dงขันกับนานาประเทศ สDงผลให:หลายประเทศตD'งหันกลับมาทบทวนบทบาท และ

และแนวทางการจัดการศึกษาของตนอยD'งจริงจังด:วยเปY'หมายเพื่อสร:'= และพัฒนากําลังคน 

ดังจะเห็นได:จากปฏิญญาโลกวD'ด:วยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสาระสําคัญในประเด็น

ตD'= ๆ ได:แ D ความเสมอภาคในการได:รับโอกาสทางการศึกษา การมีสDวนรDวม การพัฒนาองค.3วามรK: 

ความสอดคล:องทันการW. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รูปแบบวิธีการคัดเลือกนักศึกษา และ
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บุคลากรอุดมศึกษา เป1-ต:- ทําให:อุดมศึกษาไทยมีความจําเป1-ต:องพัฒนารูปแบบการศึกษาให:มี

ความหลากหลายมากขึ้น และให:สอดคล:องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ไมDวD'ประเทศที่พัฒนาแล:* 

หรือกําลังพัฒนา ตD'งก็ได:ใช:การศึกษานําทางการพัฒนาชาติ รวมทั้งได:ตระหนักถึงความสําคัญของ

การศึกษาในฐานะเป1-เครื่องมือในการสร:'งคน สร:'งชาติ  Dอให:เกิดการพัฒนาอยD'งยั่งยืน  

 การจัดการศึกษาให:บังเกิดผลดีมีคุณภาพเพียงพอที่จะเป1-พลังผลักดันให:เกิดการพัฒนา

ประเทศในทิศทางที่พึงประสง3.ได:-+@- จําเป1-อยD'งยิ่งที่จะต:องอาศัยครูเป1- 2'ลังสําคัญในการพัฒนา 

เพราะปVจจัยสําคัญที่เป1-สDวนของความสําเร็จทางการศึกษาก็คือครู เพราะครูเป1-ผู:มีบทบาทสําคัญ

ในกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาผK:เรียนทุก ๆ ด:'- ครูจึงเป1-ผู:ที่สัมผัสชีวิตของเยาวชนทุก

คนในชาติ มีอิทธิพลตDอการพัฒนาคุณลักษณะของประชากร อันเป1-ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดซึ่งจะ

กําหนดอนาคตของชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหDงชาติ, 2542: 2 ) 

   ด:วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให:3-ในสังคม ไมDวDาจะเป1-ผู:เรียน หรือ ผู:ปกครอง 

หรือสังคม ตDางก็ได:3าดหวังบทบาทของครูมากขึ้น ทั้งในการอบรมสั่งสอนศิษย.ให:มีคุณธรรม

จริยธรรม และที่สําคัญคือ ครูควรมีความรK:3วามสามารถในทักษะการสอน และการถD'ยทอดวิชาแ D

ศิษย.ได:อยD'งเชี่ยวชาญ 

 ประเทศไทยได:ให:3วามสําคัญในการพัฒนาการศึกษา ดังจะเห็นได:จากรัฐธรรมนูญแหD=

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ที่ให:3วามสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการ

ปฏิรูปการศึกษาโดยจัดให:มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาของชาติ (สํานักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2545: 

38) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหDงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 52 ได:ให: ระทรวงศึกษาธิการสDงเสริม

ให:มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให:มีคุณภาพ และมาตรฐาน           

ที่เหมาะสมกับการเป1-วิชาชีพชั้นสูง ให:มีความพร:อม และมีความเข:มแข็งในการเตรียมบุคลากร

ใหมDและพัฒนาบุคลากรประจําการอยD'งตDอเน่ือง 

 แม:วDาครูจะได:รับการพัฒนามาทุกยุคทุกสมัยแตDกลับพบวD'ครูไมDได:รับการพัฒนาอยD'=

ตDอเน่ือง และจริงจังเทD'ที่ควร ปVญหาของครูไทยก็คงยังมีจนถึงปVจจุบัน สมหวัง พิธิยานุวัฒ-.(2543: 

15) ได: ลDาวถึง ปVญหาที่สําคัญของการผลิตและพัฒนาครูที่ผDานมาโดยสรุปไ;: 4 ด:'- ดังน้ี 

 1.  ด:'-ผK:เ>:'สKDวิชาชีพครู ได:แ D ไมDได:3-ดี คนเ Dงมาเรียนครู 

 2.  ด:'- 'รผลิตครู ได:แ D 

      2.1  เ-:นเน้ือหาวิชาการมากกวDาสDงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ และเชาว.ทางอารมW. 

      2.2  ขาดการประสานเชื่อมโยงระหวD'งอง3.กรวิชาชีพครู สถาบันผลิตครู และห-Dวยงาน

ใช:3รู 

      2.3  คณาจารย.ยDอหยDอนในบทบาท และความรับผิดชอบ 
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      2.4  การประเมินผลไมDมีคุณภาพ 

      2.5  เ-:นการควบคุมมากกวD' 'รพัฒนาวิชาการ 

      2.6  แยกตัวจากความเป1-จริงของสังคม 

      2.7  บัณฑิตครูไมDเป1-3รู 

      2.8  สอนเทคนิควิทยาการมากกวD'ปรัชญา และความคิด 

      2.9  การได:มาซึ่งผK:บริหารไมDสDงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 

 3.  ด:'-วิชาชีพและการปฏิบัติงาน ได:แ D 

      3.1  เงินเดือนต่ํา 

      3.2  ไมDได:รับการยกยDองจากสังคม 

      3.3  ภาระงานมาก และหลากหลาย 

          3.4  แรงจูงใจในการทํางานต่ํา 

      3.5  ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่ํา 

      3.6  ต:องการเปลี่ยนงาน 

 4.  ด:'- 'รพัฒนา ได:แ D 

      4.1  ขาดระบบการพัฒนาครูประจําการ 

      4.2  การอบรมครูไมDทั่วถึง 

      4.3  การอบรมไมDตรงกับความต:องการ 

      4.4  เ-:นทฤษฎีมากกวD' 'รปฏิบัติ 

 จากปVญหาครูดัง &Dาวชี้ให:เห็นถึงปVญหาของครูมีมากมายสมควรที่จะได:รับการแก:ปVญหา

อยD'งบูรณาการ เมื่อครูในสังคมไทยกําลังเผชิญกับปVญหารุมเร:'รอบด:'- แตDที่นD'หDวงอยD'งยิ่งก็คือ

ปVจจุบันวิชาชีพครูทั่วโลกตกต่ํา ผK:เข:ามาสูDวิชาชีพครูมีคุณภาพทางวิชาการต่ํา และไมDได:ตั้งใจเลือก

อาชีพครู แตDเลือกเรียนวิชาครู เพราะวิชาสอบเข:'งDาย ไมDต:องการคะแนนสูง จึงเรียนได:งDาย

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหDงชาติ, 2543: 6 ) 

   ประเทศไทยมีครูประมาณ 600,000 คนหรือร:อยละ 1 ของประชากรไทย (60 ล:'-คน) 

เชD-เดียวกัน กลD'วได:วD' คนไทยทุกคนมีครูหรือเคยมีครูผู:ทําหน:าที่อบรมสั่งสอนตนมา ควบคูD +S

พDอแมDที่ได:เลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนตน ดังนั้น ครูจึงเป1นสัมผัสชีวิตของเยาวชนทุกคนในชาติ 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหDงชาติ,  2543: 2) เมื่อครูมีเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ แตDกระบวนการ

คัดสรรครูยังไมDได:รับความเชื่อถือในคุณภาพครู  จึงได:รับการตั้งคําถามวD'3รูที่มีอยKD ดีจริงหรือ เป1-

ครูที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ และสามารถถD'ยทอดแกDศิษย.ได:อยD'งรอบรู:และเชี่ยวชาญ หรือไAD 

สภาพการณ.เหลD'-6@จึงเป1-ท67-D'ตั้งคําถาม และทําการขบคิดวD'ทําไมสังคม จึงตั้งประเด็นเหลD'-6@ หรือ
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เทD'กับวD'ปVจจุบันวิชาชีพครู ได:รับการยกยDองจากสังคมลดลง และมีมาตรฐานวิชาชีพไมDเทD'เทียม

กับวิชาชีพอื่นในสังคม  ดังนั้นจึงต:องมีระบบ หรือวิธีการที่จะทําให:สังคมไทยมีความเชื่อมั่นใน

คุณภาพครู ทั้งในเรื่องความรK: ความสามารถ ทักษะวิชาที่เชี่ยวชาญ ตลอดจน การประพฤติปฏิบัติ

ตนเป1-แบบอยD'งที่ดี ดังจะเห็นได:จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรK:

ให: ารศึกษาไทย และอนาคตคนไทยมีโอกาสได:รับความรู:ที่ดียิ่งขึ้น  สิ่งหนึ่งในความพยายาม

ยกระดับคุณภาพครู และสร:างความเชื่อมั่นแกDสังคมให:มีความศรัทธาในวิชาชีพครู ก็คือ 

กระบวนการกําหนดคุณลักษณะครูแนวใหมDและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครูแนวใหAD 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพครูด:วยเกณฑ.3Bณลักษณะครูที่มีมาตรฐาน และมหาวิทยาลัยเป1-

สถาบันอุดมศึกษาอีกหนDวยการศึกษาหนึ่งที่เป1- 2'ลังสําคัญหลักในการผลิตครูแนวใหมDออกสKD

สังคมมาอยD'งตDอเนื่องยาวนาน   

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ 2547 หมวด 1 มาตรา 7 ได:บัญญัติให:มหาวิทยาลัยเป1-

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา ชุมชนท:องถิ่น สDงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน 

วิจัย ให:บริการแกDสังคม ผลิตครู และสDงเสริมวิทยฐานะครู ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต:องมีหน:'ที่ใน

การผลิตบัณฑิตครู ที่มีความรK:3KDคุณธรรม สํานึกความเป1นไทย มีความรัก และผูกพันตDอท:องถิ่นและ

รับเอาหลักการปฏิรูปการศึกษาและมีห-:'ที่การผลิตครูแนวใหมDให:มีคุณลักษณะด:วยเกณ[.ครูที่มี

มาตรฐาน ดังน้ันการปฏิรูปการศึกษาจึงจําเป1นต:องปฏิรูปครู กระบวนการผลิตครูแนวใหAD จึงเป1-

สิ่งสําคัญในการได:ผลลัพธ.3รูที่มีคุณภาพ เป1-แหลDงเพาะเมล็ดพ+-R.ที่ดีสKDสังคม  

 มหาวิทยาลัยสัตบงกช * เป1-สถาบันการศึกษา ที่ทําการผลิตครูมาอยD'งตDอเนื่องยาวนาน มี

วิสัยทัศ-. คือ เป1-สถาบันอุดมศึกษาท:องถิ่นที่เป1นศูนย. ลางและเครือ>D'ยการเรียนรK: เพื่อการพัฒนา

สังคมอยDางยั่งยืน พันธกิจ คือ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให:สนองตอบความต:องการของท:องถิ่น 

วิจัย เผยแพ!D โดยมBDงเ-:-กระบวนการวิจัยแบบมีสDวนรDวม ศึกษาวิจัย เผยแพรDศิลปะ วัฒนธรรมไทย

และท:องถิ่น สร:างเครือ>DายเรียนรK: และการทํางานรDวมกัน ระหวD'งอุดมศึกษาในท:องถิ่น องค.กร 

ชุมชน และตDางประเทศ พัฒนาเทคโนโลยีมาใช:ในการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการ

บริการวิชาการแกDสังคม ผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู จากสภาพปVญหาข:'งต:- ผู:วิจัย จึงมีความ

สนใจที่จะทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การผลิตครูแนวใหมDตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป1-ประโยช-.แ Dท:องถิ่น และวงการศึกษาไทยตDอไป 

 

 

 

นามสมมติ * 



  
 

 5 

1.2  วัตถุประสงค<การศึกษา 

 

        1.2.1  เพื่อศึกษาการผลิตครูแนวใหมDตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

        1.2.2  เพื่อศึกษาปVจจัยที่เกี่ยวข:องกับการผลิตครูแนวใหAD 

        1.2.3  เพื่อศึกษาปVญหาอุปสรรค และแนวทางการแ :ไข เพื่อให:การผลิตครูแนวใหมDบรรลุ

วัตถุประสง3.ที่มีคุณภาพ 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 

        1.3.1  ขอบเขตด:านเน้ือหา 

       1.3.1.1  วิธีการคัดเลือกครูแนวใหAD การเรียนการสอนครูแนวใ9AD การวัดผลประเมินผล

ครูแนวใ9AD การฝ̂กประสบการณ.วิชาชีพครูแนวใ9AD กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและ

คุณลักษณะครูแนวใหมDที่พึงประสง3.  

       1.3.1.2  ปVจจัยที่เก่ียวข:องกับการผลิตครูแนวใ9AD 

        1.3.2  ขอบเขตด:านกลBDมเปY'หมาย 

      ผู:ให:ข:อมูลที่สําคัญคือ ผู:บริหาร ครู และนักศึกษา คณะครุศาสต!. ในมหาวิทยาลัย

สัตบงกช*  จังหวัดสัตบงกช* 

 

1.4  ประโยช$<ที่คาดวEาจะไดH;1  

 

       1.4.1  ทราบถึงการผลิตครูแนวใหมDตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

       1.4.2  ทราบถึงปVจจัยที่เกี่ยวข:องกับการผลิตครูแนวใหAD 

       1.4.3  ทําให:ทราบถึงปVญหาอุปสรรค และแนวทางการแก:ไขที่พึงประสง3. 

       1.4.4  >:อมูล ข:อค:-พบที่ได:จากการศึกษา สามารถนํามาใช:เป1นประโยช-.ในการปฏิบัติ และ

เป1->:อมูลสําหรับผK:สนใจศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข:อง 
 

 
 
 



บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข8อง 

 
 ในการศึกษาเรื่อง การผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ผ2EศึกษาไดEศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวขEองเพื่อ

เปLนกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัยดังน้ี 

 1.  แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา 

 2.  แนวคิดหลักสูตรผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 9P)   

3.  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

 4.  แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณครู 

 5.  แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมอง1Sการ 

 6.  แนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศอง1Sการ 

 7.  แนวคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม  

 8.  งานวิจัยที่เก่ียวขEอง 

 

2.1  แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา 

 
 ในโลกยุคสังคมแห7งความร2E ความร2E และภูมิปVญญา ถูกนํามาใชEเปL!เครื่องมือสําคัญในการ

เสริมสรE#งศักยภาพ หลายประเทศทั่วโลก ไม7ว7#จะเปL!ประเทศทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และ

เอเชีย ต7#งกําหนดวิสัยทัศ!S การพัฒนาประเทศ โดยใชEการศึกษาเปL!กลไกในการเพิ่มสมรรถนะการ

แข7งขันทางเศรษฐกิจ ลดช7องว7#งทางสังคม หรือแมEแต7เปL!"ระแสเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปการเรียนการ

สอนในยุคให67 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห7งชาติ,  2544: 1-2)  
 

  2.1.1  ความหมายของคําวC1 “การปฏิรูปการศึกษา” 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525: 495) ไดEใหEความหมายของคําว7#ปฏิรูปไวEว7# 

หมายถึง ปรับปรุงใหEสมควร 
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 วิชัย ตันศิริ (2539: 11) ไดEใหEความหมายของคําว7# ปฏิรูปว7# หมายถึง การเปลี่ยนแปลง                

ทั้งระบบ แต7เปลี่ยนอย7#งเปL!ขั้นตอน 

 อุทัย ดุลยเกษม (2539: 213) ไดEใหE1วามหมายของการปฏิรูปการศึกษาว7# หมายถึง                    

การปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนในส7วนที่เปL!สาเหตุของการดEอยคุณภาพของระบบการศึกษา เช7! 

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการจัดการ 

 สิปปนน8S เกตุทัต (2539: 3) ไดEใหEความหมายของการปฏิรูปการศึกษาว7# หมายถึง การ               

รื้อปรับระบบกระบวนการศึกษา และปรับโครงสรE#งใหEสอดคลEองกันไป โดยมุ7งพัฒนา เป[#หมาย 

พัฒนาศักยภาพของคน ศักยภาพชุมชน และสังคมใหEกEาวมั่นทันโลก 

 รักเกียรติ แกEวจํานง (2539: 1) การปฏิรูปการศึกษา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากแบบ 

เดิมที่จัดการเรียนการสอนในหEองเรียนเปL!หลัก มาเปLนการจัดการเรียนการสอนโดยฝ]กปฏิบัติ หรือใ5E 

ผูEเรียนไดEรับประสบการณSตรงจากการปฏิบัติ 

 ประเวศ วะสี (2539: 2) ปฏิรูปการศึกษา หมายถึง การยกเครื่องทางปVญญา การสรEาง               

ความเขEมเข็งทางปVญญาในทุกส7วนของสังคมอย7#งกE#วกระโดดรวดเร็ว โดยจัดระบบการดํารงชีวิต

ร7วมกันไดEอย7#งสมดุล ทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดลEอม การเมือง และการพัฒนาสถาบัน

ต7#, ๆ ทางสังคม ซึ่งจะนําไปส27"#รเปL!สังคมที่สันติสุข 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 18) การปฏิรูปการศึกษา หมายถึง การปรับปรุงการดําเนินงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการโดยการเลือกสรรเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแนวทางการดําเนินงานที่มีอย27

เดิม ดEวยความคาดหมายว7#จะสามารถแ"EไขปVญหา และอุปสรรคที่มีอย27เดิมใหEเบาบางลงหรือหมดไป 

และสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหEบรรลุถึงจุดม?7งหมายความเปLนเลิศทางการศึกษาใน9P 2550 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท7#!ไดEใหE1วามหมายการปฏิรูปการศึกษาไวEในลักษณะ

คลE#ยคลึงกัน สรุปไดEว7# การปฏิรูปการศึกษา หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 

โดยมีการพัฒนา ระบบ โครงสรEาง วิธีการดําเนินงานหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน                      

การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการจัดการ ทางการศึกษา ใหEเปL!ไปตามแนวทางที่เหมาะสม                   

มีศักยภาพตามที่สังคมพึงปรารถนา 

  การศึกษาเปL!กระบวนการสําคัญในการพัฒนาความร2E ความสามารถ 17านิยม เจตคติและ

คุณภาพของบุคคล เพื่อใหEเปL!พลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้ง

ดE#!วิทยาการความ"E#วห!E#โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อสาร หรือการแJ7งขันอย7#งรุนแรงดEานเศรษฐกิจ            

ทําใหEประเทศต7าง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพประชาชน จึงไดEทุ7มเทกําลังความคิดและ

ทรัพยากรของประเทศที่จะปฏิรูป หรือพัฒนาการศึกษาของประเทศใหEมีประสิทธิภาพเพื่อ

เสริมสรE#งพลังอํานาจใหEประเทศเขEมแข็ง (ชนาธิป พรกุล,  2544 : 18)  
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 ประเวศ วะสี (2541: 61-65) กล7#วถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยมีวัตถุประสง1S หลักการ และ

มาตรการ ดังนี้ 

 1.  วัตถุประสง1S 5 ประการของการปฏิรูปการศึกษา 

      1.1  เปLนการศึกษาสําหรับคนทั้งมวลอย7างทั่วถึง ยืดหยุ7! หลากหลาย เหมาะสมกับคน

ทุกกล?7มในสังคม 

      1.2  ใหEทุกส7วนในสังคมมีส7วนร7วมในการจัดการศึกษา 

      1.3  ปฏิรูปกระบวนการเรียนร2E ใ5EมีกระบวนการเรียนรูEที่ง7#B สนุก และพัฒนาคนตาม

ศักยภาพของความเปL!มนุษBS 

      1.4  สรE#งระบบส7งเสริมวิชาชีพครู 

      1.5  ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา ใหEมีความสมบูรณSและประสิทธิภาพในการจัดการ 

และตรวจสอบใหEบรรลุวัตถุประสง1Sของการศึกษา 

 2.  หลักการของการปฏิรูปการศึกษา คือ การใชE"ฎหมายปฏิรูประบบโครงสรE#, และการจัด

การศึกษาใหEเปL!ระบบที่มีชีวิต สามารถเรียนร2Eและปรับตัวไ<E 

 3.  มาตรการ 8 ประการของการปฏิรูปการศึกษา 

      3.1  ออกกฎหมายรับรองการกระจายสิทธิการจัดการศึกษาไปส27สังคมโดยทั่วถึง 

      3.2  ออกกฎหมายปรับบทบาทของกระทรวง ทบวง กรม และโรงเรียนใ567 

       3.3  ออกกฎหมายมาตรฐานและการประเมินการศึกษา 

      3.4  ปฏิรูปกระบวนการเรียนร2E 

      3.5  พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนร2E 

      3.6  พัฒนาระบบส7งเสริมวิชาชีพครู 

      3.7  ปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา 

      3.8  สรE#งระบบการวิจัยการศึกษาอย7#งต7อเน่ือง 

 

 2.1.2  จุดมDCงหมายการศึกษาแตCละระดับ 

 การศึกษา เปL!"ระบวนการเรียนรูEเพื่อความเจริญของบุคคล และสังคม จุดมุ7งหมายในการจัด

การศึกษาแต7ละระดับมีความแตกต7#งกัน โดยแผนการศึกษาแห7งชาติ พุทธศักราช 2535 ไดEกําหนดว7#

 การศึกษาระดับ"7อนประถมศึกษาเปL!"#รศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความ

พรEอมของเด็กทั้งร7างกาย จิตใจ สติปVญญา อารม@S บุคลิกภาพ และสังคม เพื่อรับการศึกษาในระดับต7อไป 
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 การศึกษาระดับประถมศึกษา เปLนการศึกษาที่มุ7งวางรากฐานเพื่อใหEผูEเรียนไดEพัฒนา

คุณธรรม ความร2E ความสามารถ และทักษะ ใหEผ2EเรียนไดEคE!พบความตEองการ ความสนใจ และความ

ถนัดของตนเอง ทั้งในดE#!วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนประกอบการงาน และอาชีพตามสมควร 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม?7งส7งเสริมใหEผูEเรียนไดEศึกษาตามความถนัด และ

ความสนใจ เพื่อเปL!พื้นฐานสําหรับการศึกษาต7อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส7งเสริมใหEผูEเรียนไ<E

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางสังคมที่จําเปLนสําหรับการประกอบอาชีพ และการอย27

ร7วมกันในสังคมอย7างมีความสุข 

  การศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 เปLนการศึกษา

ระดับต7อจากการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ7งเปL! 2 ระดับ คือ ระดับต่ํากว7#ปริญญาและระดับปริญญา              

มีจุดม?7งหมายตามที่กําหนดในแผนการศึกษาแห7งชาติ พุทธศักราช 2535 ว7#"#รศึกษาระดับต่ํากว7#

ปริญญาตรี มุ7งเสริมใหEผูEเรียนไดEพัฒนาความรูEและทักษะวิชาชีพในระดับกลาง รวมทั้ง                              

มีความสามารถในการริเริ่มประกอบการ การศึกษาระดับปริญญาตรีมุ7งส7งเสริมใหEผูEเรียนไดEพัฒนา

ความร2E1วามสามารถในสาขาวิชาต7าง ๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกตSทฤษฎีไปสู7การปฏิบัติ 

การริเริ่มการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 

 การศึกษาระดับสูงกว7าปริญญาตรี มุ7งส7งเสริมใหEผูEเรียนไดEพัฒนาความร2E และทักษะใน

สาขาวิชาการเฉพาะทาง ใหEมีความชํานาญมากยิ่งข้ึน ม?7งสรE#งสรร1S1วาม"E#วห!E# และความเปL!เลิศ

ทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาคE!1วE#วิจัย และพัฒนาองคS1วามร2Eและเทคโนโลยี 

 การอุดมศึกษาของไทยไดEมีการพัฒนาการมาเปLนลําดับ เพื่อเปaดสอนในสาขาวิชาเฉพาะทาง

เพื่อผลิตคนเJE#รับราชการ การผลิตกําลังคนระดับกลาง และระดับสูงมีความจําเปL!มากขึ้นในยุค

ของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศนับตั้งแต79P 2500 เปL!ตEนมา กล7#วไดEว7# อุดมศึกษา

ในปVจจุบัน และอนาคตมีภารกิจที่สําคัญคือ การสรE#งองคS1วามร2E และสรE#งสังคมใหEมีพื้นฐาน

แข็งแกร7, ทั้งนี้อุดมศึกษาจึงตEองมีบทบาททั้งในเชิงการตอบสนอง และนําการพัฒนาดEานต7#, ๆ 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห7งชาติ,  2543ข: 11-12) 

 

 2.1.3  องคF;:ะกอบหลักของการปฏิรูปการศึกษา 

 เพื่อใหE"#รดําเนินการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ และบรรลุเป[#หมายจึงไดE"X#หนด

อง1Sประกอบหลักของการปฏิรูปการศึกษาไ4E 4 ดE#! ดังนี้ 

 1.  การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนที่เนE!1วามสําคัญของผ2EเรียนเปL!หลัก ส7งเสริมใหEผูEเรียนสามารถ

เรียนรูEดEวยตนเองเต็มศักยภาพ ประเมินผลการเรียนจากการปฏิบัติจริง ปรับบทบาทของครูจาก                 
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ผ2Eถ7#ยทอดเปL!ผ2Eชี้ทางในการเรียน ใหEชุมชน และภูมิปVญญาทEองถิ่นมีส7วนร7วมในการจัดการเรียนการ

สอนและถ7#ยทอดความร2E และใชE!วัตกรรม เทคโนโลยีแหล7งความร2Eต7#, ๆ เพื่อการเรียนการสอน 

 2.  การปฏิรูปหลักสูตร 

  พัฒนาหลักสูตรที่เนEนการตอบสนองความตEองการของผูEเรียน และชุมชนมีกระบวนการ

และเน้ือหาที่ครอบคลุม เชื่อมโยงและต7อเนื่องกันทุกระดับ และประเภทการศึกษา ทั้งดE#!ความร2E

ความสามารถ ความคิดริเริ่มสรE#งสรร1S คุณธรรม จริยธรรม เ!E!การกระจายอํานาจ ใหEสถานศึกษา

จัดทําหลักสูตรทEองถิ่น และใหEแต7ละทEองถิ่นกําหนดมาตรฐานการศึกษาในระดับที่เหมาะสมกับ

ตนเองไ<E สําหรับส7วนกลางจะจัดทําหลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานการศึกษาของชาติไ<E 

 3.  การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ปรับกระบวนการผลิต การใDE และการพัฒนาครู ผ2Eบริหารและบุคลากรทางการศึกษาอย7#,

เปLนระบบ และต7อเน่ือง ตลอดจนปรับปรุงสวัสดิการและ17#ตอบแทนใหEเหมาะสม พัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพครู ผ2Eบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 

 4.  การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ 

 จัดระบบบริหารและการจัดการใหEมีเอกภาพ และกระจายอํานาจสู7ทEองถิ่นโดยเนE!

สถานศึกษาเปL!หน7วยงานวางยุทธศาสตรSของการจัดการศึกษาในทEองถิ่น เปaดโอกาสใหEบุคคล

ครอบครัว ชุมชน องคS"$ พัฒนาระบบการวางแผน การระดม และการจัดสรรทรัพยากร การควบคุม 

กํากับ ติดตาม ประเมินผลที่เอื้อต7อการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
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     การมีC7วนร7วมของ 

          ผ2Eปกครอง  

          เอกชนและ 

          สาธารณชน 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงอง1Sประกอบของการปฏิรูปการศึกษา 

แหลCงที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ,  2542: 9. 

 

องคSประกอบหลักของการปฏิรูปการศึกษา 

ปฏิรูปกระบวนการเรียน

การสอน 

- แผนยุทธศาสต$S

โรงเรียน 

- การวัดการประเมินผล 

- ผูEเรียนเปLนศูนยSกลาง 

- การติดตามงาน 

- การรายงานผล 

 ฯลฯ 

 

ปฏิรูประบบการบริหาร

และการจัดการ 

- โครงสรE#,/องคS"$ 

- การกระจายอํานาจ 

- คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ฯลฯ 

ปฏิรูปหลักสูตร 

- มาตรฐานการศึกษา 

- หลักสูตรแกนกลาง 

- หลักสูตรทEองถิ่น 

- การประกันคุณภาพ 

 ฯลฯ 

ปฏิรูปหลักสูตร 

- มาตรฐานการศึกษา 

- หลักสูตรแกนกลาง 

- หลักสูตรทEองถิ่น 

- การประกันคุณภาพ 

ฯลฯ 

คุณภาพการเรียน

ไดEมาตรฐานสูง

ในระดับสากล 
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 2.1.4  มิติของการปฏิรูปการศึกษา 

 การนําการปฏิรูปการศึกษาไปสู7ความสําเร็จที่จะทําใหEผูEเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง                 

ในระดับสากลนั้น ตEองเปL!"#รผสมผสานขององคSประกอบใน 3 มิติ ดEวยกัน ไดEแ"7 มิติทางดEาน

อง1Sประกอบ 4 ดEาน ไดEแ"7  

 1.  การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  

 2.  การปฏิรูปหลักสูตร  

 3.  การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  4.  การปฏิรูประบบบริหาร 

 ยุทธศาสตรSในการดําเนินงาน 5 ยุทธศาสต$S คือ การกระจายอํานาจ การมีส7วนร7วมของ

ผ2Eเก่ียวขEอง การใชEแผนยุทธศาสต$S การประกันคุณภาพ และการยึดผูEเรียนเปL!ศูนยS"ลาง ทั้งนี้ตEอง

คํานึงและตระหนักในดEานภาวะผูEนําทางการเรียนการสอน ความคาดหวังผลสัมฤทธิ์สูง จุดเนE!

ทางการสอน การสรE#งบรรยากาศ และสภาพแวดลEอมที่เกื้อกูล มีการติดตามความกE#วหนE#ในการ

ดําเนินงาน การมีส7วนร7วม และการใหE1วามสําคัญกับเวลาที่ใชEในการเรียน ซึ่งเปLนปVจจัยสรE#งเสริม

การเรียนร2E 

 

 2.1.5  เงื่อนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา 

 การปฏิรูปการศึกษาจะบรรลุเป[#หมาย และวัตถุประสงคSที่กําหนดไ4E ในการพัฒนาใหEมี

คุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาผูEเรียนใหEมีคุณภาพ พัฒนาสถานศึกษาใหEมีคุณภาพ และพัฒนา

ระบบการจัดการศึกษาใหEมีคุณภาพ ซึ่งจะส7งผลใหE"ารจัดการศึกษามีคุณภาพ และส7งผลใหE"#รจัด

การศึกษาของชาติมีความเปL!เลิศไ<E จึงจําเปLนตEองมีการพิจารณาเงื่อนไขที่ส7งผลต7อความสําเร็จ                    

3 ประการ ไดEแ"7 

 1.  เวลา (Time) 

 การปฏิรูปการศึกษาจะตEองมีระยะเวลา ดังนั้นผูEบริหาร ครู ผูEปกครองตEองร7วมมือกันเพื่อ

เปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 

 2.  การฝ]"อบรม (Training) 

 การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวขEองกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหEมีความร2E และความเขEาใจ 

เปลี่ยนแปลงความเชื่อ เปลี่ยนแปลงแนวคิด และเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ 

 3.  การสื่อสาร (Communication) 

 การสื่อสารเปL!เครื่องมือสําคัญอย7#งยิ่ง ต7อการปลูกฝVงความเชื่อ เพื่อใหEเกิดความศรัทธา 

และการนําไปปฏิบัติไดEต7อไป 
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 หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนร2E โดยมุ7งใหEผูEเรียน รูEวิธี

เรียนร2E เมื่อร2Eวิธีเรียนร2E"̂จะคิดเปL! ทําเปL! ตEองจัดระบบการเรียนร2EโยงประสบการณSในหEองเรียนไปส27

ชีวิตจริง มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหEเJE#ถึงการเรียน และมีการตรวจสอบเพื่อประเมินปVญหาเปL!

ระยะ การปฏิรูปกระบวนการเรียนร2EจะทําใหEสังคมไทยเปL!สังคมแห7งการเรียนร2E (สิปปนน8S เกตุทัต,  

2541: 8-9) 

 

 2.1.6  แนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห7งชาติ,  2543ข: 

           86-109) 

 1.  การปฏิรูประบบอุดมศึกษา 

 หลักการ: ยึดหลักเอกภาพดE#นนโยบาย และความหลากหลายในการปฏิบัติ มีองคSกร

ระดับประเทศทําหนEาที่กําหนดนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร รวมทั้ง

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ส7วนการจัดการระดับสถาบันใหEมีความหลากหลาย ยืดหยุ7! และ

มีจุดเ!E!ที่แตกต7างกันตามความพรEอม และความชํานาญแต7ละสถาบัน 

 แนวทาง: การศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ7งเปL! 2 ระดับ คือ ระดับต่ํากว7#ปริญญาและ

ระดับปริญญา มีการจัดระบบอุดมศึกษาดังน้ี 

      1.1  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ประกอบดEวยระดับปริญญา และระดับต่ํากว7าปริญญา 

  1)  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับปริญญา ม?7งเ!E!การจัดการระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตกําลังคนระดับสูง โดยเฉพาะสาขาขาดแคลน และที่ประเทศตEองการ                 

(Man Power and Social Demand) รวมทั้ง การวิจัยเพื่อสรE#งอง1S1วามร2E และเทคโนโลยีเพื่อการ

พัฒนาประเทศ 

  2)  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับต่ํากว7าปริญญา มุ7งเนEนการผลิต และพัฒนา

กําลังคนระดับกลาง (ต่ํากว7#ปริญญา) ตามความตEองการของตลาดแรงงานและทEองถิ่น 

      1.2  สถาบันการศึกษาของเอกชน 

             ประกอบดEวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับปริญญาและระดับต่ํากว7#ปริญญา 

  1)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับปริญญา ม?7งเ!E!"#รจัดการศึกษาระดับปริญญา

ตรี และสูงกว7# เพื่อผลิตกําลังคนสนองความตEองการของตลาดแรงงาน  

  2)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับต่ํากว7าปริญญา มุ7งเนEนการผลิต และพัฒนา

กําลังคนระดับกลาง ต่ํากว7าปริญญา ตามความตEองการของตลาดแรงงาน และทEองถิ่น รวมทั้งการจัด

ฝ]กอบรมวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและกําลังคน ตลอดจนสอนวิชาสามัญในระดับต่ํากว7าระดับ

ปริญญา เพื่อเทียบโอนศึกษาต7อในสถาบันระดับปริญญาทั้งของรัฐ และเอกชน 
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    1.3  สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดการเรียน               

การสอน ฝ]กอบรม เพื่อม?7งเ!E! การผลิต และพัฒนากําลังคนตามความตEองการ และความชํานาญของ

ห!7วยงานน้ัน ๆ 

    1.4  สถาบันอุดมศึกษาทEองถิ่นเปL!สถาบันอุดมศึกษาที่มุ7งเนE!จัดการเรียนการสอน                 

การผลิตกําลังคน พัฒนาองคS1วามร2E ใหEบริการทางวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามความ

ตEองการของทEองถิ่นเปL!สําคัญ 

 2.  การปฏิรูปโครงสรE#งการบริหารอุดมศึกษา 

 หลักการ: จัดโครงสรE#งการบริหารอุดมศึกษา ใหEมีเอกภาพดE#!!โยบาย และมาตรฐาน                

มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการทั้งดE#!วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล

และการบริหารงานทั่วไป ไปสู7เขตพื้นที่การศึกษาใหEสถานศึกษาใหEสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา 

มีความอิสระคล7องตัวในการดําเนินงาน และมีเสรีภาพทางวิชาการเพื่อความเปLนเลิศ  

 แนวทาง: 

 1.  การจัดโครงสรE#งการบริหารอุดมศึกษา 

      1.1  ในระดับประเทศ มีกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทําหนE#ที่กําหนด

นโยบาย แผน และมาตรฐาน การศึกษา สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายใตE"ระทรวง มีองคSกรหลักทําหนE#ที่บริหาร

จัดการเกี่ยวกับอุดมศึกษา 2 องคSกร ไดEแ"7 สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห7งชาติ และ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      1.2  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาทําหนEาที่กํากับดูแลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากว7#ปริญญา 

พิจารณาการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา ประสาน ส7งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชน

ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส7งเสริมองคSกรส7วนปกครองทEองถิ่น ใหEสามารถจัดการศึกษา

สอดคลEองกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา เปL!ตE! 

      1.3  ในระดับสถานศึกษา สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา มีฐานะเปL!

นิติบุคคล และสถานศึกษาระดับปริญญาของเอกชน ข้ึนตรงต7อคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมี

สภาสถานศึกษาน้ัน ๆ กํากับดูแลการบริหารจัดการภายใน 

      1.4   มีอง1Sกรอิสระ ไดEแ"7 

  1)  สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนE#ที่พัฒนา

เกณZS วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหEมี               

การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษาระดับอื่น ๆ 
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  2)  สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทําหนEาที่ พิจารณาเสนอนโยบาย แผน 

ส7งเสริมและประสานงานวิจัยการพัฒนาและการใDE รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ของการผลิตและการใชEเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

  3)  องคSกรวิชาชีพครู ผูEบริหารสถานศึกษาเปLนหน7วยงานในกํากับของ

กระทรวงศึกษาธิการ ศาสนา และวัฒนธรรมภายใตEการบริหารของสภาวิชาชีพ ทําหนE#ที่กําหนด

มาตรฐานวิชาชีพ กํากับดูแล การปฏิบัติตามาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

 2.  การบริหารงานบุคคล ควรมีระบบการบริหาร ดังน้ี 

      2.1  การบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐในกํากับ และ

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนใหEมีระบบการบริหารงานบุคคลเปL!ของตนเอง ภายใตEการกํากับดูแล

ของสภาการศึกษา ตามกฎหมาย47าดEวยการจัดตั้งสถานศึกษาแต7ละแห7งและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวขEอง 

      2.2  การบริหารงานของบุคคลของสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาที่เปL!ส7วนราชการ 

มีคณะกรรมการJE#ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม) เปL!องคSกรกลาง บริหารงานบุคคลของ

สถานศึกษาระดับปริญญาที่เปL!ส7วนราชการ อย27ภายใตEคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดูแลรับผิดชอบ

การบริหารงานบุคคลของขE#ราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษาระดับปริญญาที่เปL!นิติ

บุคคลและเปL!ส7วนราชการ โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจ เพื่อใหEสถานศึกษามีอิสระ และคล7องตัว

ในการดําเนินงาน 

      2.3  สถาบันอุดมศึกษาระดับต่ํากว7าปริญญา ใหEมีคณะกรรมการขE#ราชการพลเรือนใน

ห!7วยงานทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการJE#ราชการพลเรือน ในห!7วยงานทางการศึกษา เปL!

อง1SกรกลางบริหารงานบุคคลของJE#ราชการครู ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของJEาราชการ 

หรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่ํากว7#ปริญญาตรี 

 สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง และสถาบันอุดมศึกษาของทEองถิ่น ควรใหEอยู7U#ยใ0E

การบริหารจัดการของแต7ละห!7วยงานโดยคํานึงถึงมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 3.  การบริหารการเงิน 

 การบริหารการเงิน สําหรับสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาใหEมีคณะกรรมการการเงิน

อุดมศึกษา (Higher Education Finance Committee: HEFC) ภายใตEคณะกรรมการการอุดมศึกษา            

ทําห!E#ที่ 

      3.1  กําหนดเกณZS และวิธีการ จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหEแก7สถาบันอุดมศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ที่เปLนสถาบันในกํากับของรัฐหรืออง1Sการมหาชน 
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      3.2  กําหนดเกณฑSจัดสรรงบประมาณเปLนค7าใชEจ7าย ดําเนินการ และลงทุนใ5E

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เปL!!/ติบุคคลและเปL!ส7วนราชการ ตามนโยบาย แผน และ

ภารกิจ โดยใหEสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการ คํานึงคุณภาพ ความเสมอภาคทางการศึกษา 

             3.3  กําหนดเกณฑSจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดโดยหน7วยงาน 

อง1Sกรภาคเอกชน อง1Sกร วิชาชีพสถานประกอบการ และอง1S"รอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

      3.4  บริหารจัดการกองทุนที่เก่ียวกับอุดมศึกษาในส7วนที่เปL!งบประมาณแผ7!ดิน ไดEแ"7 

กองท?!"2Eยืมดอกเบี้ยต่ําใหEแ"7สถาบันอุดมศึกษาเอชน กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

เปLนตE! 

      3.5  ติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการใชEเงินดังกล7#4 ตามJE+1)-4) ใหEเปL!ไป

อย7#งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 4.  การบริหารวิชาการ 

      4.1  ใหEอิสระและเสรีภาพทางวิชาการแก7สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน ระดับ

ปริญญา ภายใตE"#รกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา 

      4.2  ใหEมีการกําหนดเกณฑSมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวขEอง ไดEแ"7 เกณฑSมาตรฐาน

หลักสูตร มาตรฐานการจัดตั้งและรับรองวิทยฐานะของสถาบัน ระบบรับรองมาตรฐาน และ

ประเมินคุณภาพอุดมศึกษา ระบบการเทียบโอนผลการเรียน ระบบการประสานและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปL!ตE! 

      4.3  ใหEมีระบบการรับรองสมาคม สภา หรือองคS"$ วิชาการวิชาชีพต7#, ๆ ทางดE#!

อุดมศึกษา ซึ่งจะเขE#มามีบทบาทในการบริหารจัดการอุดมศึกษามากขึ้น ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 

 3.  การปฏิรูปการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

      3.1  พันธกิจและภารกิจของอุดมศึกษา 

  1)  สถาบันอุดมศึกษานอกจากจะมีภารกิจที่สําคัญในการผลิตกําลังคนระดับกลาง

และระดับสูง การวิจัยเพื่อสรE#งองคSความรูEและเทคโนโลยี พัฒนาตE!แบบ เพื่อการพัฒนาประเทศ 

การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแลE4 จะตEองติดตาม วิเคราะ5S เตือนภัย แ"EปVญหา

และชี้แนะทางเลือกใหE"=บสังคม ชุมชนและประเทศ 

  2)  สถาบันอุดมศึกษา จะตEองมีบทบาทในการใหEการศึกษาและฝ]"อบรมเพื่อพัฒนา

กําลังแรงงาน (Work Force) ในทุกระดับ/ประเภท เพื่อสรE#งความเขEมแข็งในการพัฒนาประเทศ และ

เปaดโอกาสในการเรียนร2Eอย7#งต7อเน่ืองตลอดชีวิต 
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  3)  พัฒนารูปแบบการดําเนินการทั้งการศึกษาและฝ]กอบรม ใหEมีความยืดหยุ7! 

หลากหลาย ตามความตEองการ ทั้งในรูปแบบในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ทั้งรูปแบบที่เปLนสถาบันสมบูรณSแบบ สถาบันเฉพาะทาง เปL!ตE!  

  4)  ใหEมีระบบถ7#ยโอนผลการเรียนระหว7างสถาบันอุดมศึกษาแต7ละรูปแบบ/ 

ประเภท และจากประสบการณSการทํางานและการฝ]"อาชีพ รวมทั้งใหEมีความต7อเนื่องเชื่อมโยง

สัมพ=!RSกับการศึกษาระดับอื่น โดยเฉพาะมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาระบบและองคS"รอื่น ๆ 

  5)  การดําเนินภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน<Eานการผลิตกําลังคน การพัฒนา

กําลังแรงงาน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตEองมีความสอดคลEอง หรือตรงกับปVญหา และความ

ตEองการ รวมทั้งทันการ@S กับการพัฒนาประเทศ 

  6)  สถาบันอุดมศึกษาแต7ละแห7งตEองกําหนดเป[าหมาย หรือพันธกิจของตน หรือ

กําหนดเปL! University Charter ของแต7ละสถาบัน ที่อาจเหมือนหรือแตกต7#งกันตามความพรEอม 

และความชํานาญของแต7ละสถาบัน อันจะสะทEอนถึงคุณ17# และพันธกิจที่พึงมีต7อสังคม 

  7)  กําหนดขอบเขต ภารกิจ และพันธกิจการจัดการศึกษาระหว7าง

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาแต7ละประเภทใหEชัดเจน เพื่อมิใหEเกิด

ความซ้ําซEอนแต7ใหE"#รดําเนินงานเปL!ไปอย7างมีประสิทธิภาพและเก้ือกูลส7งเสริมกันและกัน 

  8)  ดําเนินภารกิจอุดมศึกษาส271วามเปL!สากล รวมทั้งพัฒนาความสัมพ=!RS"=บนานา

ประเทศ เพื่อการดูดซับแลกเปลี่ยนความร2E และทรัพยากรบนพื้นฐานความเปL!ไทย และภูมิปVญญา

ไทย อันจะนําไปส27ความเJEมแข็ง และความเปL!สากลของอุดมศึกษา 

  3.2  การบริหารและการจัดการ 

                 1)  กําหนดวิสัยทัศ!S (Vision) ในระดับประเทศ ที่เนEนใหE"#รศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเปL!กลไกในการพัฒนาศักยภาพกําลังคน เพื่อนําการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา

ประเทศใหEทัดเทียมในระดับสากล และสามารถแJ7งขันไดEโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบE#! 

                 2)  สรE#งเอกภาพในดE#!การกําหนดนโยบาย และมาตรฐานอุดมศึกษา แต7ใ5E

มีความหลากหลายในการบริหาร และการจัดการ 

                 3)  สรE#งระบบบริหารจัดการที่ดีและจิตสํานึกของผ2Eประกอบการ        

              4)  ใหEอิสระการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามกฎหมายกําหนด  

               5)  ใหEมีการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว หรือกําหนดนโยบายแห7งชาติดE#!

อุดมศึกษา เพื่อใหE"#รพัฒนาอุดมศึกษามีความต7อเน่ือง 

                 6)  ปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐ ใหEกับสถาบันอุดมศึกษา โดย 
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              (1)  จัดระบบการคิดค7าใชEจ7ายต7อหัว ต7อหลักสูตร สาขาวิชา ชั้น9P ระดับ 

เพื่อเปL!ฐานในการกําหนดนโยบายใหE"#รศึกษาระหว7#งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และ

สถาบันอุดมศึกษาแต7ละประเภทใหEชัดเจน เพื่อมิใหEเกิดความซ้ําซEอน 

              (2)  สําหรับอุดมศึกษาในกํากับของรัฐจัดสรรงบประมาณใหEเปLนเงิน

อุดหนุนทั่วไป เปL!ราย9P และมีระบบการตรวจสอบผลการดําเนินงานของสถาบันที่เปL!ลักษณะ 

Performance Assessment รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบอื่น ๆ 

              (3)  รัฐกําหนดนโยบายและมาตรการ การใหEการสนับสนุนงบประมาณ

และค7#ใชEจ7#ยอื่น ๆ ในการดําเนินการแก7สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อสรE#งความเJEมแข็งใหE"=>

สถาบัน           7)  ระดมทรัพยากรอย7#งหลากหลาย ทั้งดEานงบประมาณ การลงทุนและ

ทรัพยากรอื่น ๆ จากรัฐและเอกชน สถานประกอบการ ชุมชน เพื่อการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ และส7งเสริมใหEสถาบันอุดมศึกษาพยายามแสวงหาแหล7งรายไ<E  

                     8)  สนับสนุนการมีส7วนร7วมของผ2Eมีส7วนเก่ียวขEอง ทั้งจากสถานประกอบการ 

ชุมชน อง1S"รปกครองส7วนทEองถิ่น อง1Sกรวิชาชีพ อง1Sกรเอกชน ครอบครัว ในการบริหารจัดการ

อุดมศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และการดําเนินภารกิจต7าง ๆ ในลักษณะ

ของการเปL!ห?E!ส7วน โดยรัฐมีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน 

                     9)  สนับสนุนใหEมีการสรE#งเครือข7#B หรือจัดกลุ7มสถาบันอุดมศึกษาใน

รูปแบบต7#, ๆ เพื่อสรE#งความสัมพ=!RSเชื่อมโยง ระห47างสถาบันอุดมศึกษาดEวยกัน และกับรัฐ ชุมชน

วิชาการ อง1Sกรวิชาชีพ ตลอดจนสังคม และชุมชน ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อใหEเกิดการแลกเปลี่ยน 

                  10)  กระจายโอกาสและสรEางความเสมอภาคในการไดEรับการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอย7างกวE#งขวาง และเปL!Rรรมแก7ประชาชนทั่วภูมิภาค ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการ

รับเJE#ศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหEเปL!ระบบเปaดที่เJE#ถึงไดEตามความสามารถ 

                  11)  พัฒนาคณาจา$BS และบุคลากรอุดมศึกษา ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพอย7#งต7อเน่ือง ตลอดจนจัดใหEมีกองทุนเพื่อส7งเริมและพัฒนา คณาจารยSอุดมศึกษา         

            12)  ปรับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยใหEสามารถเขEามามีส7วนร7วมในการ

กําหนดนโยบาย วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การบริหารและการจัดการภายใน

สถาบันอุดมศึกษา เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน 

  3.3  การบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 

                 1)  แต7ละสถาบันตEองกําหนดเป[#หมาย และภารกิจที่ชัดเจนตามความพรEอม 

และความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต7ละสถาบัน ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาที่มุ7งเนE!การจัดการศึกษาเพื่อ

ปวงชน  
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         2)  การพัฒนาหลักสูตร ตEองดําเนินการอย7#งต7อเนื่อง และพิจารณาถึงความ

สอดคลEองกับความตEองการของสังคม สาระของหลักสูตร นอกจากม?7งพัฒนาบัณฑิตอย7#งสมดุล ทั้ง

ความร2E ความสามารถ และความดีงามแลE4 ยังตEองม?7งเ!E!"#รพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการ

1E!ควE# เพื่อการพัฒนาอง1S1วามร2Eและพัฒนาสังคม 

                3)  รูปแบบการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน ตEองมีความหลากหลายตาม

ความตEองการของผ2Eเรียน โดยไม7จํากัดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเอื้อต7อการเรียนรูEอย7#งต7อเนื่องตลอด

ชีวิต โดยนอกจากจะจัดภายในสถาบันอุดมศึกษาแลE4 จะตEองพัฒนารูปแบบใหEมีความยืดหยุ7! 

หลากหลายข้ึน อาทิ การจัดร7วมกับสถานประกอบการในโปรแกรมพิเศษประเภทต7#, ๆ เปL!ตE! 

               4)  การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม ตEองยึดผูEเรียนเปL!หลัก             

โดยตEองเนE!1วามสําคัญทั้งความร2E1?ณธรรม และกระบวนการเรียนร2E โดยคณาจารยSหรือผูEสอนควร

ทําห!E#ที่ส7งเสริม สนับสนุนการเรียนร2E เพื่อใหEผ2Eเรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

                  5)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร ใหEกE#วทันความเปลี่ยนแปลง 

และเพื่อสรE#งบัณฑิตที่พึงประสง1S มีความใฝdร2E สามารถคิด วิเคราะ5S วิจาร@S ริเริ่มสรEางสรร1S มี

ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรม ควบ127"=บความร2Eความสามารถในสาขาวิชาต7#, ๆ 

               6)  ใหEมีการกําหนดมาตรฐานหลักสูตร โครงสรEางหลักสูตร การรับรอง

หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาแต7ละประเภทที่เปL!มาตรฐานเดียวกันสําหรับอุดมศึกษาแต7ละระดับ 

               7)  ใหEความสําคัญกับการลงทุนเพื่อการวิจัย สรEางองคSความรูEและเทคโนโลยี

        8)  ปรับระบบการประเมินและวัดผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเอื้อต7อการ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคSโดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรม การร7วม

กิจกรรม ควบค27"=บการทดสอบตามความเหมาะสม 

             9)  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชEในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และ

การบริหารจัดการทั้งน้ีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอนทางการศึกษา

  3.4   การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา 

                  1)  ควรมีการกําหนดมาตรฐานกลางทุกระดับ/ประเภท การรับรองหลักสูตร

และคุณภาพการศึกษา มาตรฐานและระบบการรับรองดังกล7#4 ตEองใชEเกณZSที่เปLนมาตรฐานเดียวกัน 

ไม7ว7าจะเปL!สถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือสถาบันต7างประเทศที่ดําเนินการในไทย                

          2)  เร7งพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา และจัดใหEมีระบบประเมินผล และการ

ประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ทั้งระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกตามหลักเกณZS และวิธีการที่กฎหมาย

กําหนด 
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                 3)  ส7งเสริมองคSกร สมาคมวิชาชีพ ตลอดจนผูEมีส7วนเกี่ยวJEองกับอุดมศึกษา                  

ทั้งภาครัฐ และเอกชนใหEเJE#มามีบทบาทในการกํากับดูแลคุณภาพ และมาตรฐานอุดมศึกษา 

                 4)  พัฒนาระบบขEอมูล โครงสรE#งพื้นฐาน ดE#!เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ

เรียนการสอน รวมทั้งระบบJEอมูลเพื่อการบริหาร และการวิจัยสถาบันในอง1S"$ การวิจัย เพื่อพัฒนา

นโยบายอุดมศึกษาโดยรวม 

                 5)  พัฒนาตัวชี้วัด อุดมศึกษาทั้งในระดับชาติ และองคS"#$ ทั้งตัวชี้วัดปVจจัย

นําเขE# กระบวนการ และผลผลิต ใหEเปL!ที่ยอมรับร7วมกัน 

                 6)  สนับสนุนใหEมีการจัดระดับ หรือจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยอง1Sกรที่

เปLนกลาง เพื่อใ5EเปL!"ลไกหน่ึงในการกระต?E! และพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

 

     2.1.7  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหCงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และ 

            พระราชบัญญัติการศึกษาแหCงชาติ พ.ศ. 2542  

 จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ที่ระบุใ5E

รัฐตEองจัดการศึกษาอบรม ใหEเกิดความรูEคู7คุณธรรมจัดใหEมีกฎหมายการศึกษาแห7งชาติ และการ

ปรับปรุงการศึกษาใหEสอดคลEองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสาระในหมวด

อื่น ๆ ที่เก่ียวขEองกับการศึกษาและอุดมศึกษา ไม7ว7#จะเปL! มาตรา 43 ที่ระบุใหEรัฐ ตEองจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานไม7!Eอยกว7# 12 9P ใหEประชาชนอย7#งทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม7เก็บค7#ใชEจ7#B และมาตรา 

289 ที่ระบุใหEองคS"รปกครองส7วนทEองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา อบรม และฝ]"อาชีพตามความ

เหมาะสมและความตEองการในทEองถิ่น ไดEส7งผลใหEมีการจัดทําพระราชบัญญัติการศึกษาแ57งชาติขึ้น 

ซึ่งมีผลบังคับในใชEตั้งแ07 วันที่ 20 สิงหาคม 2542 

  สาระสําคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 ที่เก่ียวขEองกับอุดมศึกษามีดังน้ี 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห7งชาติ,  2543: 69-79) 

 1.  ความม?7งหมายและหลักการ การจัดการศึกษาใหEยึดหลักการดังน้ี คือ เปL!การศึกษาตลอด

ชีวิตสําหรับประชาชน ใหEสังคมมีส7วนร7วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนร2E

ใหEเปLนไปอย7#งต7อเน่ือง (มาตรา 8) 

 การจัดระบบโครงสรEาง และกระบวนจัดการศึกษาใหEยึดหลักเอกภาพดEานนโยบาย และ               

มีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปส27เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ

องคS"รปกครองส7วนทEองถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานและจัดระบบประกันคุณภาพ การส7งเสริม

มาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาครู คณาจา$BS และบุคลากรทางการศึกษา การระดมทรัพยากรและ

การมีส7วนร7วมขององคS"รต7#, ๆ และประชาชน (มาตรา 9) 
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 2.  สิทธิห!E#ที่ทางการศึกษา การจัดการศึกษา ตEองจัดใหEบุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกัน

ในการรับการศึกษา ตEองจัดใหEบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน               

ไม7!Eอยกว7# 12 9P ที่รัฐตEองจัดใหEอย7#งทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม7เก็บ17#ใชEจ7#B (มาตรา 10) 

 3.  ระบบการศึกษา การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหEมีการเทียบโอนผลการเรียนระหว7#งรูปแบบเดียวกันหรือ

ต7#งรูปแบบ ต7#งสถานศึกษา หรือจากประสบการณS"#รทํางาน การฝ]กอาชีพ และการเรียนรูEตาม

อัธยาศัย (มาตรา15) 

 4.  แนวการจัดการศึกษา ใหEถือว7#ผูEเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา                 

ตEองส7งเสริมใหEผ2Eเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) การจัดการ

ศึกษา ตEองเ!E!ความสําคัญทั้งความร2E คุณธรรม กระบวนการเรียนร2E (มาตรา 23) 

 การจัดกระบวนการเรียนร2E  ใหEสถานศึกษาและหน7วยงานที่เกี่ยวขEองจัดเนื้อหาสาระ                  

และกิจกรรมใหEสอดคลEองกับความสนใจ และความถนัดของผูEเรียน ฝ]กทักษะ กระบวนการคิด               

การจัดการ การเผชิญสถานการณSและการประยุกตS1วามรูEมาใชEจัดกิจกรรมใหEผูEเรียน                               

จากประสบการณSจริง ผสมผสานสาระความรูEดE#นต7#, ๆ อย7างสมดุล รวมทั้งปลูกฝVงคุณธรรม 

17#!/ยม และคุณลักษณะอันพึงประสง1S จัดบรรยากาศ สภาพแวดลEอมเพื่อใหEเกิดการเรียนร2E  

(มาตรา 24) 

 รัฐตEองส7งเสริมการดําเนินงาน และการจัดตั้งแหล7งการเรียนรูEตลอดชีวิตทุกรูปแบบ                 

(มาตรา 25) การประเมินผลผ2EเรียนใหEพิจารณาจากพัฒนาการ ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรม 

การเJE#ร7วมกิจกรรม และการทดสอบ ใหEสถานศึกษาใชEวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาส     

เขEาศึกษาต7+ และนําผลการประเมินดังกล7#วมาใชEประกอบการพิจารณาดEวย (มาตรา26) 

 หลักสูตรระดับอุดมศึกษา นอกจากตEองมีลักษณะหลากหลาย มีทั้งสาระที่เปL!วิชาการและ

วิชาชีพ ม?7งพัฒนาคนใหEมีความสมดุล ทั้งดEานความร2E ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ

รับผิดชอบต7อสังคมแลEวตEองมีจุดม?7งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาการวิชาชีพชั้นสูง และการคE!ควE#วิจัย

เพื่อพัฒนาอง1Sความร2Eและสังคม (มาตรา 28) 

 ใหEสถานศึกษาร7วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคS"รปกครองส7วนทEองถิ่นสถานประกอบ 

การ และสถาบันสังคมอื่น ส7งเสริมความเขEมแข็งของชุมชน (มาตรา 29) 

 5.  การบริหารจัดการศึกษา 

      5.1  การบริหารจัดการศึกษาของรัฐใหEกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                

มีอํานาจหนEาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน

การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
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การศึกษา (มาตรา 31) โดยใหEกระทรวงฯ มีองคS"รหลักที่เปLนคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูป

คณะกรรมการ 4 อง1Sกร ไดEแ"7 สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห7งชาติ คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 

32) 

      5.2  การบริหาร และการจัดการศึกษาขององคS"รปกครองC7วนทEองถิ่น องคSกรปกครอง

ส7วนทEองถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับไดEตามความพรEอม ความ

เหมาะสมและความตEองการภายในทEองถิ่น (มาตรา 41) และใหE"ระทรวงกําหนดหลักเกณZSและ

วิธีการประเมินความพรEอม ประสาน ส7งเสริม รวมทั้งเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน

การศึกษาขององคS"รปกครองส7วนทEองถิ่น (มาตรา 42) 

 6.  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ใหEมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดEวยระบบการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอก (มาตรา47) ใหEหน7วยงานตE!สังกัด และสถานศึกษาจัดใหEมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในอย7#งต7อเนื่อง และจัดทํารายงานประจําปPเปaดเผยต7อสาธารชน (มาตรา 48) ใหEมีสํานักงาน

รองรับมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปL!อง1S"รมหาชน ทําหนE#ที่พัฒนาเกณZS 

วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหEมีการตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา และใหEมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห7งอย7#งนEอย                 

1 ครั้งในทุก 5 9P และเสนอผลการประเมินต7อสาธารณชน (มาตรา 49) 

 7.  ครู คณาจารBS และบุคลากรทางการศึกษา ใหE"ระทรวงฯส7งเสริมใหEมีระบบ กระบวน  

การผลิต การพัฒนาครู คณาจารBS และบุคลากรทางการศึกษา กํากับและประสานใหEสถาบันที่ผลิต

และพัฒนาครู คณาจา$BS รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ และจัดตั้งกองทุน

พัฒนาครู คณาจารBS และบุคลากรทางการศึกษาอย7#งเพียงพอ (มาตรา 52) ใหEมีกองทุนส7งเสริมครู 

คณาจารBS และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปL!รางวัลเชิดชูผ2Eที่มีผลงานสรE#งสรร1Sดีเด7! (มาตรา 55) 

 8.  ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ใหEมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน ทั้งจากรัฐ 

เอกชน ชุมชน สถานประกอบการ องคSกรปกครองส7วนทEองถิ่น องคSกรชุมชน องคS"รวิชาชีพ 

สถาบันศาสนา บุคคล ครอบครัว องคS"รทEองถิ่น และสถาบันอื่น ๆ รวมทั้งต7#งประเทศ มาใชEใน

การศึกษาและใหEมีส7วนร7วมในการจัดการศึกษา และรับภาระค7าใชEจ7ายทางการศึกษาตาม                           

ความเหมาะสมจําเปL! (มาตรา 58) 

 9.  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รัฐตEองส7งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิต และพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชEเทคโนโลยี                      
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เพื่อการศึกษา (มาตรา 66) ใหEมีหน7วยงานกลางทําหนEาที่พิจารณาเสนอนโยบายและแผนส7งเสริม

และประสานการวิจัย พัฒนา และการใชEเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 69) 

 จากสาระที่บัญญัติในกฎหมายดังกล7าว ไดEส7งผลใหEเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ              

ต7อการศึกษา และอุดมศึกษาของประเทศ ที่สําคัญในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการศึกษา

แห7งชาติฉบับน้ี ยังไดEระบุใหEมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิรูปการศึกษาเปLนอง1Sกรมหาชนเฉพาะกิจ              

เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษา ใหEบรรลุตามเจตนารมณSของพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ                

ในเรื่องสําคัญ ๆ ใหEแลEวเสร็จภายใน 3 9P  

 

 2.1.8  ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหCงชาติ พ.ศ.2542 

 ผลกระทบจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 JEอตกลงของรัฐบาลกับธนาคาร

พัฒนาเอเชีย นโยบายการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรEางประชากรของ

ประเทศต7อการศึกษา และบทบาทของคณะครุศาสต$S/ ศึกษาศาสต$S ในการปฏิรูปการเรียนร2E และ

ปฏิรูปวิชาชีพครู (มนตรี จุฬาวัฒนทล,  2543: 9-12) 

 ผลกระทบต7อครูและวิชาชีพครู 

 1.  ครูในอนาคตตEองเปL!ตัวอย7#งของผ2Eที่ไดEรับการศึกษา 

 2.  ครูในอนาคตตEองเรียนร2Eตลอดชีวิต และพัฒนากระบวนการเรียนร2Eอย7#งต7อเนื่อง 

 3.  ครูในอนาคตตEองปฏิบัติงานตามาตรฐานวิชาชีพครู 

 4.  ครูในอนาคตตEองจัดการศึกษาพื้นฐานไ<E 

 5.  ครูในอนาคตตEองมีความสามารถในการสอนผ2Eเรียนหลายประเภท 

 6.  ครูในอนาคตตEองปฏิบัติงานไ<E 3 ระบบการศึกษา (การศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) 

 7.  ครูในอนาคตจะตEองปฏิบัติงานไดEในสถานศึกษาต7#, ๆ  

 8.  ครูในอนาคตส7วนหน่ึงตEองจัดการอาชีวศึกษาโดยความร7วมมือกับสถานประกอบการ 

 9.  ครูในอนาคตตEองจัดการศึกษาโดยถือผ2Eเรียนมีความสําคัญที่สุด 

 10.  ครูในอนาคตจะตEองจัดใหEมีการเรียนร2E มีความร2E และทักษะต7#, ๆ 

 11.  ครูในอนาคตจะตEองจัดการเรียนร2EจากประสบการณSจริง 

 12.  ครูในอนาคตตEองสามารถประเมินผ2Eเรียน 

 13.  ครูในอนาคตตEองสามารถจัดทําสาระของหลักสูตรการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

 14.  ครูในอนาคตจะตEองช7วยใหEชุมชนไดEมีการเรียนร2E 

 15.  ครูในอนาคตจะตEองมีคุณภาพ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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 16.  ครูในอนาคตจะไดEรับเงินเดือ!17#ตอบแทนที่เหมาะสม 

 17.  ครูในอนาคตจะไดEรับการพัฒนา และการเชิดชูเกียรติ 

 ผลกระทบต7อครุศาสต$S/ศึกษาศาสต$S 

 แมEว7าพระราชบัญญัติดังกล7าวไม7ไดEกล7าวถึงครุศาสตรSศึกษาศาสตรSโดยตรง แต7ก็มีบาง

มาตราเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผลต7อครุศาสต$S/ศึกษาศาสต$S ดังน้ี 

1.  การตรวจสอบและประเมินผลสถาบันอุดมศึกษา (มาตรา 34) 

2.  สถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาเปL!นิติบุคคล และอาจจัดเปL!ส7วนราชการหรือเปL!

ห!7วยงานในกํากับของรัฐ (มาตรา 36) 

 การประกาศใชEพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 ไดEส7งผลต7ออุดมศึกษาไทย

หลายประการ นับตั้งแ07 ดEานหลักการของการจัดการศึกษา การจัดระบบการศึกษา โครงสรEางการ

บริหารและการจัดการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การระดมทรัพยากร และการลงทุน

เพื่อการศึกษา เจตนารมณSJองพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ การม?7งหวังใหEการอุดมศึกษาเปL!เครื่องมือ

ในการนําพาคนไทยและสังคมไทยใหEมีชีวิตแห7งการเรียนร2EเปL!สังคมแห7งภูมิปVญญา พระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีจึงมีสาระบัญญัติที่กําหนดใหEสถาบันอุดมศึกษา ตEองปฏิรูปตนเอง เพื่อใหEมีขีดความสามารถ 

ที่สูงขึ้นดEวย ทั้งนี้ภายใตEเป[#หมายของการปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห7งชาติ,  2544ข: 116) 

 

2.2.9  คุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพในยุคการปฏิรูปการศึกษา 

แผนการศึกษาแห7งชาติ (2545-2559) คุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพในยุคการปฏิรูป

การศึกษา มีดังนี้ 

1.  มีความร2E ความสามารถในการพัฒนาผ2Eเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

2.  มีความร2E ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนร2Eที่เนE!ผ2EเรียนเปL!สําคัญ 

3.  มีมาตรฐานวิชาชีพและไดEรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

4.  มีความร2EและความสามารถทางดE#!วิทยาศาสต$S และเทคโนโลยี 

5.  มีความร2Eและความสามารถจัดการเรียนการสอนอย7#งมีคุณภาพและเปL!ระบบ 

6.  มีทักษะและกระบวนการคิด การวิเคราะ5S และการแ"EปVญหา 

7.  มีความใฝdร2E สามารถประยุกตSใชEความร2Eอย7#งถูกตEองพัฒนาตนเองไดEอย7#งต7อเน่ือง 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 และที่แกEไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 

คุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพในยุคการปฏิรูปการศึกษา มีดังน้ี 

 1.  มีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเ!E!ผ2EเรียนเปL!สําคัญ 
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 2.  มีความสามารถจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมใหEสอดคลEองกับความสนใจของผ2Eเรียน 

 3.  มีความสามารถจัดกิจกรรมใหEผ2EเรียนไดEเรียนร2EจากประสบการณSจริง รักการอ7#! 

 4.  มีความสามารถจัดสภาพแวดลEอมใหEผ2Eเรียนเกิดการเรียนร2Eและมีความรอบร2E 

 5.  มีความสามารถใชE"#รวิจัยเปL!ส7วนหน่ึงของกระบวนการเรียนร2E 

 6.  มีความสามารถประเมินผ2Eเรียนจากการพัฒนาการของผ2Eเรียน 

 7.  ปฏิบัติตามาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และมาตรฐานวิชาชีพครู 

คุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพในยุคการปฏิรูปการศึกษา มีดังน้ี 

 1.  <Eานความร2E และความเJE#ใจธรรมชาติของผ2Eเรียนและธรรมชาติการเรียนร2E 

 2.  ดE#!1วามร2E1วามสามารถในเนื้อหาสาระวิชาที่สอน 

 3.  ดE#!1วามร2E และทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

 4.  ดE#!1วามร2E และทักษะการจัดกระบวนการเรียนร2E 

 5.  ดE#!1วามสามารถ และทักษะการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.  ดE#!1วามร2E1วามสามารถ และทักษะการใชEภาษาต7#งประเทศ 

 7.  ดE#!บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 

 

 2.2.10  รัฐธรรมนูญแหCงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กับการศึกษา 

 รัฐธรรมนูญ9P 2540 ถือว7#มีความกE#วห!E#ระดับหน่ึงในการผลักดันใหEเกิดการปฏิรูประบบ

การศึกษา และเปaดโอกาสใหEเกิดการมีส7วนร7วมจัดการศึกษาโดยภาคประชาชน ที่กําหนดไวEในร7#, 

พระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ.2542แลE4 แมEว7าในขEอเท็จจริงการปฏิรูประบบการศึกษาไทยหลัง

รัฐธรรมนูญ 2540 ยังมีอุปสรรคอยู7มากก็ตามอันเนื่องดEวยเหตุปVจจัยหลายประการ ทั้งในเรื่องของ

ความร2E1วามเขEาใจการจัดการทางการศึกษาจากรัฐบาล และหน7วยที่นํานโยบายไปปฏิบัติ แต7ทั้งนี้ก็

เปLนจุดเริ่มตE!ที่ดีในการผลักดันการศึกษาใหEประชาชนไดEมีโอกาสเJE#ถึงการศึกษาไดEทั่วประเทศ 

 รัฐธรรมนูญฉบับ9P 2550 กับการศึกษา เนื้อหาสาระของร7างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวขEองกับ

การศึกษา ถูกระบุเอาไวEหลายมาตราดังน้ี   

 หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย   

 ส7วนที่ 8 สิทธิเสรีภาพในการศึกษา ในมาตรา 49 มาตรา 50  

 มาตรา 49 บุคคลย7อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม7นEอยกว7# สิบสอง9P           

ที่รัฐจะตEองจัดใหEอย7#งทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม7เก็บค7#ใชEจ7าย ผ2Eยากไ$E ผูEพิการ หรือทุพพลภาพ 

หรือผ2Eอย27ในสภาวะยากลําบาก ตEองไดEรับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหEไดEรับการศึกษาโดยทัดเทียม
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กับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององคSกรวิชาชีพ หรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน การเรียนร2EดEวยตนเอง และการเรียนร2Eตลอดชีวิต ย7อมไดEรับการ1?Eมครองส7งเสริมจากรัฐ  

 มาตรา 50 บุคคลย7อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย 

และการเผยแพร7งานวิจัยตามหลักวิชาการย7อมไดEรับการคุEมครอง ทั้งนี้เท7าที่ไม7ขัดต7อห!E#ที่ของ

พลเมือง หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห7งรัฐ  

 ส7วนที่ 4 แนวนโยบายดE#!ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม  

 มาตรา 80 วรรค 3-5 กล7#วคือ 

 วรรคสาม พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาใหEสอดคลEองกับความเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนใหEผูEเรียนมีความคิดสรEางสรร1S สรEางเสริม และปลูกฝVงความร2E

จิตสํานึกที่ถูกตEองเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรูEรักสามัคคี 

ความมีระเบียบวินัย พัฒนาคุณภาพผูEประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดสรร

งบประมาณเพื่อการศึกษาอย7#งเหมาะสม และเพียงพอ  

 วรรคสี่ ส7งเสริม และสนับสนุนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุก

รูปแบบใหEสอดคลEองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม จัดใหEมีแผนการศึกษาแห7งชาติ 

กฎหมายเพื่อการศึกษาแห7งชาติ จัดใหEมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาใ5E

"E#วห!E#ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝVงใหEผ2EเรียนมีจิตสํานึกของความเปL!ไทย มี

ระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนSส7วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยSเปL!ประมุข 

 วรรคหE# ส7งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต7#, ๆ และเผยแพ$7

JEอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดEรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

 เปLนที่ทราบกันดีว7#หลังรัฐธรรมนูญ9P 2540 มีการปูทางเรื่องการปฏิรูปการศึกษาแลE4 แ07

ปVญหายังติดขัดอยู7ที่โครงสรE#งค7อนJEางมาก ทําใหEการพัฒนาการศึกษาในเชิงคุณภาพไม7ประสบ

ผลสําเร็จเท7#ที่ควร เมื่อรัฐธรรมนูญฉบั>9P 2550 เกิดขึ้น เนื้อหาสาระกับการศึกษานั้นไดEส7งเสริม

และสนับสนุนการศึกษาใหEประชาชนไดEมีโอกาสเJEาถึงมากขึ้น รัฐธรรมนูญจะนําไปสู7"#รปฏิรูป

การศึกษาไทยไดEมาก!Eอยแค7ไหนนั้นข้ึนอย27กับการตระหนักและตั้งใจจริงในการพัฒนาการศึกษา 

 

2.2  แนวคิดการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ;T) 

 โลกกําลัง"EาวเขE#สู7ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการแJ7งขันทุกรูปแบบ สิ่งที่เกิดขึ้น

เหล7#!AMทE#ทายผ2EมีอาชีพครูเปLนอย7างยิ่ง งานของครูเปL!งานสรE#งคน ซึ่งมีความสําคัญยิ่งใหญ7ต7อสังคม 
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เปLนงานที่ซื้ออนาคตการศึกษาไทยและประเทศไทยว7#จะเขEมแข็ง และแJ7งขันกับเวทีโลกไดEหรือไ67 

(ชนาธิป พรกุล,  2544: 2) 
 สังคมไทยขาดศักยภาพทางการศึกษา ใน9P 2539 มีอัตราส7วนนักเรียนที่เขE#เรียนต7อในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อเทียบกับประชากรกลุ7มอายุ 15-17 9P ใน9P พ.ศ. 2537 คิดเปL!รEอยละ 34 

และสัดส7วนนักศึกษาระดับปริญญาตรีต7อประชากรกล?7มอายุ 18-21 9P คิดเปL!รEอยละ 18.7 ใน9P พ.ศ. 

2537 เมื่อเปรียบเทียบดูจะเห็นว7#แตกต7#งกันมาก โอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศยังไม7เท7#เทียมกัน 

ทําใหE1!ไทยดEอยทั้งดEานความเจริญทางเทคโนโลยี ความคิดสรE#งสรร1S และการประดิษฐSคิด1E!  

ต7#, ๆ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศSศักดิ์,  2539: 20-24) 

แนวคิดในการปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายหลังประกาศใDE

พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 สิ่งที่คนในสังคมไทยคาดหวัง และตEองการใหEเกิดขึ้น 

คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบกระบวนการเรียนรูEในระบบการศึกษา ใหEเปLนไปในแนวทางที่

เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลก ผูEเรียนเปLนศูนยSกลางแห7งการเรียนร2E โดยครูเปL!                 

ผ2Eอํานวยความสะดวกในการเรียนร2EเปL!ผ2Eชี้แนะ และการปรับเปลี่ยนหลักสูตรรูปแบบวิธีสอนใ567 ๆ 

ใหEสอดคลEองกับผูEเรียนตามเจตนารมณSJองพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542   

 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเปL!อง1S"รสําคัญหลักทางการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญ

ของการปฏิรูปการฝ]"หัดครูใหEมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยไดEจัดทําโครงการผลิตครูการศึกษา

ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 9P) เพื่อผลิตครูแนวใหม7ที่มีความรูEทางวิชาการที่ลึกซึ้ง

เชี่ยวชาญในการสอน มีทักษะทางวิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต7อความเปL!ครูรวมทั้งมีความรัก และศรัทธา

ในวิชาชีพครู และเปLนครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพครูใหEเปL!

วิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนหลักการมีส7วนร7วมระหว7างสถาบันอุดมศึกษาผลิตครู หน7วยงานผูEใชEครู 

สถานศึกษา และชุมชนในการคัดเลือกและจัดการเรียนร2E 

 

2.2.1  ระบบและกระบวนการใหมCในการผลิตและพัฒนาครู (สํานักงานสภาสถาบัน                

  ราชภัฏ,  2544: 26-27)  

แนวคิดและหลักการ                                     

1.  อง1Sประกอบที่มีความสําคัญยิ่งในการสรE#งสรรคSการศึกษาที่มีคุณภาพ คือ ครูและ

ผ2Eบริหารการศึกษา ที่มีความสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณภาพส7วนบุคคลซึ่งเอื้ออํานวยใหEสามารถ

จัดการเรียนการสอน หรือสรE#งสรร1S"#รเรียนร2Eเพื่อพัฒนาผ2EเรียนใหEเปL!คนเก7, คนดี และมีความสุข 

ส7งผลใหEเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในชีวิตส7วนตัว สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก  
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2.  มาตรการสําคัญที่จะทําใหE1รูมีคุณภาพ คือ การมีคณาจารยSคุณภาพ และการมีระบบ 

และกระบวนการที่ดีในการผลิตและการพัฒนาครู คณาจารยSและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  จากการศึกษาวิจัย พบว7# มีความจําเปL!เร7งด7วนที่จะตEองปฏิรูประบบและกระบวนการ

ในการผลิตและพัฒนาครู คณาจารยSและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อครูและผูEบริหารใหม7มีคุณภาพ 

ส7วนครูและผ2Eบริหารประจําการมีการพัฒนาคุณภาพอย7างต7อเน่ือง 

4.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ มาตราที่ 52 ไดEกําหนดใหE"ระทรวงการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ส7งเสริมใหEมีระบบและกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารยSและ

บุคลากรทางการศึกษาใหEมีคุณภาพมาตรฐานที่เหมาะสมกับเปL!วิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับ และ

ประสานใหEสถาบันที่ทําห!E#ที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจา$BS และบุคลากรทางการศึกษา ใหEมีความ

พรEอม และมีความเขEมแข็งในการเตรียมบุคลากรให67 และการพัฒนาบุคลากรประจําการอย7#,

ต7อเน่ือง 

5.  ระบบและกระบวนการใหม7ในการผลิตและพัฒนาครูน้ีจะจําแนกเปL! 5 ระบบย7อย คือ  

      5.1  ระบบและกระบวนการใหม7ในการผลิตครู  

      5.2  ระบบและกระบวนการใหม7ในการพัฒนาครู  

      5.3  ระบบและกระบวนการใหม7ในการผลิตผ2Eบริหารการศึกษา  

      5.4  ระบบและกระบวนการใหม7ในการพัฒนาผ2Eบริหารการศึกษา  

      5.5  ระบบและกระบวนการใหม7ในการพัฒนาคณาจารยSสถาบันผลิตและพัฒนาครู 

ผ2Eบริหารการศึกษาและผ2Eบริหารสถานศึกษา 

ระบบและกระบวนการใหม7ในการผลิตครู 

เป[#หมาย 

1.  ครูคุณภาพที่ม?7งปฏิรูปการเรียนร2Eของผ2Eเรียน 

2.  ผ2Eเรียนมีคุณภาพ เ"7, ดี มีสุข 

3.  โรงเรียนคุณภาพเปL!อง1Sกรแห7งการเรียนร2E 

4.  สังคมคุณภาพ ที่เปL!สังคมฐานความร2Eและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ระบบ 

ระบบ “ศูนยS1วามเปL!เลิศในการผลิตครู” ที่เกิดจากเครือข7#ยความร7วมมืออย7#งใกลEชิด 

และการเรียนร2Eร7วมกันของสถาบันผลิตและพัฒนาครู อง1Sกรวิชาชีพครู สถานศึกษาที่เปL!โรงเรียน

พัฒนาวิชาชีพในการศึกษากระแสหลัก และการศึกษาทางเลือก ครอบครัว สถานประกอบการ 

อง1Sกรเอกชน องคS"รชุมชน และผ2Eทรงคุณวุฒิสาขาต7#, ๆ  

กระบวนการ 
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กระบวนการใหม7ในการผลิตครูที่เ!E!!วัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การเรียนรูEแบบอง1S

รวมที่ยึดผ2EเรียนเปL!สําคัญ การใชEโรงเรียนเปL!ฐาน 

ปฏิญญาสากลว7าดEวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ กรุงปารีส                           

(5-9 ตุลาคม พ.ศ.2541) ไดEบัญญัติไวEว7# การจัดการเรียนการสอนที่มุ7งเห็นผลผลิตคุณภาพของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตEองม?7งพัฒนาดE#!สําคัญ และใหEบรรลุคุณลักษณะของผ2Eเรียนร2Eดังน้ี  คือ 

1.  จะตEองมีความสามารถในการคิดอย7างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจดEวยตนเอง 

2.  จะม?7งแสวงหาความร2EดEวยการศึกษาดEวยตนเอง การศึกษาที่ต7อเนื่อง และการศึกษาเพื่อ    

การดํารงชีวิตและเปLนบุคคลแห7งการเรียนร2E (Learning Person) มีทักษะชีวิตที่เขEมแข็ง และมี

ประสิทธิภาพ 

3.  มีความรูEอย7#งลึกซึ้ง ประยุกตSใชEไดEอย7างมีประสิทธิภาพมีทักษะกระบวนการแ"Eไข

ปVญหา 

4. การใชEเทคโนโลยี และนวัตกรรมผ7านเครือข7#ยไดEอย7#งชํานาญ และมีทักษะการสื่อสาร

สารสนเทศดE#!ภาษาและเครือJ7#B 

5.  การเรียนร2Eร7วมกันเปL!สังคมแห7งการเรียนร2E (Learning Society)  

  

2.2.4  หลักสูตรผลิตครูรDC%ใหมCมีลักษณะสําคัญแล.2.5%8%ให85หมาะในศตวรรษที่ 21  

1.  มีระยะเวลาการเรียนที่ยาวนานยิ่งขึ้น โดยฝ]กประสบการณSวิชาชีพครู ประยุกตSความร2E

เพื่อสอน วิจัย และพัฒนา เสนอผลงานต7อสถาบันและสาธารณชนในรอบ 1 9P 

2.  ใชE1?ณลักษณะของครูร?7นให67 กําหนดเปL!จุดม?7งหมายของหลักสูตรโดยตรง 

3.  อง1Sประกอบของกล?7มวิชาในหลักสูตร และจํานวนหน7วยกิตไม7นEอยกว7#170 หน7วยกิต

จัดเปL! 4 กล?7มวิชา คือ 

      3.1  กล?7มวิชาการศึกษาทั่วไป   จํานวน  30-35  ห!7วยกิต 

      3.2  กล?7มวิชาชีพครู    จํานวน  45-55  ห!7วยกิต 

                3.3  กล?7มวิชาฝ]กประสบการณSวิชาชีพครู  

              และการประยุก0S    จํานวน 25-30 ห!7วยกิต 

       3.4  กล?7มวิชาเลือกเฉพาะดE#!หรือวิชาเอก  จํานวน  60-70 ห!7วยกิต 

 4.  มีเกณฑS"#รประเมินผลการเรียนรูEที่เขEมขE!ยิ่งขึ้น คือ จะตEองไดEระดับผลการเรียน              

ไม7ต่ํากว7# C หรือ S ทุกรายวิชา มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม7ต่ํากว7# 2.50 และมีเวลาเรียนไม7นEอยกว7#             

รEอยละ 90 ของเวลาเรียนในแต7ละรายวิชา 
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 5.  มีเกณZSคุณลักษณะการคัดเลือกผูEจะเJEาเรียนตามกรอบหลักสูตร ที่มุ7งเนE!ใหEคัดเลือก          

คนดี คนเ"7, และมีจิตใจที่ชอบที่จะเปL!1รูเJE#เรียน 

 6.  มีจุดเ!E!ในโครงสรE#งในวิชาที่สอดคลEองกับความตEองการ และการแ"EไขปVญหาคุณภาพ

ทางวิชาการของครูยุคใหม7คือ 

       6.1 เ!Eนวิชาภาษาอังกฤษที่ม?7งใหE1รูสามารถสื่อสารดEวยภาษาอังกฤษไดEในระดับสูง 

       6.2 เ!Eนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ม?7งใหE1รูเปL!นักเทคโนโลยี เพื่อ

พัฒนาสื่อนวัตกรรมการสอน         

       6.3 เนE!วิชาวิจัยทางการศึกษาที่มุ7งใหEครูเปLนนักวิจัยสามารถวิจัย และพัฒนาทางการ

เรียนการสอน แ"EปVญหาการเรียนการสอนอย7างเปL!ระบบ 

       6.4 เ!Eนทักษะกระบวนการคิดอย7#งมีวิจารณญาณ ความคิดสรE#งสรรคSที่เนEนใหEครูเปL!

นักคิด นักเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงดEวยวิธีการต7#, ๆ อย7#งมีระบบ และมีวิจารณญาณ   

       6.5 เนEนความรูEอย7#งลึกซึ้ง กระจ7างชัดในเนื้อหาวิชาเอก และวิชาความเปL!ครู                  

ใหEแตกฉานระดับครูมืออาชีพ โดยมีสัดส7วนจํานวนหน7วยกิตการเรียนรูEอย7างสมดุล และสัดส7วน

ระหว7#งวิชาชีพครู วิชาฝ]กประสบการณSวิชาชีพ และวิชาเอก 

 

 2.2.5  หลักสูตรผลิตครูรDC%ใหมCควรมีหลักการสําคัญดังน้ี 

 1. เปL!การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาต7าง ๆ ใหEมีมาตรฐานตามเกณZS

มาตรฐานวิชาชีพโดยใหEมีความร2E สติปVญญา มีความสามารถในการสอน และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 2. เปLนการศึกษาที่ม?7งใหEบัณฑิตสามารถบูรณาการประยุกตSพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการ 

สอนในสถานศึกษาใหEเหมาะสมกับสถานการณSทEองถิ่น และสากล 

 3. เปL!"#รศึกษาที่ม?7งใหEบัณฑิตสรE#งความเปL!เลิศในวิชาชีพครูใหEเปL!วิชาชีพชั้นสูงอย7#,

ภาคภูมิมั่นคง และน7าเชื่อถือ 

 4.  เปLนการศึกษาที่เนEนการเรียนรูEดEวยตนเองอย7างเต็มศักยภาพโดยอาศัยสื่อ นวัตกรรม              

และแหล7งเรียนร2Eทั้งในทEองถิ่น ในประเทศ และต7#งประเทศ เ!E!การใชEเวลาอย7#งสรE#งสรรคSตลอด

ชีวิต 

 5.  เปL!หลักสูตรที่มีความสมดุลทั้งเน้ือหาสาระ และกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะผูEเรียนใน

ลักษณะหลักสูตรบูรณาการสัมพันRSวิชา (Correlation and Integrated Curriculum) 

  

 2.2.6  กรอบแนวทางการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป              

            การศึกษา  
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มาตรา 52 พ.ร.บ.การศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 กําหนดภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ            

คือ กระทรวงศึกษาธิการจะตEองส7งเสริมใหEมีระบบและกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจา$BS 

และบุคลากรทางการศึกษา ใหEมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปL!วิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับ

และประสานใหEสถาบันที่ทําหนEาที่ผลิต และพัฒนาครูคณาจารBS รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา                

มีความพรEอม และมีความเขEมแข็งในการเตรียมบุคลากรให67 และพัฒนาบุคลากรอย7#งต7อเน่ือง 

 แผนยุทธศาสตรS"#รปฏิรูปครู คณาจารBS และบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ.2548-2551) 

 กระทรวงศึกษาธิการไดEจัดทําแผนยุทธศาสตรSการปฏิรูปครูฯประกอบดEวย ยุทธศาสต$S

สําคัญ 3 ประการ  ไดEแ"7 

1.  ยุทธศาสตรSการฟgh!ฟูศรัทธาวิชาชีพครู 

2.  ยุทธศาสตรSการพัฒนาศักยภาพครู 

   3.  ยุทธศาสตรSการผลิตครูแนวให67 

การดําเนินงานใหEบรรลุเป[าประสง1SเชิงยุทธศาสตรS"#รผลิตครูแนวใหม7กําหนดหลักการ

การผลิตครูแนวใหม7ไวEดังน้ี 

 1.  เปL!รูปแบบการผลิตครูที่สามารถสรE#งครูที่มีความร2Eลึกซึ้งทางวิชาการมีความเชี่ยวชาญ

ในทางปฏิบัติ และจิตวิญญาณความเปL!ครู 

 2.  เปL!รูปแบบที่สามารถจูงใจใหEคนดีคนเ"7งเขE#มาเรียนครู 

 3.  เปL!รูปแบบที่สามารถควบคุมมาตรฐานไ<E 

 4.  สามารถตอบสนองความตEองการการใชEครูทั้งดEานสาขาวิชา จํานวนและเป[#หมาย 

ยุทธศาสตรS"#รผลิตครูแนวใหม7กําหนดเป[าประสง1Sเชิงยุทธศาสต$S ไ4E 2 ประการ คือ 

 1.  ผลิตครูมืออาชีพที่มีความร2Eทางวิชาการ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีอุดมการณSในการประกอบ

วิชาชีพครู ดEวยกระบวนการเรียนรูEและฝ]"ปฏิบัติอย7างเJEมJE! 

 2.  ผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน สาขาวิชาที่เปLนที่ตEองการของสังคมและจําเปL!                     

ต7อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

2.2.7  หลักสูตรการผลิตครูและบุคลากรการศึกษาแนวให@C 

การประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแนวทางการผลิตครูวันจันทรSที่ 31 ตุลาคม 2548 

โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ศาสตราจารยSพิเศษภาวิช  ทองโรจ!S) 

เนEนสาขาวิชาขาดแคลน และสาขาวิชาที่เปLนความตEองการและจําเปL! ทั้งระดับ                          

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก แบ7งเปL! 3 ประเภท ดังน้ี 
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 หลักสูตรการผลิตครูและบุคลากรการศึกษาแนวใ567  

 1.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (5 9P)  

     1.1  ศึกษาวิชาการอย7างเJEมJE! 4 9P 

     1.2  ฝ]กประสบการณSวิชาชีพ และฝ]"ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่สภาครูรับรอง 1 9P 

     1.3  ผ7#!การประเมินตามเกณZSแลEวจะไดEรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 2.  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาบัณฑิต (2 9P) จากผ2Eจบปริญญาตรี  

     2.1  จบปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่น 

     2.2   ศึกษาต7อวิชาชีพครู 1 9P 

     2.3   ฝ]"ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่สภาครูรับรอง 1 9P 

     2.4   ผ7#!"#รประเมินตามเกณZSแลEวจะไดEรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 3.  หลักสูตรปริญญาโททางการสอน 

   3.1  จบปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ศึกษาต7อระดับปริญญาโท2 9P 

   3.2  ฝ]กปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่สภาครูรับรอง 1 9P 

   3.3  ผ7#!การประเมินตามเกณZSแลEวจะไดEรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 การดําเนินงานที่ผ7#!มา 

 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห7งที่ผลิตครูเริ่มใชEหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี   

(5 9P) ใน9P พ.ศ.2547 มีประมาณ 50 แห7งเJE#ร7วมโครงการ ฯ (มีการใหEทุนการศึกษา) โดยผ2EไดEรับทุน

เมื่อจบการศึกษาจะตEองรับราชการเปL!ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานเท7#"=บระยะเวลารับทุน คือ 5 9P โดย คณะรัฐมนตรีไดEมีมติเห็นชอบใหEดําเนินการนําร7อง 1 9P

ใน9P พ.ศ.2547 และใหEประเมินผลการดําเนินงานก7อน  

 

 2.2.8  การดําเนินงานโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ;T)  

 ความเปL!มา 

 เนื่องดEวยพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พุทธศักราช 2542 และแกEไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช 2545 ใหE1วามสําคัญกับเป[#หมายการจัดการศึกษาว7#ตEองเปL!ไปเพื่อพัฒนาคนใหEเปL!

มนุษยSที่สมบูรณSทั้งทางร7#งกาย จิตใจ สติปVญญา มีความร2E มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยู7ร7วมกับผูEอื่นไดEอย7างมีความสุข รวมทั้งตEองมีกระบวนการปลูกจิตสํานึกที่

ถูกตEอง ร2Eจักรักษาประโยช!Sของส7วนรวม และประเทศชาติ 

 สังคมจึงคาดหวังว7#1รูจะเปL!หัวใจสําคัญในการดําเนินพันธกิจเหล7#!A้ใหEลุล7วงไ<E และการ

ที่ครูจะพัฒนาศักยภาพใหEมีความรับผิดชอบภารกิจอันใหญ7หลวงนี้ไ<E จําเปL!ตEองมีการส7งเสริมใ5E
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เกิดระบบการผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหEมีคุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอและ

ไดEมาตรฐาน โดยการคัดเลือก คนดี คนเก7, และมีความศรัทธาต7อวิชาชีพครูเJEามาเรียนครู เพื่อใ5E

วิชาชีพครูเปL!วิชาชีพชั้นสูงโดยแทEจริง 

   กระทรวงการศึกษาธิการจึงจัดใหEมีการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี

(หลักสูตร 5 9P) ขึ้น ตามแผนยุทธศาสตรS"#รปฏิรูปครูและบุคลาการทางการศึกษา (พ.ศ.2547-2556) 

 หลักการ 

 การดําเนินงานโครงการอาศัยหลักการสรE#งระบบการผลิตครูแนวใหม7โดยจูงใจนักเรียนที่ดี 

เก7, และมีความศรัทธาต7อวิชาชีพครูเขE#ศึกษา โดยจัดใหEมีระบบการใหEทุนการศึกษา ระหว7างศึกษา 

และมีระบบการประกันการมีงานทํา ตลอดจนหลักการมีส7วนร7วมระหว7#งสถาบันอุดมศึกษาผลิตครู 

ห!7วยงานผ2EใชE1รู สถานศึกษา และชุมชนในการคัดเลือกและจัดการเรียนร2E  

 วัตถุประสง1S 

1.  เพื่อผลิตครูมืออาชีพที่มีความร2Eทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการ@S                     

ในวิชาชีพครูดEวยหลักสูตรและการสรE#งกระบวนการเรียนร2E และการฝ]กปฏิบัติที่เJEมแข็ง 

 2.  เพื่อผลิตครูในสาขาที่ขาดแคลน และจําเปLนต7อการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

  เป[#หมาย 

 1.  เป[#หมายเชิงปริมาณ  ผลิตครูสาขาวิชาขาดแคลน 8 สาขาวิชา โดยเนE!"ล?7มวิชาที่กําหนด

ในสาระการเรียนรูEตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และใหEมีจํานวนนักศึกษาตาม

ประมาณการอัตราว7#งของขEาราชการครูที่สามารถจะรับไดEในแต7ละ9P ตามแผนการผลิต 3 ปPต7อเนื่อง 

(พ.ศ.2547-2549) ปPละ2,500 คน รวม 7,500 คน ดังน้ี 
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ตารางที่ 2.1  แสดงจํานวนการผลิตครูแนวให67 (คน) ต7อ9P 

 

สาขาวิชา จํานวนการผลิต (คน) ตCอ;T รวม 

2547 2548 2549 

คณิตศาสต$S 500  500 500  1,500 

วิทยาศาสต$S 500  500 500  1,500 

ภาษาต7างประเทศ 600  600 600  1,800 

ภาษาไทย 200  200 200  600 

สังคมศึกษา 200  200 200  600 

นาฏศิล9i/ดุริยางคศิล9i/ศิลปศึกษา 100  100 100  300 

การศึกษาปฐมวัย 200  200 200  600 

การศึกษาพิเศษ 200  200 200  600 

รวม 2,500  2,500 2,500  7,500 

 

แหลCงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2547: 2. 

หมายเหตุ: คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ใหEกระทรวงการศึกษาธิการปรับแผน                

      การดําเนินการ จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2546 อนุมัติ    

      หลักการ ของโครงการ ฯ ตามแผน 3 9P (พ.ศ. 2547-2549) ปPละ 2,500 คน เปLนโครงการ

      นําร7อง 1 9P จํานวน 2,500 คน เพื่อประเมินผลการดําเนินโครงการ ฯ "7อน 

 

 2.  เป[#หมายเชิงคุณภาพ 

     1)  ไดE1รูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ 

     2) ไดEครูที่มีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบดEวยจรรยาบรรณต7+             

ตนเองจรรยาบรรณต7อวิชาชีพ จรรยาบรรณต7อผูEรับบริการ จรรยาบรรณต7อผูEร7วมประกอบอาชีพ

จรรยาบรรณต7อสังคม 

 การบริหารโครงการ 

 เพื่อใหE"ารดําเนินงานตามโครงการเปLนไปอย7างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหEมี

คณะกรรมการบริหารโครงการในแต7ละระดับ พรEองทั้งบทบาทห!E#ที่ ดังต7อไปน้ี 
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 1.  คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี 

 ใหE"ระทรวงศึกษาธิการแต7งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(หลักสูตร 5 9P) โดยมีองคSประกอบและบทบาทห!E#ที่ ดังน้ี  

 อง1Sประกอบของคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดEวย 

      1)  คณะกรรมการโดยตําแห!7, 

  * รัฐมนตรีว7#"#รกระทรวงศึกษาธิการ 

  * ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  * ผ2Eอํานวยการสํานักงบประมาณ 

  * เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห7งชาติ 

               * เลขาธิการคณะกรรมการขE#ราชการพลเรือน 

  * เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  * เลขาธิการสภาการศึกษา 

  * เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  * เลขาธิการคุรุสภา 

  * เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 

  * เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

  * ผ2Eอํานวยการสถาบันส7งเสริมการสอนวิทยาศาสตรSและเทคโนโลยี 

  * ผ2Eอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการส7งเสริมการศึกษาเอกชน 

  * ผ2EอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการJE#ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  * ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสต$S/ศึกษาศาสตรSแห7งประเทศไทย 

       2)  ผ2Eทรงคุณวุฒิ จํานวน 3-5 คน 

  * พิจารณาแนวทางการดําเนินงาน 

  * พิจารณาแผนการบรรจุผ2Eสําเร็จการศึกษา 

  * พิจารณาเกณZSการคัดเลือกสถาบันผลิตครูเJE#ร7วมโครงการ 

  * พิจารณาแนวทางการติดตามผลและประเมินผลโครงการ 

  * พิจารณ#JEอยกเวE!แตกต7#งจากหลักเกณZS วิธีการ หรือแนวทางที่กําหนด 

  * แต7งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานไดEตามความจําเปL! 

 2. คณะกรรมการบริหารโครงการระดับสถาบัน 

 สถาบันผลิตครูแต7ละแห7งแต7งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระดับสถาบันเพื่อ

รับผิดชอบการดําเนินการผลิตครูตามโครงการ โดยมีองคSประกอบ และบทบาทหนEาที่ ดังน้ี 
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 อง1Sประกอบ 

  1. อธิการบดี หรือผ2Eที่อธิการบดีมอบหมาย  ประธานกรรมการ 

  2. ผ2Eทรงคุณวุฒิ จํานวน 3-5 คน ภายในและภายนอก  กรรมการ 

  3. คณบดีหรือผ2Eแทนคณะที่เก่ียวJEองกับการผลิตครู  กรรมการ 

  4. ผ2Eแทนจากห!7วยงานผ2EใชEครู จํานวน 1 คน   กรรมการ 

  5. รองคณบดี ที่คณบดีมอบหมาย      กรรมการและเลขานุการ 

 บทบาทห!E#ที่ 

            1.  ดําเนินการตามนโยบาย หลักเกณZS และแนวทางการดําเนินงานของโครงการ

คัดเลือกนิสิต/นักศึกษาเJE#โครงการ 

2.  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

            3.  กํากับ ควบคุม ดูแล นิสิต/นักศึกษาในการปฏิบัติใหEเปL!ไปตามหลักเกณZS และ

แนวทางของโครงการ 

4.  ติดตามและประเมินผลระหว7#งการดําเนินงานโครงการ 

            5.  ประสานงานเกี่ยวกับการรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เพื่อใหEผ2Eสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติไดEรับอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

            6.  ประสานงานเกี่ยวกับการบรรจุผูEสําเร็จการศึกษาตามโครงการสํานักงาน 

คณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการบรรจุ และแต7งตั้งหลักเกณZS และวิธีการที่คณะกรรมการ

JE#ราชการครู (ก.ค) กําหนด  

7.  แต7งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานไดEตามความเหมาะสม 

 แนวทางการผลิต 

 เนื่องจากโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร59P) เปL!โครงการ

พิเศษที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะในการคัดเลือกผูEเJEาศึกษาโดยเ!E!1!ดี คนเ"7งและผ2Eที่มีความศรัทธา 

ต7อวิชาชีพครู จํากัดจํานวนการรับนักศึกษา ใหEเงินทุนระหว7#งศึกษาและประกันการมีงานทํา เพื่อใ5E 

ไดE1รูดี ครูเก7, และมีเจตคติที่ดีต7อวิชาชีพครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพ จึงไดEมีการกําหนด

แนวทางการผลิต ดังน้ี 

 1. กระบวนการคัดเลือกบุคคลเขE#ร7วมโครงการ 

  คุณสมบัติของผ2Eสมัคร 

 เปLนผ2Eสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปPที่ 6 หรือเทียบเท7#มาแลEวไม7เกิน 1 9P ที่มีผลการเรียน

เฉลี่ยไม7ต่ํากว7# 2.75 และผลการเรียนเฉลี่ยในสาขาวิชาเอกที่สมัครไม7ต่ํากว7# 3.00 ตลอดหลักสูตร

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท7# มีความประพฤติดี โดยการรับรองจากสถานศึกษา มีความรัก
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และความศรัทธาต7อวิชาชีครู มีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สามารถจะไดEรับการพัฒนาใหEมีศักยภาพ

ทางวิชาการ และวิชาชีพไดEตามตEองการ 

 เกณZSการคัดเลือก 

 พิจารณาจากผลคะแนนสอบวิชาหลัก และวิชาเฉพาะในภาคปฏิบัติ (ถE#มี) รEอยละ50 วัดแวว

ความเปL!1รู รEอยละ 20 และสอบสัมภาษ@S รEอยละ 30 

 2.  หลักสูตร 

 หลักสูตรที่ใชEการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 9P) มีจํานวน

ห!7วยกิตโดยรวมไม7ต่ํากว7# 160 ห!7วยกิต ในหลักสูตรจะตEองจัดใหEมีการฝ]กประสบการณSวิชาชีพครู 

และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม7!Eอยกว7# 1 9P โดยมีโครงสรE#งหลักสูตร ดังนี้ 

       2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม7!Eอยกว7# 30 ห!7วยกิต 

       2.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม7!Eอยกว7# 124 ห!7วยกิต โดยประกอบดEวย 

              2.2.1  วิชาชีพครูไม7!Eอยกว7# 50 ห!7วยกิต 

              2.2.2  วิชาเฉพาะดEาน ไม7!Eอยกว7# 74 ห!7วยกิต 

              2.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม7!Eอยกว7# 6 ห!7วยกิต 

 3.  การจัดการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 

(หลักสูตร 5 9P) มีแนวทางในการจัด ดังน้ี 

      3.1  เรียนร2Eหลักการ และทฤษฎีต7#, ๆ อย7#งถูกตEอง ครอบคลุม และนําไปใชEไ<E  

      3.2  เ!Eนการเรียนร2EจากการปฏิบัติในสถานการณSจริงเพื่อใหEสามารถนําไปใชEไดEจริง 

      3.3  เ!Eนการเรียนร2EดEวยตนเอง 

      3.4  เรียนร2Eจากสถาบันการศึกษา และแหล7งเรียนร2Eที่หลากหลาย 

      3.5  เ!Eนการวัด และการประเมินผลตามสภาพจริง 

      3.6  จัดประสบการณSเพื่อพัฒนาทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสง1S 

      3.7  จัดฝ]กประสบการณSวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู 

 4.  การฝ]"ประสบการณSวิชาชีพ การฝ]"ประสบการณSวิชาชีพครู ควรมีแนวดําเนินการดังน้ี 

      4.1  ควรกําหนดใหEมีการฝ]"ประสบการณSวิชาชีพครูเปLนระยะ ต7อเนื่องกันตลอด

หลักสูตร 

      4.2  ควรจัดหาแหล7งฝ]"ประสบการณSวิชาชีพครูใหEมีจํานวน และคุณภาพที่เหมาะสม                   

ควรมีการนิเทศติดตามผลการฝ]"ประสบการณSวิชาชีพอย7#งต7อเน่ือง 
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      4.3  ควรมีการสัมมนาระหว7#งการฝ]กประสบการ@S และภายหลังฝ]กอย7างเปLนระบบ ควร

ร7วมกันคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ/หรือเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งโรงเรียนร7วมพัฒนา

วิชาชีพ 

 5.  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสง1S 

 สถาบันอุดมศึกษาตEองจัดกิจกรรมเพื่อนพัฒนานิสิต/นักศึกษาเพื่อใหEเกิดทักษะ                     

และคุณลักษณะที่พึงประสงคSในดE#!ต7#, ๆ เช7! ทักษะการจัดการเรียนร2Eในรูปแบบต7#, ๆ ทักษะทาง

ภาษา และการสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการใชEเทคโนโลยีเพื่อนการเรียนร2E คุณธรรม              

และจริยธรรม การเปL!ผ2Eใฝdร2Eใฝdเรียน การบําเพ็ญตนใหEเปL!ประโยช!Sต7อส7วนรวม เปL!ตE! 

 ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดกิจกรมที่หลากหลาย เช7! กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพัฒนา

ตน กิจกรรม17#ยอาสา กิจกรรมค7#ยภาษา กิจกรรมกล?7มสนใจ กิจกรรมบําเพ็ญประโยช!S กิจกรรม

บริการชุมชน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ เปLนตE!โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจ

กําหนดทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสง1Sของนักศึกษาในแต7ละชั้น9P ดังตัวอย7#งต7อไปน้ี 
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ตารางที่ 2.2  แสดงกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อใหEเกิดทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสง1S 

 

ปPที่ 1 ปPที่ 2 ปPที่ 3 ปPที่ 4 ปPที่ 5 

1. ทักษะทาง

คอมพิวเตอ$S เพื่อ

การสืบคE! 

 

 

2. ทักษะการใDE

ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

 

3. ทักษะการอย27

ร7วมกัน 

 

 

 

4. สรE#งวิสัยทัศ!S

ทางวิชาการ 

1. ทักษะทาง

คอมพิวเตอรSเพื่อ

การประยุกตSใDE 

 

 

2. ทักษะการพูด

ในที่ชุมชน 

 

 

3. ทักษะในการ

ทํางานร7วมกันกับ

ผูEอื่น 

 

 

4. ทักษะในการ

ปรับตัวและการ

แ"EปVญหา 

 

5. เปaดโอกาสใน

การพัฒนาทาง

วิชาชีพ (แสวงหา

เครือข7#ยทางการ

เรียนร2Eวิชาชีพ) 

1. ทักษะทาง

คอมพิวเตอรSเพื่อ

การพัฒนาสื่อการ

เรียนร2E 

 

2. ทักษะการเปL!

ผ2Eจัดการเรียนร2E 

 

 

3. ทักษะการเปL!

ผ2E!Xาอย7าง

สรE#งสรร1S 

(Creative 

Leadership) 

4. เปaดโอกาสใน

การประกอบ

อาชีพ (เสE!ทาง

อาชีพ) 

1. ฝ]"อมรมการ

จัดการเรียนร2Eใน

รูปแบบต7#, ๆ 

 

 

2. ทักษะการ

สรEางบรรยากาศ

แหล7งการเรียนร2E 

 

3. ทักษะการใ5E

คําปรึกษา 

 

ไม7มีการจัด

กิจกรรมส7งเสริม

เนื่องจากนิสิต/

นักศึกษาออก

ปฏิบัติการสอน

ในโรงเรียน 

 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - 

 

 หรืออาจจัด

กิจกรรมส7งเสริม 

หรือจัดการเรียนร2E

ตามความ

เหมาะสม 

 

แหลCงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2547: 7. 
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 ในการกําหนดทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสง1S รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการพัฒนานั้น 

สถาบันอุดมศึกษาแต7ละแห7งควรพิจารณาใหEสอดคลEองกับสภาพของผูEเรียน โดยคํานึงของผลลัพRS            

ที่ตEองการ (คุณลักษณะของบัณฑิต) ตามวัตถุประสง1Sของโครงการ 

 ลักษณะการดําเนินการพัฒนา สามารถดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

      ก)  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ และทักษะชีวิตทั้งในระหว7#งภาคเรียนตE! และ

ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูรEอนของทุกปP"#รศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดจะตEองเปL!กิจกรรมที่

นอกเหนือจากที่กําหนดไวEในหลักสูตรตลอดโปรแกรมการศึกษา ระยะเวลาเรียน 5 9P 

       ข)  จัดใหE!/สิต/นักศึกษาตามโครงการไดEเJE#พักในหอพักของสถาบันอุดมศึกษา แต7ใน

กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม7สามารถจัดใหEพักหอพักของสถาบันอุดมศึกษาไ<E หรือไม7มีหอพัก ใ5E

จัดกิจกรรมทดแทนที่ช7วยพัฒนานิสิต/นักศึกษาใหEมีคุณลักษณะที่พึงประสง1S 

 ทั้งน้ีนิสิต/นักศึกษาจะตEองผ7#นกิจกรรมตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยสถาบันอุดมศึกษา

จะตEองบันทึก และออกหลักฐานในลักษณะของแบบบันทึกการเขE#ร7วมกิจกรรมใหE"=บนิสิต/นักศึกษาไ4E

เปLนหลักฐาน 

 6.  การปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาจะตEองจัดนิสิต/นักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม

หลักสูตรเปLนระยะเวลาไม7นEอยกว7# 1 9P ภายใตE"#รนิเทศร7วมระหว7#งสถาบันอุดมศึกษาและ

สถานศึกษาโดยเ!Eนการปฏิบัติงานในห!E#ที่ครู ไดEแ"7 

      6.1  ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน 

      6.2  การวิจัยในชั้นเรียน 

      6.3  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

      6.4  งานกิจกรรมพัฒนาผ2Eเรียน 

      6.5  งานบริการของโรงเรียน 

      6.6  ศึกษาและบริการชุมชน 

      6.7  งานอื่น ๆ ที่ไดEรับมอบหมาย 

 7.  เงื่อนไขและJEอผูกพัน 

      เงื่อนไข และJEอผูกพันใหEเปL!ไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว7#ดEวยทุนการศึกษา              

ของนักศึกษาโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานปริญญาตรี (หลักสูตร 5 9P) พ.ศ.2547 

      7.1 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตEองบรรจุงานในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                    

ไม7ต่ํากว7# 1 เท7#Jองระยะเวลาที่รับทุน 

      7.2 ในกรณีที่นักศึกษาผิดสัญญา ตEองชดใชEทุน 2 เท7#ของเงินทุนที่ไดEรับ    
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 8.  ระยะเวลาดําเนินการ  

       รับนักศึกษาเขE#โครงการ9P 2547 และดําเนินการจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษาใน

ปPงบประมาณ พ.ศ.2551 

 9.  งบประมาณ  

     9.1  เงินทุนการศึกษาของ นักศึกษา 69,000  บาท/คน/9P 

      9.2  งบดําเนินการของสถาบันผลิตครู 15,000 บาท/คน/9P  

 10.  หน7วยงานที่รับผิดชอบ  

        สถาบันผลิตครูจํานวน 50 แห7, เปL!สถาบันผลิตครูของมหาวิทยาลัย (สถาบันแกนนํา

การผลิต) 12 แห7, และมหาวิทยาลัยราชภัฎ 38 แห7,   

 11.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ  

       11.1  จํานวนนักศึกษาที่จบตามเป[#หมายของโครงการ 

        11.2  ความร2Eความสามารถทางวิชาการที่ลึกซึ้งของนักศึกษาที่จบการศึกษา 

        11.3  ทักษะความชํานาญการทางวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ 

       11.4  คุณลักษณะที่พึงประสง1Sในวิชาชีพครูของผ2Eจบการศึกษา 

        11.5  เจตคติที่มีต7อวิชาชีพครูของผ2Eจบการศึกษา  

        11.6  ระยะเวลาของการศึกษา 

        11.7  ความ1?Eมค7#ทางเศรษฐกิจของโครงการ 

        11.8  โรงเรียนคุณภาพ 

        11.9  นักเรียนคุณภาพ 

 12.  ผลที่คาดว7าจะไดEรับ  

      12.1  สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

       12.2  ไดE1รูคุณภาพ เปLนตEนแบบที่ดี มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู 

        12.3  มีการจัดการศึกษามีคุณภาพ สามารถสรEางนักเรียนใหEมีคุณภาพ 

      12.4  สรE#งสังคมคุณภาพ เปLนสังคมแห7งการเรียนร2E  

 13.  ผลการดําเนินงาน 

       13.1  จํานวนนักศึกษาร?7! 2547  

   1)  จําแนกตามสาขาวิชา  

   เป[าหมายการดําเนินงานกําหนด 8 สาขาวิชาไดEแ"7 คณิตศาสต$S วิทยาศาสต$S

ทั่วไป ภาษาต7างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา นาฏศิล9i/ดุริยางคศิล9i การศึกษาปฐมวัย และ

การศึกษาพิเศษ  
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    เมื่อมีการดําเนินงานมีการแตกสาขาวิชาย7อยใน 2 สาขาวิชา สาขาภาษาต7างประเทศ 

แบ7งเปL! ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

     สาขานาฏศิล9i/ดุริยางคศิล9i แบ7งเปL! นาฏศิล9i ดุริยางคศิล9i และศิลปศึกษา 

     2)  จําแนกตามผลการเรียน9P2547 นักศึกษาในโครงการ ฯ จะตEองทําสัญญา               

รับทุนโดยมีเงื่อนไขตามสัญญารับทุน JE+6 (2) ตEองมีผลการเรียนแต7ละปP"#รศึกษาไม7ต่ํากว7# 2.75 

จากJEอมูลเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปP"#รศึกษา 2547  

        13.2  สถาบันฝd#ยผลิต  

    1)  จําแนกตามสถาบันแกนนํา และสถาบันร7วมผลิต สถาบันแกนนํา 12 แห7,                    

สถาบันร7วมผลิต 38 แห7,  

    2)  จําแนกตามภูมิภาค  

   -  ภาคกลาง 21 แห7,  

 -  ภาค 0E 7 แห7,  

 -  ภาคเหนือ 10 แห7, 

 -  ภาคอีสาน 12 แห7,  

    

ตารางที่ 2.3  แสดงสถาบันผลิตครู จําแนกตามภูมิภาค  

 

ภูมิภาค  จํานวน 

(แหC0) 

:8อยละ 

ภาคกลาง                    21 42 

ภาคใ0E  7 14 

ภาคเหนือ  10 20 

ภาคอีสาน  12         24 

รวม 50       100.0 

 

แหลCงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2547: 76. 

  

 นิสิต/ นักศึกษาที่ผ7านการคัดเลือกโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร 5 9P ตEองดําเนินการจัดทําสัญญา โดยสถาบันอุดมศึกษาตEองดําเนินการใหEมีการจัดทําสัญญา
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ใหEทุน และสัญญาคํ้าประกันระหว7#งกระทรวงศึกษาธิการ (ผ2EใหEทุน) กับนิสิต/นักศึกษาในโครงการ 

(ผ2Eรับทุน) ณ สถาบันอุดมศึกษาที่ไดEรับมอบอํานาจ โดยมีข้ันตอนดังน้ี ดังตารางที่ 2.4 

. 

              ตารางที่ 2.4  แสดงข้ันตอนการดําเนินการจัดทําสัญญา 

 

 

ขั้นที่ 

ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําสัญญา 

โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ;T 

1 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําประกาศการดําเนินการจัดทําสัญญา 

2 ชี้แจEงทําความเJE#ใจ วัน เวลา และสถานที่ ทําสัญญาใหEทุนและสัญญาคํ้าประกัน และ

มอบเอกสารแนบสัญญาใหEผ2Eรับทุนล7วงห!E# 

3 ยื่นหลักฐานประกอบการทําสัญญา 

4 ตรวจหลักฐานประกอบการทําสัญญา 

5 ตรวจสอบหลักฐานประกอบสัญญา 

6 กรอกJEอมูลในตัวสัญญา 

7 ตรวจสอบความถูกตEอง 

8 ผ2EรับทุนลงนามในสัญญาใหEทุน 

9 ผ2E1MX#ประกันลงนามในสัญญาค้ําประกัน 

10  อธิการบดีลงนามสัญญาใหEทุน 

 

แหลCงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2547: 17. 

 

 14.  การบริหารโครงการ แบ7งเปL! 3 ระดับ  

       14.1  ระดับนโยบาย ไดEแ"7 คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 9P) มีรัฐมนตรีว7าการกระทรวงศึกษาธิการเปL!ประธาน 

       14.2  ระดับบริหารโครงการในภาพรวม ไดEแ"7 คณะอนุกรรมการโครงการผลิตครูแนว

ใหม7เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปL!ประธาน 

       14.3  ระดับสถาบันฝd#ยผลิต มีอธิการบดี หรือผ2Eที่ไดEรับมอบหมายเปL!ประธาน 

 15.  การบริหารสัญญารับทุน  

        แนวทางการบริหารโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
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       15.1  9P พ.ศ.2547 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบอํานาจใหEอธิการบดีเปL!

ผ2Eทําสัญญารับทุนกับ นักศึกษาที่รับทุน 

      15.2  ใหEสถาบันผลิตครูบริหารสัญญารับทุนระหว7#งการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา และ

เปL!ผ2Eพิจารณาว7# นักศึกษาคนใดหมดสภาพผ2Eรับทุน และตEองชดใชEเงินคืนแลEวจึงแจEงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

      15.3  เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตEองเJE#รับราชการในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหEสถาบันผลิตครูส7งสัญญาใหEสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานรับผิดชอบบริหารสัญญารับทุนต7อไป 

 16.  การพE!สภาพการเปL!นักศึกษารับทุน 

  ผลการดําเนินงาน (การบริหารสัญญารับทุน) ตามหนังสือสัญญารับทุนโครงการผลิตครู

แนวใหม7ระบ?JEอความเก่ียวกับ การพE!สภาพการเปL!!="ศึกษารับทุน ดังน้ี  

JE+ 5 การพE!สภาพโดยไม7ตEองชดใชEทุน ไดEแ"7 ตาย ผ2EใหEทุนหรือสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา

แลEวว7#ไม7สามารถเรียนต7อดEวยเหตุสุดวิสัย เจ็บปdวยรE#ยแรง พิการ 

 ขE+ 6 การพE!สภาพ ตEองชดใชEทุนเท7#ที่ไดEรับ ไดEแ"7 ความประพฤติไม7เหมาะสม ผลการ

เรียนต่ํากว7# 2.75 ไม7เJE#ร7วมหรือไม7ผ7#!กิจกรรมเสริม เปลี่ยนสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาไ67

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

ขE+ 8 การพE!สภาพ ตEองชดใชEทุน 2 เท7# ไดEแ"7 ขอลาออกจากโครงการไม7ยอมเขE#รับ

ราชการ 

  17. การบริหารสัญญารับทุน ในปP"#รศึกษา 2547 ที่ผ7#!มามีมหาวิทยาลัยที่รายงาน

นักศึกษาขอลาออกจากโครงการ จํานวน 4 แห7, ดังน้ี 

-  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

-  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

-  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินท$S  
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โมเดลการศึกษาการผลิตครูแนวใหมCตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 โมเดลการผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

แหลCงที่มา: พัฒนาโดยผ2Eวิจัย,  2551. 

 
 
ปVญหาวิชาชีพครูในสังคมไทย     กระแสโลกาภิวัต!S(Globalization) 

 

คุณภาพการศึกษา 

ในสถาบันอุดมศึกษา 

                   การปฎิรูปการศึกษา                           ปฏิญญาโลกว7าดEวยการ 

             สําหรับศตวรรษที่ 21 

           

รัฐธรรมนูญ9P พ.ศ 2540                       วิกฤตเศรษฐกิจ 9P 2540 

                                                    นโยบายการปฏิรูป   

ระบบการผลิตครู    

พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ     นโยบายรัฐบาล 

9P พ.ศ. 2542                   

 

               การผลิตครูแนวให@C   

 

การคัดเลือกครูแนวให@C 

วิธีการคัดเลือก   

 -  คุณลักษณะความเปLนครู                

 -  คุณสมบัติและความรูEพื้นฐาน 

-  คุณลักษณะทางจิต 

การประชาสัมพ3%PFของสถาบัน

ตC961รเข81@1เรียนครูแนวให@C            

-  ประชาสัมพันธSต7อโรงเรียน 

-  ประชาสัมพันธSต7อชุมชน 

-  ประชาสัมพันธSผ7าน 

สื่อสิ่งพิมKS /แผ7นพับ 

-  ประชาสัมพันธSผ7านเว็บไซ0S                                                    

ทัศนะของนักเรียนตCอการเข81

มาเรียนครูแนวMA@C 

(Rogers)  

ประโยช!Sเชิงเปรียบเทียบ  

-  การเงิน  

-  ชื่อเสียงทางสังคม 

-   ความพึงพอใจ 

นักเรียน 
ครู 

การผลิตครูแนวใหมCตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
             
        บรรยากาศองคSการ  วัฒนธรรมองคSการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนที่บรรจุ/ชุมชน                     นโยบายและการบริหารงาน 

                                 ที่เอื้อต7อการผลิตครูแนวให67 

 
 
 

 

ครู 
 

นักศึกษา 

การปฎิรูป     

การศึกษา 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

2.3.1  ความหมายของคําวC1 “ครู” 

ราชบัณฑิตยสถาน (2525: 168) คําว7# “ครู” มีรากศัพทSมาจากภาษาบาลีว7# “ครุ-คุรุ” หรือมา

จากภาษาสันสกฤตว7# “คุรุ” เปL!1X#!ามหมายความว7# ผูEสั่งสอนศิษBS หรือผูEถ7ายทอดความรูEใหEแ"7

ศิษBS นอกจากน้ีคําว7# “ครู” ยังไดEมีผ2Eร2Eหลายท7#!ไดEใหEความหมายไวEในทัศนะต7#, ๆ ดังน้ี 
 ปaj! มุทุกัณZS (2524: 46-50) สรุปความหมายของครูไดEดังน้ี 

 ครู ที่แปลว7#หนัก หมายถึง ผูEที่ผ7#!การศึกษาเล7าเรียนมาอย7างหนัก สอนนักเรียนก็ตEอง

รับภาระอันหนัก ตEองศึกษาหาความร2Eอย27เสมอ ผ2Eที่มีวิญญาณความเปL!ครูจะตEองเอาใจใส71วามท?"JS

ของลูกศิษยSอย27ตลอดเวลา ครูที่แปลว7# ตระหนัก หมายถึง การตระหนักในคุณงามความดี  ผูEที่เปL!

ศิษยSทุกคนควรเคารพ 

 พระเทพวิสุทธิเมธี (2529: 92) อธิบายความหมายของครู และความเปL!มาของครูไวEว7#ใน

อดีตครูนั้นเปLนตําแหน7งที่สังคมยกย7อง เปLนผูEเปaดประตูทางวิญญาณศิษยSทั้งหลายยังปaดอยู7ดEวย

อวิชชาเปL!"#รช7วยใหEศิษยSไดEทําลายอวิชชาทั้งหลาย เพื่อไดEพัฒนาความเปL!มนุษBS มีชีวิตจิตใจที่สูง

กว7#สัตวSทั้งหลายแต7เดี๋ยวน้ีไดE"ลายมาเปL!ผ2Eประกอบวิชาชีพหน่ึง 

 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2537: 180) ไดEกําหนดความหมายของ “ครู” ความหมายดั้งเดิม 

หมายถึง ผูEเปaดประตูทางวิญญาณของศิษยSไปสู7คุณธรรมชั้นสูง แต7ในปVจจุบัน คนทั่วไปเJEาใจครู            

ในฐานะผูEอบรมสั่งสอนถ7ายทอดวิชาความรูEใหEแก7ศิษBS เปLนผูEมีความหนักแ!7นควรเคารพบูชา                

ของศิษBS 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห7งชาติ (2542: 4) ใหE1วามหมายของคําว7# “ครู” คือ 

บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทําห!E#ที่หลักทางดE#นการเรียนการสอน และการส7งเสริมการเรียนร2EของผูEเรียน

ดEวยวิธีการต7#, ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ 2542: 3) กล7#วว7# “ครู” 

หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนE#ที่หลักทางดEานการเรียนการสอน และการส7งเสริมการเรียนร2E                

ของผ2Eเรียน<Eวยวิธีการต7#, ๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

 ไพฑูรBS สินลารัต!S (2544: 150) ไดEใหE1วามหมายของครูว7# “ครู” หมายถึง ผ2Eสั่งสอน อบรม

บ7มนิสัยและถ7#ยทอดความร2EใหEกับศิษBS 
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จากความหมายของคําว7# “ครู” ตามทัศนะของบุคคลต7าง ๆ ที่กล7าวมาขEางตE!สรุปไดEว7#               

ครู คือ บุคลากรวิชาชีพที่ทําหนE#ที่หลักทางดE#!"#รการเรียนการสอน ถ7ายทอดความรูEใหEแ"7ศิษBS 

เพื่อใหEผ2Eเรียนเกิดความร2Eและพัฒนาในทุก ๆ ดE#!รวมทั้งเปL!ผ2Eมีความร2Eควบ127 คุณธรรมจริยธรรม  

2.3.2  การพัฒนาวิชาชีพครู 

 

ปVจจุบันวิทยาการความร2EไดEพัฒนา และ"E#วห!E#มากข้ึน จนเกิดอง1Sความร2Eใ567 ๆ ดEวยสภาพ

บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล7#4 ทําใหEบทบาทของครูนั้นจําเปLนตEองมีความสามารถ

ความร2Eใหม7ในการวิจัยรวมทั้งมีความร2Eอย7#งล?7มลึกเชี่ยวชาญในเน้ือหาวิชาที่สอน มีความสามารถใน

การสอนอย7างรอบดE#! รวมทั้งการถ7#ยทอดแ"7ผ2Eเรียนที่ดี  ดังน้ันมีผลทําใหEบุคคลทั่วไปในสังคมต7#,

คาดหวังบทบาทของครูในการสอน   

 ถEาครูมีความร2E ความสามารถ เสียสละ และตั้งใจสอนสั่งผูEเรียนอย7างเต็มความสามารถ จะช7วย

เสริมสรEางใหEเด็กไทยเติบโตขึ้นเปLนพลเมืองดี เก7, ฉลาด มีศักยภาพ มีความสุข และสามารถแข7งขันกับทุก

ประเทศไดEอย7างมีประสิทธิภาพ (ร?7, แกEวแดง,  2544: 134)   

               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห7งชาติ (2539: 114) ไดE"X#หนดวิสัยทัศนSใหม7จากการ

พัฒนาครูมาเปL!"#รส7งเสริมวิชาชีพครูโดยจัดทําโครงการต7าง ๆ ประกอบกันเปL!“บันไดวิชาชีพครู”                              

ซึ่งประกอบดEวย 5 ขั้นดังน้ี 

ข้ันที่ 1  หลักสูตรการฝ]"หัดครูในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อส7งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและ

ระบบฝ]กหัดครูใหEมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย เพื่อผลิตครู อาจารยSแนวใ567 (New Gerneration 

of Teacher) 

ข้ันที่ 2  ครูแนวให67 คือ ครูประจําการที่มีอายุราชการ 1-3 9P ที่มีคุณสมบัติสอดรับกับครู 

แนวใ567 

ขั้นที่ 3  โครงการคูปองวิชาการ เพื่อส7งเสริมสนับสนุนใหEครูไดEรับการพัฒนาความร2E                 

ทางวิชาการอย7#งต7อเน่ือง ตามหลักสูตรการฝ]"อบรมที่มีคุณภาพสอดคลEองกับความร2E ความสามารถ

และภาระงานของครู ที่สําคัญที่สุด คือ ครูมีโอกาสเลือกที่จะเรียนร2EดEวยตัวครูเอง   

ข้ันที่ 4  โครงการครูแห7งชาติ เพื่อส7งเสริมวิชาชีพครูใหEมีเกียรติในสังคมดEวยการยกย7องครู 

ที่มีผลงานดีเด7! และสนับสนุนครูเก7งไดEสรE#งผลงาน 

ข้ันที่ 5  ราชวิทยาลัยครุศาสต$S เปL!ชุมชนทางวิชาการที่สรE#งคุณค7# วางมาตรฐาน ส7งเสริม

อง1Sความร2Eทางการศึกษาตลอดจนศักดิ์ศรีและศรัทธาของวิชาชีพครู 

 บันไดวิชาชีพครูไทยในยุคใหม7น้ี จะทําใหEผูEเปL!1รูไดEใชEชีวิตเพื่อการพัฒนาอาชีพครู                   

ไดEอย7#งลึกซึ้งจริงจัง เพื่อเป[#หมายเดียวกัน คือ คุณภาพของผูEเรียน และที่สําคัญ คือ ผูEเปL!มองเห็น                                    
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ความกEาวห!E#ในวิชาชีพที่ไดEรับการสนับสนุนจากสังคม ชนาธิป พรกุล(2544: 6-7) เสนอว7# ครูใน

ยุคปVจจุบันควรมีคุณสมบัติที่ตEองพัฒนา สรุปไดEดังน้ี 

 

1.  มีความรอบร2Eในเน้ือหาวิชาอย7างล?7มลึก 

2.  ตามความกE#วหนEาในเทคนิควิธีการสอน ครูจึงตEองเปL!สมาชิกของสมาคม หรือชมรม

ทางวิชาการ 

3.  เปL!แบบอย7#งในการคิดการทํา 

4.  เปL!!=กจิตวิทยาการเรียนร2E 

5.  เปL!!=กเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.  เปL!ผ2Eเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ 

7.  เปL!ผ2Eเรียนร2Eตลอดชีวิต 

ธีรศักดิ์ อัครบวร (2544: 37-40) ไดEสรุปประเด็นเรื่องคุณภาพครูจากประชุมคณะกรรมการ

นานาชาติว7าดEวยการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่กรุงเทพมหานครไวEว7าประเทศต7#, ๆ ควร                     

มีแนวทางในการพัฒนาครูดังน้ี 

1.  การสรรหาผ2EเJE#เรียนวิชาชีพครู ควรมีการคัดเลือกและสรรหาผ2EเขE#เรียนที่มีคุณลักษณะ  

ที่เหมาะสมเขEามาศึกษาเJE#เรียนสาขาครุศาสต$S/ ศึกษาศาสต$S ส7วนการบรรจุเขE#สู7ตําแหน7, ควรมี

มาตรการพิเศษในการคัดเลือก 

2.  การศึกษาเบื้องตE!ในสถาบันฝ]"หัดครู การจัดการศึกษาสําหรับผ2Eประกอบวิชาชีพครูควร

จัดถึงปริญญาตรีเปL!ขั้นตE! ในอนาคตครูตEองมีบทบาทเปL!ผูEอํานวยความสะดวก เพื่อการเรียนร2E

พัฒนาบุคลิกภาพเยาวชน และส7งเสริมการเรียนร2Eสําหรับผ2Eเรียน 

3.  การอบรมครูประจําการ ตEองเกิดโอกาสใหE1รูที่ประจําการแลEวไดEรับการอบรมความร2E

ใ567 ๆ เสมอโดยเฉพาะการอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

4.  การพัฒนาผ2Eสอนในสถาบันฝ]"หัดครู การปรับปรุงทักษะของครู คณาจารยSในสถาบัน

ฝ]กหัดครูทั้งหลาย ตลอดจนการสรรหาผูEทรงคุณวุฒิจากชุมชนมาช7วยร7วมกันผลิตครู ย7อมพัฒนา

ระบบผลิตครูใหEสอดคลEองกับความตEองการของชุมชน และช7วยใหEมีการผลิตมีประสิทธิภาพข้ึน 

5.  การนิเทศ การควบคุม การตรวจสอบ และการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูอย7#งเปL!

ระบบ ช7วยใหEครูรับทราบเกี่ยวกับการพัฒนาการดE#!ต7#, ๆ ที่เกี่ยวJEองกับอาชีพครู การนิเทศ ตEอง

อย7#งต7อเน่ืองอย7#งสม่ําเสมอ 
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6.  การจัดการ ตEองปฏิรูปการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต7#, ๆ โดยส7งเสริมใหEแต7ละแห7, 

มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การดําเนินการ ตลอดจนการกําหนดปริมาณงานของครู ตEองส7งเสริมใ5E

ครูไดEทํางานเต็มศักยภาพดEวย 

7.  เปaดโอกาสใหEประชาชนมีส7วนร7วม ในการปฏิบัติงานของครูทั้งช7วยในการปฏิบัติภารกิจ

ของครู และเปL!ผ2Eร7วมตรวจสอบการทํางานของครู 

8.  สภาพการปฏิบัติงาน ตEองใหE1วามสนใจในการโนEมนEาวใจครูผูEสอนใหEปฏิบัติงานโดย

ไม7ละทิ้งอาชีพ ทั้งอัตราเงินเดือน และสิทธิประโยช!Sตลอดจนสภาพอื่น ๆ ในการทํางานจะตEอง ดี

พอเมื่อเปรียบเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ 

9.  อุปกรณS"#รสอน การฝ]กหัดครู และการสอนในโรงเรียนนั้นจําเปLนตEองใชEอุปกรณS"#$

สอน โดยเฉพาะแบบเรียน หลักสูตรจะตEองปรับปรุงอย27เสมอโดยใหE1รูมีส7วนร7วมทั้งในขั้นวางแผน

และขั้นดําเนินการ การใชEเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําความรูEให67 ๆ สอนทักษะและประเมิน

ความกEาวห!E#ของโรงเรียนจะช7วยใหE!="เรียนเรียนร2Eอย7#งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ธํารง บัวศรี (2545: 4) ไดE"ล7#วว7# การพัฒนาครูซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎในฐานะหน7วยงาน

หลักในการผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีแผนปฏิรูปไดEกําหนดยุทธศาสต$S 6 ดE#!ดังน้ี 

1.  มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรีเปL!หลักสูตร  

5 9P เพื่อยกระดับวิชาชีพครู 

2.  มีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโททางการสอนการบริหารการศึกษาอื่น ๆ เพื่อสนอง

ความตEองการของวงการศึกษา 

3.  มีการจูงใจโดยการใหEทุนการศึกษา การประกันมีงานทํา และใหEชุมชนมีส7วนร7วมในการ

สรรหาเพื่อดึงดูดครูเก7งใหEมาเรียนครู 

4.  มีการใหEทุนการศึกษาทุนการศึกษาปริญญาโท และเอกทั้งในและต7#งประเทศ รวมทั้ง           

ทุนฝ]"อบรมระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

5.  มีการดําเนินการเพื่อใหEครูและบุคลากรทางการศึกษาไดEรับใบประกอบวิชาชีพ 

               สุชาญ โกศิน (2545: 23-25) ไดE"ล7#วว7# การปรับตัวของครูเพื่อใหEเJEากับการเปลี่ยนแปลง

ตามยุคสมัยน้ันจะตEองมีทักษะหรือความชํานาญในเรื่องต7#, ๆ 5 ประการเปL!พื้นฐานดังน้ี 

1.  ทักษะดE#นแนวความคิด มีทักษะดEานการใชEความคิดรวบยอดไปในทางที่ถูกที่ควร

จะตEองพัฒนาความคิดริเริ่มและความคิดสรEางสรร1S เช7! วิธีสอนจะตEองมีความคิดริเริ่มและคิดหา

วิธีการสอนแปลก ๆ ใ567 ๆ เพื่อใหEลูกศิษยSมีความร2E1วามเขE#ใจ และสามารถนําไปปฏิบัติใหEไดEดี 
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2.  ทักษะในดE#!การปฏิบัติงาน มีความร2Eในงาน ตEองเปLนผ2EทํางานเปL! การวางแผน การใDE

เทคนิคการสอนแบบต7#, ๆ ตลอดจนการประเมินผล หรือจัดเตรียมหลักสูตรเพื่อจะไดEนําไปปฏิบัติ

ไดEจริง และสามารถอย27ในสังคมหรือสภาพแวดลEอมให67 ๆ ไ<E 

3.  ทักษะดE#!"#รจัดการ เปL!กุญแจสําคัญที่จะนําไปสู71วามสําเร็จ ครูตEองพัฒนาความร2E            

ในการจัดการอย27ตลอดเวลา 

4.  ทักษะในดE#!เก่ียวกับมนุษBS ถE#เราสามารถสรE#งมนุษยสัมพ=!RSที่ดีไดEในสังคม เราก็จะ

ไดEรับการยอมรับ นับถือ มีเกียรติในสังคม และมีความอบอ?7!เสมอ 

5.  ทักษะในดE#!"#รสื่อJEอความ ครูตEองเปL!นักสื่อความที่ดี ตEองรูEจักวิธีการสื่อขEอความ

อย7#งหลากหลาย การสื่อความที่ดีเปL!การสรE#งความเขE#ใจและถูกตEองเปL!"#รลดปVญหาและ                 

ความขัดแยE, 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2537: 3) กล7#วถึงเป[#หมายของการพัฒนาวิชาชีพครูว7# การ

ดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครูของกระทรวงศึกษาธิการมีเป[#หมายดังน้ี  

1.  ประกันคุณภาพครู โดยพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหEมีคุณภาพตามเกณZS

มาตรฐานวิชาชีพของตน มีจิตสํานัก มีความรับผิดชอบ และมีความมุ7งมั่นในการปฏิบัติตน และ

ปฏิบัติงานในห!E#ที่ มีความสามารถในการบริหาร และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนE!ผูEเรียน

เปLนศูนยS"ลาง รวมทั้งมีความร2E1วามสามารถกE#วทันต7อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยี 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสําหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน การ

พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจูงใจใหE1!ดี มีความรูE1วามสามารถ และมี

คุณลักษณะที่เหมาะสมเJE#มาเปL!1รู และปฏิบัติห!E#ที่อย7#งเต็มความสามารถตามความตEองการของ

ห!7วยงาน หรือสถานศึกษารวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีเปL!ที่ยอมรับของสังคม 

3. พัฒนาระบบการผลิตครูใหEสามารถผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพสูง มีคุณลักษณะใฝdเรียน  

ใฝdร2E รูEจักแกEปVญหาอย7#งเปL!ระบบ มีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศนS"วE#งไกล มีความร2E

ความสามารถในวิชาที่เรียน และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เนE!ผูEเรียนเปL!

ศูนยS"ลาง 

4.  พัฒนาผูEเรียนใหEมีคุณภาพสูง มีคุณลักษณะใฝdเรียนร2E มีทักษะในการคิด วิเคราะ5S 

สังเคราะ5S มีความรับผิดชอบสามารถพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งมีทักษะฝPมือในการประกอบ

อาชีพในระดับแJ7งนานาชาติไ<E 

ธีรศักดิ์ อัครบวร (2544: 15-16) ไดEกล7#วถึง ครูไทยในยุคโลกาภิวัต!SไวEว7# การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม สิ่งแวดลEอม วิทยาการ และเทคโนโลยีในโลกยุคปVจจุบันย7อมเปลี่ยนวิถีชีวิต วิถีสังคม 
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และวิถีแห7งวิชาชีพไปบE#งตามสมควร การพัฒนาและความกE#วหนE#Jองชีวิตในแต7ละยุคทําใหEบาง

อาชีพสูญหาย บางอาชีพเสื่อมถอย และบางอาชีพหรือวิชาชีพให67 ๆ เกิดข้ึน  

จากการสัมมนาระดับชาติ ณ หEองประชุมแห7งชาติสิริกิติ์ของโครงการการศึกษาไทยในยุค

โลกาภิวัต!S ผลการสัมมนาในประเด็นจะเตรียมครูกันอย7างไรน้ัน อมรวิชDS นาครทรรพ รายงานว7# 

ครูไทยในโลกยุคโลกาภิวัต!Sนั้นตEองเปL!ทั้งผ2EใหE1วามร2E ผ2EใหEเครื่องมือในการแสวงหาความร2E และผ2E

จุดไฟแห7งการเรียนร2E ฉะน้ันครูจะตEองเปL!ผ2Eรอบร2Eในเน้ือหาวิชา ครูจะตEองแตกฉานในทักษะและวิธี

หาความรูEสมัยให67 และเปLนผูEมีหูตากวE#งขวางเกี่ยวกับแหล7งความรูEต7าง ๆ อีกทั้งยังตEองเปL!

นักจิตวิทยาชั้นดีที่สามารถกระต?E!ความใฝdร2EใฝdเรียนใหEเด็ก ๆ ไ<EอีกดEวย 

ครูในอนาคตตEองเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ อันเปL!U#ษาสากลภาษาเดียวที่จะช7วยถอดรหัส

ความร2Eในสื่ออิเลคทรอนิกCS ทั้งปวงไม7ว7#จะเปL! อินเตอรSเน็ท มัลติมีเดีย หรือโปรแกรมคอมพิวเตอ$S

อื่น ๆ 

ครูในอนาคตตEองเปL!!=กจิตวิทยาการเรียนร2Eชั้นเลิศ ที่สามารถพัฒนาศิษยSใหE"Eาวทันความร2E

และปรับตัวกับชีวิตโลกาภิวัต!Sไ<E แนวคิดให67 ๆ ในวงการจิตวิทยาการเรียนร2E เช7! แนวคิดเก่ียวกับ

ความฉลาดทางอารม@S ในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงต7าง ๆ ของมนุษยS"ลายเปLนเครื่องสําคัญ               

ในการพัฒนาความสามารถในการเรียนร2Eสิ่งให67 ๆ ของคนในอนาคต 

จากที่กล7#วJEางตE! สรุปไดEว7# การพัฒนาวิชาชีพครู คือ การพัฒนาครูใหEมีคุณภาพเพื่อใ5E

เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา ซึ่งก็คือการเรียนของนักเรียนใหEมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

เริ่มตั้งแต7ระบบการสรรหาผูEเขE#มาเรียนครู จูงใจคนดี คนเก7งมาเรียนครูพรEอมดEวยคุณธรรม 

จริยธรรม และการประพฤติปฏิบัติตัวที่ดี การอบรมครูประจําการที่มีอยู7แลEวใหEมีการพัฒนา                 

ดE#!ทักษะ ความร2Eอย7#งรอบดE#!และใหEทันต7อการเปลี่ยนแปลงอย27ตลอดเวลา ดังน้ันการส7งเสริมและ

พัฒนาวิชาชีพครูนั้นตEองมุ7งที่ตัวครูเปLนสําคัญ ครูดีย7อมช7วยใหEสังคมดีขึ้นในทุก ๆ ดE#!                            

สังคมจึงตEองช7วยดูแลใหE1รูอยู7ในฐานะที่สูงและเปL!วิชาชีพที่คนในสังคมยกย7องและยอมรับ                

อย7#งแทEจริง  

 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ 

  

       2.4.1  ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานวิชาชีพ 
 มาตรฐานวิชาชีพเปL!เครื่องมือสําคัญของผ2Eประกอบวิชาชีพ เพื่อใหE"#รปฏิบัติเกิดผลดีต7+

ผ2Eรับบริการ อันเปL!เป[#หมาย หลักการของการประกอบวิชาชีพ ผูEประกอบวิชาชีพจึงจําเปL!ตEองมี

ความร2E ความเJE#ใจในวิชาชีพที่ถูกตEอง เพื่อใหE!X#ไปใชEประโยช!SและไดEรับการยอมรับจากสังคม 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ (2545: 3-4) ไดEใหE1วามหมายของเกณฑSมาตรฐาน

การศึกษา หมายความว7# ขEอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงคSและมาตรฐาน ที่

ตEองการที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห7, และเพื่อใชEเปLนหลักการในการเทียบเคียงสําหรับ การ

ส7งเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดEวยคําว7# “Profession” ที่แปลว7# “วิชาชีพ” นี้ไดEรับการแปลความหมายในพจนานุกรม 

Oxford Advanced Learner's Dictionary ไวEดังน้ี Profession: Paid Occupation Especially One That 

Requires Advanced Education and Training ซึ่งแปลเปL!U#ษาไทยว7#วิชาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไดEรับ

17#ตอบแทน โดยเฉพาะอย7#งยิ่งจะตEองเปL!อาชีพที่ตEองการการศึกษา และการฝ]กอบรมในระดับสูง 

 วิจิตร ศรีสอE#! (2535: 823-824) ไดEอธิบายถึงลักษณะวิชาชีพชั้นสูงว7#มีอย27 6 ลักษณะดังน้ี 

 1.  วิชาชีพชั้นสูงนั้นจะตEองมีบริการที่ใหEแก7สังคม ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และจําเปL!

วิชาชีพหลัก ๆ ในแต7ละวิชาชีพต7างก็มีบริการใหEแ"7สังคมเปLนการเฉพาะของแต7ละวิชาชีพโดย ไม7ไป

ซ้ําซEอนกัน 

 2.  สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงนั้นจะตEองใชEวิธีแห7งปVญญาในการใหEบริการ หมายความว7# 

การวินิจฉัยตัดสินใจในการปฏิบัติต7อผ2Eรับบริการของวิชาชีพนั้นจะตEองอาศัยความร2E ความคิด และ

สติปVญญาเปLนพื้นฐานสําคัญ มากกว7#การใชEทักษะ และความชํานาญแต7เพียงอย7างเดียว แต7เปL!

กิจกรรมที่ตEองอาศัยความร2E ความคิด หลักการ และทฤษฎีจึงจะประกอบการไ<E วิธีการอย7#งน้ีเรียกว7#

วิธีการแห7งปVญญา 

 3.  สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงน้ันจะตEองไดEรับการศึกษาอบรมใหE1วามร2E"วEางขวางลึกซึ้งใน

ระยะนานพอสมควร เนื่องจากจะตEองใชEวิธีทางแห7งปVญญาในการใหEบริการ ทั้งนี้เพื่อจะใ5E

หลักประกันแ"7ผูEรับบริการ ผูEใหEบริการสามารถใหEหลักประกันแก7ผูEรับบริการว7# ผูEใหEบริการ

สามารถใหEบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เพราะมีการศึกษาอบรมมามากพอ 

 4.  สมาชิกของวิชาชีพชั้นสูงนั้นจะตEองมีเสรีภาพในการใชEวิชาชีพนั้น ๆ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ หมายความว7# การวินิจฉัยในการใหEบริการภายในขอบเขตของวิชาชีพแต7ละวิชาชีพนั้น 

สมาชิกของวิชาชีพนั้นควรจะมีเสรีภาพในการใหEบริการ โดยปราศจากการแทรกแซงจาก

บุคคลภายนอก 

 5.  วิชาชีพชั้นสูงจะตEองมีจรรยาบรรณ จรรยาบรรณเปL!แนวทางของการปฏิบัติวิชาชีพ ผ2Eที่

ละเมิดจรรยาบรรณจะตEองไดEรับการลงโทษ ถE#มีกรณีรE#ยแรงก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูไ<E 
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 6.  วิชาชีพชั้นสูงจะตEองมีสถาบันวิชาชีพเปLนการแหล7งกลางในการสรEางสรร1S จรรโลง

มาตรฐานของวิชาชีพ สถาบันหรือองคS"รวิชาชีพเปL!แหล7งกลางในการเสริมสรE#งความสัมพ=!RS

ระหว7#งสมาชิกของวิชาชีพ 

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543: 28) คุรุสภาไดE"X#หนดเกณZSมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 

2532 ไ4E 11 ขE+ ดังน้ี 

มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย27เสมอ 

มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต7#งๆ โดยคํานึงถึงผลที่เกิดกับผ2Eเรียน 

 มาตรฐานที่ 3  ม?7งมั่นพัฒนาผ2EเรียนใหEเต็มตามศักยภาพ 

 มาตรฐานที่ 4  พัฒนาแผนการสอนใหEสามารถปฏิบัติไดEเกิดผลจริง 

 มาตรฐานที่ 5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหEมีประสิทธิภาพอย27เสมอ 

 มาตรฐานที่ 6  จัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยเ!E!ผลถาวรที่เกิดแ"7ผ2Eเรียน 

 มาตรฐานที่ 7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผ2EเรียนไดEอย7#งเปaดเผย 

 มาตรฐานที่ 8  ปฏิบัติตนเปL!แบบอB7างที่ดีแ"7ผ2Eเรียน 

 มาตรฐานที่ 9  ร7วมมือกับผ2Eอื่นอย7#งสรEางสรร1S 

 มาตรฐานที่ 10  ร7วมมือกับผ2Eอื่นอย7#งสรE#งสรรคSในชุมชน 

 มาตรฐานที่ 11  แสวงหา และใชEJEอมูลข7#วสารในการพัฒนา 

จากเกณฑSมาตรฐานวิชาชีพครูที่บัญญัติไ4E จะเห็นไดEว7# มาตรฐานของความเปL!ครูตาม

วิชาชีพจะตEองพัฒนาวิชาการที่เก่ียวJEองกับการเรียนการสอน ตEองรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาผูEเรียน

ใหEเรียนไดEอย7างเต็มที่ วัดการเรียนการสอนใหEมีประสิทธิภาพ ทําตนเปL!แบบอย7#, ร7วมมือกับชุมชน 

 คนที่ประกอบวิชาชีพครูจะตEองมีคุณธรรมสูง เนื่องจากครูตEองเปL!แบบอย7#งที่ดีแ"7ศิษBS 

โดยเฉพาะดEานคุณธรรม จริยธรรม เปLนส7วนที่ครูจะตEองพัฒนามากเปLนพิเศษ การเตรียมผูEที่จะ

ประกอบวิชาชีพครูควรจะเตรียมดE#!"#รใหE1วามร2E การพัฒ!#17#!/ยม และการประพฤติปฏิบัติดE#!

คุณธรรมจริยธรรมใหE1รอบคลุมทั้งสามประการดังกล7#4 คือ ใหEมีทั้งความร2E ดE#!1?ณธรรม จริยธรรม 

ซึ่งลักษณะความเปL!1รูที่ดี มีดังนี้ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา,  2543: 37) 

 1.  ดE#!วิชาการ มีความใฝdร2E ติดตามวิทยาการใ567 ๆ ทันโลก ทันเหตุการ@S และมีทักษะทาง

วิชาการ 

 2.  ดE#!"ารสอน มีความร2E ความสามารถในการสอน การเตรียมการสอนที่ดี 

 3.  ดE#!บุคลิกภาพ คือ กิริยา ท7#ทาง คําพูด การแต7งกาย มีความเหมาะสมที่จะเปL!แบบอย7างที่ดี

แ"7ศิษBS และคนอื่น ๆ ในสังคม วางตัวถูกตEองตามวัฒนธรรมประเพณี มีนํ้าใจ เสียสละ เอื้อเฟgh+ สุภาพ 

อ7อนโยน และมีเมตตา  
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 สรุปไดEว7# วิชาชีพครูจัดเปL!วิชาชีพชั้นสูง การประกอบวิชาชีพครูจึงมีความจําเปL!ต7อสังคม ใน

การผลิตเยาวชน และการอบรมดูแล สั่งสอน ใหEความร2Eแ"7ศิษBS เปL!วิชาชีพที่ขึ้นอยู7กับ พื้นฐานความร2E 

การใชEทักษะ ปVญญาในการสอน และการถ7#ยทอดเปL!ประการสําคัญ ครูจึงจําเปL!ตEองร2Eวิทยาการความร2E

อย7#งรอบดE#! รวมทั้งมีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพอย7#งแทEจริง ผูEที่กE#วเขE#สู7วิชาชีพครู จึงจําเปL!

จะตEองไดEรับการพัฒนาความเปL!ผ2Eเสียสละ"7อนที่จะเริ่มสอน                               

 

 2.4.2  คุณลักษณะของวิชาชีพครู 

 ทุกคนที่เกิดมาจําเปLนตEองประกอบกิจการต7#, ๆ เพื่อดํารงชีวิตที่เรียกว7# การประกอบอาชีพ 

อาชีพของมนุษยSจําแนกออกเปL!หลายประเภท ซึ่งสามารถจําแนกประเภทในการประกอบอาชีพ  

ของมนุษยSเปL! 5 ประเภท คือ (พวงทอง พ?7มอย27,  2540: 3-4)  

 

 1.  ระดับวิชาชีพชั้นสูง (Profession) เปL!ระดับที่ตEองใชEวิชาการชั้นสูง หรือวิชาการพิเศษ 

ในการใหEบริการผูEที่จะใหEบริการนั้นตEองไดEรับการศึกษาอบรมพิเศษ ในระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท7#  

 2.  ระดับเทคนิค (Technician) เปL!ระดับที่ตEองใชEทักษะ และเทคนิคพิเศษในการใหEบริการ 

ผ2Eที่จะใหEบริการไดEจะตEองไดEรับการศึกษาอบรมใหEมีความร2Eในเทคนิควิธีการต7#, ๆ เปL!อย7#งดี 

 3.  ระดับทักษะ (Skill) เปL!ระดับที่ตEองใชEทักษะในการใหEบริการเช7! ช7างต7าง ๆ ผ2Eที่จะ

ใหEบริการไ<E มักจะไดEรับการศึกษาอบรมใหEมีความรูEทักษะนั้น ๆ เปL!อย7างดี ปกติเปLนผูEที่ศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท7# 

 4.  ระดับกึ่งทักษะ (Semi-Skill) เปL!ระดับที่ตEองใชEทักษะง7#B ๆ ไม7ซับซEอนนักในการ

ใหEบริการ เช7! งานไสไ6E "7ออิฐ ฉาบปูน เปL!ตE! ผ2Eที่จะใหEบริการจะตEองไดEรับการฝ]"ฝนอบรม จนมี

ความชํานาญ โดยปกติมักจะเปL!"#รศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้น เช7! หลักสูตรสารพัดช7#, การ

พัฒนาฝPมือแรงงาน และการฝ]"ปฏิบัติงานระหว7#งการทํางาน 

 5.  ระดับไรEทักษะ (Unskill) เปLนระดับใชEแรงงานโดยไม7จําเปL!ตEองมีทักษะพิเศษ และไ67

จําเปL!ตEองมีการอบรมพิเศษ ผ2Eที่มีร7#งกายแข็งแรงสมบูรณSก็สามารถใหEบริการไ<E เช7! งานแบกหาม 

งานกุลี และงานกรรมการ หรือผ2EใชEแรงงานโดยทั่วไป 

อาชีพครูเปL!อาชีพชั้นสูง (Professional) เนื่องจากวิชาชีพครูจะประกอบดEวยคุณลักษณะ               

6 ประการ คือ (พวงทอง พ?7มอย27, 2540: 4) 

1.  มีการบริการใหEแก7สังคมที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และจําเปL! (Social Service) โดย

เ!EนหนักในดEานการบริการต7อสังคมมากกว7#"#รหาผลประโยชนSจากผ2Eรับบริการ 
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2.  เปL!ผ2Eที่ใชEวิธีการแห7งปVญญาในการใหEบริการ (Intellectual Method) หมายความว7# การ

วินิจฉัยตัดสินใจการปฏิบัติต7อผ2EรับบริการดEวยการอาศัยความร2E ความคิด และสติปVญญาเปL!พื้นฐาน

สําคัญมากกว7#"#รใชEทักษะ และความชํานาญเพียงอย7#งเดียว 

3.  เปL!ผ2Eที่ไดEรับการศึกษาอบรมใหEมีความรูE"วEางขวางลึกซึ้ง โดยใชEระยะเวลายาวนนาน

พอสมควร (Long Period of Taming) โดยอย7#ง!EอยจะตEองไดEรับการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ ไม7ต่ํา

กว7#ระดับปริญญาตรี และใชEเวลามากกว7# 4 9P เพื่อเปL!หลักประกันว7าผูEใหEบริการมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

4.  เปLนผูEที่มีเสรีภาพในการใชEวิชาชีพนั้น ๆ ตามมาตรฐานของวิชาชีพ (Professional 

Autonomy) หมายความว7# จะตEองเปL!ผ2Eที่มีเสรีภาพ และใชEเสรีภาพทางวิชาชีพเปLนความรับผิดชอบ 

เพราะในเมื่อไดEรับการศึกษาอบรมมาดีพอแลEวก็จะสามารถวินิจฉัยใหEบริการอย7างถูกตEอง 

5.  วิชาชีพชั้นสูงจะตEองมีจรรยาบรรณ (Professional Ethics) เพื่อเปL!แนวทางในการปฏิบัติ

ห!E#ที่ตามวิชาชีพที่ไดEศึกษามา และหากมีผ2Eละเมิดจรรยาบรรณ จะตEองไดEรับการลงโทษ 

6.  จะตEองมีสถาบันวิชาชีพเปL!แหล7งกลางในการสรE#งสรร1S จรรโลงมาตรฐานของวิชาชีพ

(Professional Institution) เปL!แหล7งกลางในการสรE#งความสัมพ=!RSระหว7างสมาชิกของวิชาชีพ

ประกอบดEวย 2 ลักษณะคือ เปL!สถาบันควบคุมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและเปL!

สมาคมวิชาชีพ 

สรุปไดEว7# คุณลักษณะของวิชาชีพครู จัดเปL!วิชาชีพขั้นสูงที่ตEองใชEทักษะ เทคนิค วิธีการ

แห7งปVญญาในการใหEบริการแก7สังคม โดยผ2EใหEบริการตEองไดEรับการศึกษา มีความรูE1วามสามารถ

เชี่ยวชาญอย7#งรอบดE#! ดE#!"#รบริการต7อสังคมมากกว7#การหาผลประโยช!Sจากผ2Eรับบริการ 

 

 2.4.3  คุณลักษณะของครูตามเกณฑFมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู  

 ความหมายจรรยาบรรณ 

 โกสินท$S รังสยาพ=!RS ( 2531: 66) จรรยาบรรณ หมายถึง หนังสือแสดงความประพฤติ หรือ

JEอกําหนดกิริยาที่ควรประพฤติ ผ2EประกอบอาชีพหรือหนEาที่การงานทุกอย7#งจะตEองมีจรรยาบรรณ ที่

ถูกตEองตามความนิยมของสังคม สังคมจึงจะมีระเบียบวินัย มีศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม  

 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543: 24) จรรยาบรรณในวิชาชีพเปL!สิ่งสําคัญในการ ที่จะ

จําแนกอาชีพว7#เปL!วิชาชีพหรือไ67 อาชีพที่เปL! “วิชาชีพ ” นั้นกําหนดใหEองคS"รรองรับ และมีการ

กําหนดมาตรฐานของความประพฤติของผูEอยู7ในวงการวิชาชีพซึ่งเรียกว7# “จรรยาบรรณ” ส7วน

ลักษณะ “วิชาชีพ” ที่สําคัญคือ เปL!อาชีพที่มีศาสตรSชั้นสูงรองรับ มีการศึกษ#1E!1วE#วิจัย และพัฒนา

วิชาชีพ มีการจัดการสอนศาสตรSดังกล7#วในระดับอุดมศึกษาทั้งการสอนดEวยทฤษฎี และปฏิบัติ จน
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ผ2Eเรียนเกิดความชํานาญ และมีประสบการณSในศาสตรSนั้น  นอกจากนี้จะตEองมีองคS"รหรือสมาคม

วิชาชีพ ตลอดจนมี “จรรยาบรรณในวิชาชีพ” เพื่อใหEสมาชิกดําเนินชีวิตตามมาตรฐานดังกล7าว 

 จรรยาบรรณมีประโยช!Sและความสําคัญ คือ (โกสินท$S รังสยาพันRS,  2531: 67) 

 1.  จรรยาบรรณ ช7วยควบคุมมาตรฐานรับประกันคุณภาพ และปริมาณที่ถูกตEองในการ

ประกอบอาชีพในการผลิต และการ1E# 

 2.  จรรยาบรรณ ช7วยควบคุมจริยธรรมของผ2Eประกอบอาชีพ และผ2Eผลิต ผ2E1E# เช7! ใหEมีความ

ซื่อสัตBS สุจริต ยุติธรรม 

 3.  จรรยาบรรณ ช7วยส7งเสริมมาตรฐานคุณภาพ และปริมาณที่ดี มีคุณค7# และเผยแพร7ใ5E

ร2EจักเปL!ที่นิยมเชื่อถือ 

 4.  จรรยาบรรณ ช7วยส7งเสริมจริยธรรมของผูEประกอบอาชีพ และผูEผลิต เช7! ใหEมีเมตตา 

กรุณา ปรองดอง เห็นอกเห็นใจ สามัคคี  

 5.  จรรยาบรรณ ช7วยลดปVญหาอาชญากรรม ลดปVญหาการคดโกง ฉEอฉล เอารัดเอาเปรียบ 

ลดการปลอมปน และเห็นแ"7ตัว ตลอดจนความมักง7ายไ<E ความใจแคบไม7เสียสละ 

 6.  จรรยาบรรณ ช7วยเนE!ใหEเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในภาพพจ!Sที่ดีของผูEมีจริยธรรม เช7! ในการ

เสียสละ ในการเห็นแก7ประโยชนSของส7วนรวมมากยิ่งกว7าประโยชนSส7วนตัว ในการรับผิดชอบ              

ในห!E#ที่การงาน และอาชีพอย7#งแทEจริง 

 7.  จรรยาบรรณ ช7วยทําหนEาที่พิทักษSสิทธิตามกฎหมาย สําหรับผ2EประกอบอาชีพใหEเปL!ไป

ถูกตEองตามทํานองคลองธรรม 

 ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2546 มาตรา 49 กําหนดใหEมี

วิชาชีพมาตรฐาน 3 ดEาน ประกอบดEวย 

1.  มาตรฐานความรูEและประสบการณSวิชาชีพ หมายถึง ขEอกําหนดสําหรับผูEที่เขEามา

ประกอบวิชาชีพ จะตEองมีความรูEและมีประสบการณSวิชาชีพที่จะประกอบวิชาชีพเพียงพอ จึงจะ

สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใชEเปLนหลักฐานแสดงว7าเปL!บุคคลที่มีความร2E 

ความสามารถ และมีประสบการณSพรEอมที่จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไ<E 

2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง JEอกําหนดเก่ียวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพใหEเกิดผล

เปLนเป[าหมายตามที่กําหนด พรEอมกับมีการพัฒนาตนเองอย7างต7อเนื่อง เพื่อใหEเกิดความชํานาญ                

ในการประกอบวิชาชีพ ทั้งความชํานาญเฉพาะดE#! และความชํานาญตามระดับคุณภาพ                         

ของมาตรฐานของการปฏิบัติงาน หรืออย7#ง!EอยจะตEองทําการพัฒนาตามเกณZSที่กําหนดว7#มีความร2E 

ความสามารถเพียงพอที่จะดํารงสถานภาพของการเปLนผ2Eประกอบวิชาชีพต7อไปไดEหรือไ67 นั่นก็คือ

การกําหนดใหEผ2EประกอบวิชาชีพจะตEองต7อใบอนุญาตทุก ๆ 5 9P 
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3. มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง JEอกําหนดของการประพฤติตนของผูEประกอบวิชาชีพ 

โดยมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเปL!แนวทาง และขEอพึงระวังในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อดํารงไวEซึ่ง

ชื่อเสียง ฐานะ เกียรติ และศักดิ์ศรีแห7งวิชาชีพ หากผ2Eประกอบวิชาชีพผ2Eใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพทําใหEเกิดความเสียหายแก7บุคคลอื่นจนไดEรับการรEองเรียนถึงคุรุสภาแลE4 ผูEนั้นอาจถูก

คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยชี้ขาดอย7างใดอย7#งหน่ึง ดังต7อไปน้ี  

1.  ยกJEอกล7#วหา  

2.  ตักเตือน  

3.  ภาคทัณZS  

4.  พักใชEใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต7ไม7เกิน 5 9P  

5.  เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ (มาตรา54) 

 เพื่อเปLนหลักในการประกอบวิชาชีพครู คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาจึงไดEวางระเบียบ

ไวEเปL!จรรยาบรรณ ระเบียบนี้เรียกว7# ระเบียบคุรุสภาว7#ดEวยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 กําหนดใหE1รู

มีจรรยาบรรณ ดังต7อไปน้ี (สํานักเลขาธิการคุรุสภา.  กองมาตรฐานวิชาชีพครู,  2541: 71) 

1.  ครูตEองรัก และเมตตาศิษBS โดยใหE1วามเอาใจใC7 ส7งเสริม ใหE"X#ลังใจในการศึกษาเล7#

เรียนแ"7ศิษยSโดยเสมอห!E# 

2.  ครูตEองอบรม สั่งสอน ฝ]กฝน เสริมสรE#งความร2E ทักษะ และนิสัยที่ถูกตEองดีงามใหEเกิดแ"7

ศิษยSอย7#งเต็มความสามารถ ดEวยความบริสุทธ์ิใจ 

3.  ครูตEองประพฤติตนเปLนแบบอย7#งที่ดีแ"7ศิษยSทั้งกาย วาจา และจิตใจ 

4.  ครูตEองไม7"ระทําตนเปLนปฏิปVกษSต7อความเจริญทางกาย สติปVญญา จิตใจ และอารม@S 

สังคมของศิษBS 

5.  ครูตEองไม7แสวงหาผลประโยชนSอันเปL!อามิสสินจE#งจากศิษยSในการปฏิบัติห!E#ที่

ตามปกติ และไม7ใชEศิษยSกระทําการใด ๆ อันเปLนการหาผลประโยช!SใหEแ"7ตนโดยมิชอบ 

6.  ครูตEองพัฒนาตนเองทั้งในดEานวิชาชีพ ดE#!บุคลิกภาพ และวิสัยทัศนSใหEทันต7อการพัฒนา

ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู7เสมอ 

7.  ครูยอมรับ และศรัทธาในวิชาชีพครู และเปLนสมาชิกที่ดีขององคS"รวิชาชีพครู 

 8.  ครูพึงช7วยเหลือเก้ือกูลครู และชุมชนในการสรEางสรร1S 

 9.  ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปL!ผ2E!X#ในการอนุรัก'S พัฒนาภูมิปVญญา และวัฒนธรรม 

 และยังไดE"X#หนดเกณZSมาตรฐานวิชาชีพครู เปL!เกณฑSJองการปฏิบัติตน และปฏิบัติงาน

ในหนEาที่ครูจํานวน 11 ขE+ เพื่อประกันคุณภาพการทํางาน และการเปL!1รู เกณฑSแต7ละขEอมี

คําอธิบายมีระดับคุณภาพโดยกําหนดไวEเปL! 3 ระดับ ดังน้ี 
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 1.  มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอย27เสมอ หมายถึง

การศึกษา1EนควEาเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร7ผลงานทางวิชาการ และการเขE#ร7วมกิจกรรมทาง

วิชาการที่อง1Sกร หน7วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น เช7! การประชุม การอบรม การสัมมนา และการ

ประชุมปฏิบัติการ เปL!ตE! 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 แสวงหาความรูEเกี่ยวกับวิชาชีพครูอยู7เสมอ โดยพิจารณาจาก การศึกษาเอกสาร 

ตํารา และสื่อต7#, ๆ การเJE#ร7วมประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู 

ระดับ 2 บทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก การเปL!สมาชิก และการเขEาร7วม

กิจกรรมขององคSกร สมาคม ชมรม ที่ส7งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจากที่ทางราชการ

จัดตั้ง การเปL!ผูEดําเนินการหรือมีส7วนร7วมในการดําเนินกิจกรรมขององคS"รวิชาชีพครู และการ

เผยแพร7ความร2Eทางวิชาการ 

ระดับ 3 เปL!ผ2E!X#ในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยพิจารณาจากการเปL!กรรมการอนุกรรมการ 

หรือคณะทํางานอง1Sการ สมาคม หรือชมรมที่ส7งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจากที่ทางราชการ

จัดตั้งเปL!วิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู 

เปL!ผูEจัดทํา และเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม อบรม สัมมนา มีผลงานทางวิชาการ

เผยแพร7อย27เสมอ 

2.  มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต7#, ๆ โดยคํานึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูEเรียน 

หมายถึง การเลือกอย7#งชาญฉลาด ดEวยความรัก และความหวังดีต7อผ2Eเรียน  

ดังน้ันในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ ครูตEองคํานึงถึงประโยช!S              

ที่เกิดแ"7ผ2EเรียนเปL!หลัก 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก7ผูEเรียน เฉพาะในดE#!"#$

เรียนการสอนในชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก เปL!กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผูEเรียนไดEจริง 

เปLนกิจกรรมสรE#งนิสัยในการลงมือปฏิบัติแก7ผูEเรียน เปL!"/จกรรมสรE#งคุณธรรมที่มีผลใหEผูEเรียน

ปฏิบัติตาม 

ระดับ 2 ตัดสินใจจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูEเรียน ทั้งในดE#!"#$

เรียนการสอนในชั้นเรียน รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความร2E และกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยพิจารณา

จากเลือกปฏิบัติกิจกรรมเสริมตามลําดับความสําคัญ"7อนหลัง โดยใหE1วามสําคัญกับกิจกรรมที่มีผล

ต7อเด็กโดยตรงมากกว7#"/จกรรมที่มีผลต7อเด็กโดยอEอม 
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ระดับ 3 ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกดEานในหนE#ที่ครูใหEสอดคลEองสัมพันธSกัน และส7งผล

โดยตรงต7อการพัฒนาผูEเรียนทุกดE#! โดยพิจารณาจาก กิจกรรมทุกอย7#งมีความสัมพันธS"=> การ

พัฒนาการของผ2Eเรียน กิจกรรม และงานต7#, ๆ ในหนE#ที่ครูส7งผลต7อการพัฒนาความสามารถของ

ผ2EเรียนทุกดE#! กิจกรรม และการปฏิบัติงานต7#, ๆ แสดงถึงความสัมพ=!RSในการพัฒนาความสามารถ

ของผ2Eเรียนอย7างเปL!ระบบใหEส7งผลถึงตัวผ2Eเรียนอย7#งชัดเจน 

3.  มาตรฐานที่ 3 มุ7งมั่นพัฒนาผูEเรียนใหEเต็มตามศักยภาพ หมายถึง การใชE1วามพยายาม

อย7#งเต็มความสามารถของครู ที่จะใหEผูEเรียนเกิดการเรียนรูEมากที่สุด ตามความถนัด ความสนใจ 

ความตEองการ โดยวิเคราะหSวินิจฉัยปVญหาความตEองการที่แทEจริงของผ2Eเรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน

ใหEไดEผลดีกว7#เดิม รวมทั้งการส7งเสริมพัฒนาการดE#!ต7าง ๆ ตามศักยภาพของผูEเรียนแต7ละคนอย7#,

เปLนระบบ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 มีการแ"EไขขEอบกพร7องของผูEเรียน โดยพิจารณาจาก การตรวจสอบขEอบกพร7อง     

ของผ2Eเรียน โดยใชEเน้ือหาวิชาเปL!หลัก การสอนซ7อมเสริมตามJEอบกพร7องของผ2Eเรียน 

ระดับ 2 มีการแ"EไJJEอบกพร7องของผูEเรียน และพัฒนาความสามารถของผูEเรียนใหEสูงขึ้น

กว7#เดิมโดยพิจารณาจากการจากตรวจสอบJEอบกพร7องของผ2Eเรียน โดยใชEพัฒนาการของผ2Eเรียน ดEาน

ต7#, ๆ เปL!หลักการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผ2Eเรียน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตาม

ดE#!ที่บกพร7องอย7#งเหมาะสม 

ระดับ 3 พัฒนาความสามารถของผ2EเรียนใหEสูงขึ้น ตามขีดความสามารถของผ2Eเรียนแต7ละคน

อย7#งเปL!ระบบ โดยพิจารณาจาก การวิเคราะหSจุดเด7! จุดดEอยของผูEเรียนเปLนรายคน และเปL!ราย

สมรรถภาพ การจัดกิจกรรมส7งเสริมความสามารถของผูEเรียนเหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ

ตามลําดับขั้นการพัฒนา การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผ2EเรียนเปL!รายบุคคล 

 4.  มาตรฐานที่ 4 พัฒนาการสอนใหEสามารถปฏิบัติไดEเกิดผลจริง หมายถึง การเลือกใDE

ปรับปรุงหรือการสรEางแผนงานสอน บันทึกการสอน หรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่น ๆ ที่

สามารถนําไปใชEจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหEผ2Eเรียนบรรลุวัตถุประสง1Sของการเรียนร2E 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เลือกใDEแผนการสอนที่มีอย27อย7างเหมาะสม โดยพิจารณาจากแผนการสอนที่ใDE มี

อง1Sประกอบต7#, ๆ ครบถEวนสัมพ=!RSกัน แผนการสอนที่ใชEเ!Eนผ2EเรียนเปL!ศูนยSกลาง แผนการสอน

ที่ใชEเ!E!"/จกรรมการปฏิบัติตามกระบวนการแสวงหาความร2E และการสรE#งความร2E 

ระดับ 2 ปรับปรุงแผนการสอนที่มีอยู7ใหEสอดคลEองกับขEอจํากัดของผูEเรียน ครู และ

สถานศึกษา โดยพิจารณาจากแผนการสอนที่ปรับปรุงมีองคSประกอบต7#, ๆ ครบถEวนสัมพันธS"=! 
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แผนการสอนที่ปรับปรุง เ!E!ผ2EเรียนเปL!ศูนยS"ลาง โดยใหEผ2Eเรียนปฏิบัติจริงมากขึ้น แผนการสอนที่

ปรับปรุงสอดคลEองกับความสามารถของผ2Eเรียน และสถานศึกษา 

ระดับ 3 สรE#งและพัฒนาแผนการสอนที่เนE!ใหEผูEเรียนไดE1EนหาคําตอบดEวนตนเอง โดย

พิจารณาจากแผนการสอนที่สรE#งความสัมพันRS และพัฒนาขึ้นมีองคSประกอบต7าง ๆ ครบถEวน

สัมพ=!RSกัน แผนการสอนที่สรEาง และพัฒนาข้ึนเ!E!ผ2EเรียนเปL!ศูนยS"ลาง โดยจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เ!E!ใหEผ2EเรียนเปL!ผ2Eปฏิบัติ และ1EนหาคําตอบดEวยตนเอง  

5.  มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหEมีประสิทธิภาพอยู7เสมอ หมายถึง การประดิษNS

คิดคE! ผลิต การเลือกใDE ปรับปรุงเครื่องมืออุปกร@S เอกสารสิ่งพิมKS เทคนิควิธีการต7#, ๆเพื่อใหEผูEเรียน

บรรลุวัตถุประสง1Sของการเรียนร2E 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ1 เลือกใชEสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดEอย7#งเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ความสัมพ=!RSของสื่อการเรียนการสอนกับองคSประกอบของการสอน คือ ผ2Eเรียน กิจกรรมการเรียนร2E 

และจุดประสง1S"#รเรียนร2E 

ระดับ 2 ใชEสื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนใหEเหมาะสม และใ5E

ผ2Eเรียนมีส7วนร7วม โดยพิจารณาจาก ความเหมาะสมของสื่อกับผ2Eเรียน กิจกรรม และจุดประสงคS"#$

เรียนร2E ผ2Eเรียนมีส7วนร7วมในการใDE และบํารุงรักษา 

สื่อมีความหลากหลายตอบสนองความแตกต7#งของผ2Eเรียน เ!E!"#รลงมือปฏิบัติของผูEเรียน 

ผ2EเรียนไดEใชEสื่อการเรียนการสอนความร2Eสึกนึกคิด และการตัดสินใจของตนเอง 

ระดับ 3 คิด1E! ผลิต และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ที่มีต7อการเรียนร2E และใหEผูEเรียนมี

ส7วนร7วม โดยพิจารณาจากผ2Eเรียนมีส7วนร7วมในการคิด1E! ผลิต และใชEสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุ

ในทEองถิ่น การประเมินผลการใชEสื่อ และปรับปรุงใหEเหมาะสมยิ่งข้ึนเผยแพร7"#รใชEสื่อการเรียนการ

สอนที่ใชEไดEผลแลE4 

6.  มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนE!ผลถาวรที่เกิดแก7ผูEเรียน หมายถึง 

การจัดการเรียนการสอนที่ม?7งเนE!ใหEผ2Eเรียนประสบผลสําเร็จในการแสวงหาความร2E ตามสภาพความ

แตกต7างของบุคคลดEวยการปฏิบัติจริง และสรุปความร2Eทั้งหลายไดEดEวยตนเอง "7อใหEเกิด17#!/ยม และ

นิสัยในการปฏิบัติจนเปL!บุคลิกภาพถาวรติดตัวผ2Eเรียนตลอดไป 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเน้ือหาเปL!หลัก โดยพิจารณาจากผ2EสอนเปL!ผ2Eบอก

ความร2E ผ2Eเรียนปฏิบัติงานตามแบบ หรือตามตัวอย7#, ผ2EเรียนทําตามJEอกําหนดหรือคําสั่ง 
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ระดับ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอด (Concept) เปL!หลักโดยพิจารณา

จากผูEสอนเปL!ผ2Eช7วยเหลือแนะนําใหEผูEเรียนลงมือทํางานตามกระบวนการสรE#งความคิดรวบยอด

ผ2Eเรีย!1Eนความร2E และสรุปความคิดรวบยอดไดEเองตามคําแนะนํา 

7.  มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูEเรียนไดEอย7างมีระบบ หมายถึง การ

รายงานผลการพัฒนาผ2Eเรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนใหEครอบคลุมสาเหตุ ปVจจัย และ

การดําเนินงานที่เก่ียวขEอง โดยครูนําเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ปVญหาความตEองการของผูEเรียนที่ตEองไดEรับการพัฒนา และเป[าหมายของการพัฒนา

ผ2Eเรียน และข้ันตอนวิธีการใชEเทคนิคหรือนวัตกรรมน้ัน ๆ  

2.  เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นํามาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูEเรียน 

และขั้นตอนวิธีการใชEเทคนิคหรือนวัตกรรมนั้น ๆ 

3.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กําหนดที่เกิดกับผ2Eเรียน 

4.  JEอเสนอแนะแนวทางให67 ๆ ในการปรับปรุง และพัฒนาผ2EเรียนใหEดียิ่งข้ึน 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 เปLนรายงานการพัฒนาคุณภาพของผูEเรียนในภาพรวม ของกลุ7มผูEเรียน หรือ

หEองเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากขEอมูลสภาพปVญหาความตEองการ และเป[าหมายในการ

พัฒนาที่เปL!U#พรวมใหO7 หรือผ2Eเรียนทั้งหEอง เทคนิควิธีการ และนวัตกรรมที่นําเสนอเปL!เทคนิค                

ที่ใชEกับผ2EเรียนเปLนแบบเดี่ยวกันทั้งหEอง รายงานผลการใชEเทคนิควิธีการ และนวัตกรรม เปLนภาพรวม

ของการพัฒนาผูEเรียนทั้งหEอง ขEอเสนอให67 ๆ เปL!การเสนอในการปฏิบัติต7อนักเรียนเหมือนกัน               

ทั้งหEอง 

ระดับ 2 เปL!รายงานพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผ2Eเรียน จําแนกเปL!กล?7มต7#, ๆ ของ

หEองเรียนที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากขEอมูลสภาพปVญหาความตEองการ และเป[าหมายของ                  

การพัฒนาผ2Eเรียนที่จําแนกเปL!กล?7มเ"7, กล?7มปานกลาง กล?7มอ7อน หรือกล?7มเฉพาะอย7#งอื่น ๆ รายงาน

ผลการใชEเทคนิควิธีหรือนวัตกรรม แสดงผลการพัฒนาผ2Eเรียนรายกล?76 JEอเสนอในการพัฒนาผ2Eเรียน

สอดคลEองต7อการพัฒนาในแต7ละระดับผ2Eเรียน 

ระดับ 3 เปL!รายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผูEเรียน จําแนกเปL!รายบุคคล

โดยพิจารณาจาก ขEอมูลสภาพปVญหาความตEองการ และเป[าหมายการพัฒนาผูEเรียนที่จําแนกเปL!

รายบุคคล เทคนิควิธีการ และนวัตกรรมที่นําเสนอในการพัฒนาผูEเรียนสนองตอบต7อสภาพความ

แตกต7างความสนใจ และความตEองการของผูEเรียนเปL!รายบุคคล รายงานผลการใชEเทคนิควิธีการ 

หรือนวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการของผ2Eเรียนรายบุคคล JEอเสนอแนะในการพัฒนาผ2Eเรียนรายบุคคล 
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8.  มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเปL!แบบอย7างที่ดีแก7ผูEเรียน หมายถึง การแสดงออก การ

ประพฤติ และการปฏิบัติในดE#!บุคลิกภาพทั่วไป การแต7งกาย กิริยาวาจา และจริยธรรมที่เหมาะสม

กับความเปL!ครูอย7#งสม่ําเสมอ ที่ทําใหEผ2Eเรียนเลื่อมใสศรัทธรา และถือเปL!แบบอย7าง  

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ปฏิบัติตนเปL!แบบอย7#งที่ดีในดEานต7#, ๆ อย7#งสม่ําเสมอ โดยพิจารณาจากการแต7,

กายสุภาพเรียบรEอยเหมาะสมกับกาลเทศะ การใชEวาจาสุภาพ มีความประพฤติเรียบรEอย มีความ

เมตตากรุณาต7อผ2Eเรียน รับผิดชอบปฏิบัติงานอย7#งขยันขันแข็ง 

ระดับ 2 ปฏิบัติตนเปL!แบบอย7#งที่ดีอย7#งสม่ําเสมอ ใหE1X#แนะนํา และแกEไขJEอบกพร7องใน

ลักษณะสรEางสรร1S ตลอดจนสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากการใ5E

คําแนะนําการเชิญชวนใหEปฏิบัติ การแกEไขขEอบกพร7อง การสอดแทรกในกระบวนการเรียนการ

สอน 

ระดับ 3 ปฏิบัติตนเปL!แบบอย7#งที่ดีจนผูEเรียนเกิดศรัทธา และปฏิบัติตนตามแบบอย7#งที่

เลือกสรรแลEวตามปกตินิสัย โดยพิจารณาจากเปaดโอกาสใหEผูEเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของครูในสถานศึกษา เปaดโอกาสใหEผ2Eเรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง เสริมแรง

ทางบวกแก7ผ2Eเรียน เผยแพร7วิธีการที่ถูกตEองในการสรE#งคุณธรรม 

9.  มาตรฐานที่ 9 ร7วมมือกับผ2Eอื่นในสถานศึกษาอย7#งสรE#งสรร1S หมายถึง การตระหนักถึง

ความสําคัญ รับฟVงความคิดเห็น ยอมรับในความรูEความสามารถ ใหE1วามร7วมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมต7#, ๆ ดEวยความเต็มใจ และร7วมรับผลที่เกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ปฏิบัติงานในห!E#ที่ที่ไดEรับมอบหมายไดEครบถEวน บรรลุวัตถุประสงคSJองงานโดย

พิจารณาจากความเขEาใจงาน ความสําเร็จของงาน ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 

ระดับ 2 อาสาเJE#ร7วมปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามความร2E ความสามารถ และความถนัด

ใหEบรรลุเป[#หมายของสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก การเขEาร7วมวางแผน และแบ7งงานกันทํา 

ระดับ 3 ม?7งมั่นพัฒนางาน และสถานศึกษาอย7#งเปL!ระบบจนเปL!!/สัย โดยพิจารณาจากการ

เปLนผ2E!X#ในการวางแผนพัฒนาตามเป[#หมาย อย7#งครอบคลุม และสัมพ=!RSกับงานอื่นที่เก่ียวขEอง 

การเปL!ผ2E!X#ในการพัฒนางานอย7#งมีประสิทธิภาพและเปL!ระบบ การช7วยเหลือและพัฒนา

ผ2Eร7วมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและกล?76 แลEวนํามาปรับปรุง และพัฒนางาน 

10.  มาตรฐานที่ 10 ร7วมมือกับผูEอื่นอย7#งสรE#งสรรคSในชุมชน หมายถึง การตระหนักใน

ความสําคัญ รับฟVงความคิดเห็น ยอมรับในความร2Eความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชน และร7วมมือ
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ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานสถานศึกษา ใหEชุมชน และสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกัน และกัน 

ปฏิบัติงานร7วมกันดEวยความจริงใจ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 ปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับชุมชนตามที่ไดEรับมอบหมายไดE1รบถEวน บรรลุ

วัตถุประสง1SJองงาน พิจารณาจากความรูE1วามเJEาใจงานที่ไดEรับมอบหมาย ความสําเร็จของงาน

และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ความเต็มใจรับผลกระทบของงาน 

ระดับ 2 อาสาเJE#ร7วมปฏิบัติงานทางการศึกษาที่เกี่ยวกับชุมชน ตามความรูE1วามสามารถ

หรือความถนัด โดยพิจารณาจากการเJE#ร7วมวางแผน และแบ7งงานกันทํา  

การปฏิบัติงานอย7างสรE#งสรร1Sโดยยึดถือประโยช!SJองส7วนรวม ความพึงพอใจในระหว7#,

การปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในบทบาทของตนที่ช7วยใหEผลงานบรรลุเป[#หมาย 

ระดับ 3 ม?7งมั่นพัฒนางานศึกษาเพื่อชุมชน และร7วมมือกันพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

อย7#งเปL!ระบบ เปL!!/สัย โดยพิจารณาจาก การเปL!ผ2Eนําในการวางแผนพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุม

และสัมพันธS"=บงานอื่นที่เก่ียวJEอง  

การเปLนผูEนําในการพัฒนางานทําใหEงานมีประสิทธิภาพ เปLนระบบช7วยเหลือพัฒนา

ผ2Eร7วมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และกล?76 แลEวนํามาปรับปรุงพัฒนางาน 

11.  มาตรฐานที่ 11 แสวงหา และใหEขEอมูลJ7#วสารในการพัฒนา หมายถึง การ1E!หา สังเกต 

จดจํา และรวบรวมขEอมูลJ7#วสารตามสถานการณSJองสังคมทุกดE#! โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับ

วิชาชีพครู สามารถวิเคราะ5S วิจารณSอย7างมีเหตุผล และใชEขEอมูลประกอบการแกEปVญหา พัฒนา

ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมไดEอย7#งเหมาะสม 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ 1 สามารถแสวงหาขEอมูลJ7าวสาร ที่จําเปL!ต7อการดํารงชีวิตประจําวัน และนํามาใDE  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดEแ"7 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสภาพทางการเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ สังคมระดับทEองถิ่น ในระดับประเทศ และระดับโลก โดยพิจารณาจากการมี

JEอมูลข7#วสารที่เปL!ปVจจุบัน 

ระดับ 2 สามารถรวบรวมขEอมูลJ7าวสารที่จําเปL! และนํามาใชE"#รปรับปรุงการเรียนการ

สอน ไดEแ"7 การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเทคโนโลยี เทคนิควิธีการ นวัตกรรมต7#, ๆ ที่เกี่ยวกับ การเรียน

การสอน และวิชาชีพครู โดยพิจารณาจาก การวิเคราะหSขEอมูลและนํามาใชEในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
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ระดับที่ 3 สามารถจัดระบบJEอมูลข7#วสาร นํามาใชEในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไ<E

เปL!ปกตินิสัย โดยพิจารณาจาก การจัดระบบขEอมูลJ7าวสาร การใหEบริการขEอมูลข7#วสาร การนํา

JEอมูลข7#วสารไปใชEในการพัฒนาอย7#งเปL!ระบบ 

สรุปไดEว7# คุณลักษณะของครูตามเกณฑSมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณครู เปL!

JEอกําหนดที่ครูตEองประพฤติ และปฏิบัติตาม เพื่อใหE1รูมีลักษณะที่พึงประสง1S เปL!ครูที่ดี เปL!1รูที่

มีศักยภาพในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปL!แนวทางใหE1รูไดEพัฒนา ประเมิน

ตนเอง พัฒนาการทํางาน ซึ่งจะบังเกิดผลดีต7อตนเอง และผ2Eเรียน 

 

2.4.4  คุณลักษณะครูที่พึงประK0'F 

 ธีรศักดิ์ อัครบวร (2542: 51) ลักษณะของครูที่ดี ตามทัศนะนักวิชาการศึกษา ส7วนใหญ7จะมี

ลักษณะคลE#ยคลึงกันซึ่งอาจสรุปลักษณะของครูที่ดี เปL!ลักษณะสําคัญ ๆ 3 ดE#! คือ ภูมิร2E ภูมิธรรม 

และภูมิฐาน 

  ภูมิร2E ลักษณะของครูที่ดีในดEานน้ี ไดEแ"7 คุณสมบัติส7วนตัว ที่เกี่ยวขEองกับความร2E

ความสามารถทางวิชาการที่จะสอนตลอดจะเปLนผูEที่มีสติปVญญาดี เฉลียวฉลาด เชื่อมั่นในตนเอง            

มีความคิดริเริ่มสรE#งสรร1S ร2Eจักแสวงหาความร2Eใ567 ๆ เปL!ตE! 

  ภูมิธรรม ลักษณะของครูที่ดีในดE#!!AM ไดEแ"7 การประพฤติดี เวE!จากอบายมุขทั้งปวง กระทํา

แต7สิ่งที่ดี ที่สุจริต ทั้งกาย วาจา ใจ นอกจากนี้ครูตEองมีจรรยาบรรณ และคุณธรรมสูง ซื่อสัตBS 

เสียสละ มีเมตตา กรุณา ยุติธรรม และมีมานะอดทน เปL!ตE! 

  ภูมิฐาน ลักษณะของครูที่ดีในดEานนี้ไดEแ"7 บุคลิกภาพดี รูปร7างท7าทางดี แต7งกายสะอาด 

เรียบรEอย พูดจาไพเราะ!?7มนวล นํ้าเสียงชัดเจน มีลักษณะเปL!ผ2E!X# เปL!ตE! 

 พวงทอง พ?7มอย27 (2540: 5-6) กล7#วถึง คุณลักษณะของครูที่พึงประสง1Sในสังคมไทยพอสรุป

ไ<E 4 ประการ ดังน้ี 

 1.  ตEองเปL!ผ2EมีความรูE1วามสามารถ และมีทักษะในวิธีการสอน วิธีการอบรม การพัฒนา 

การเปL!ผ2E!X# ผ2Eตาม และผ2Eประสานงานที่ดี 

 2.  ตEองมีความร2EดีในดE#!ต7#, ๆ ไดEแ"7 วิชาเฉพาะ ซึ่งตEองมีความร2Eอย7#งลึกซึ้ง เหมาะสมตาม

ระดับที่ทําการสอน มีความร2Eดีในวิชาชีพครู วิทยาการจัดการ จิตวิทยาที่เกี่ยวขEองกับการเรียน การ

สอน การวิจัย และการประมวลผล 

  3.  ความรูEทั่วไป ไดEแ"7 ดE#!ข7#วสารบEานเมือง การอนุรักษSธรรมชาติ การส7งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อใหEเปL!ผ2Eที่ทันเหตุการณSอย27เสมอ และเปL!ผ2Eที่สามารถปลูกฝVงใหE!="เรียน รัก

ธรรมชาติมากข้ึน อนุรักษSศิลปวัฒนธรรมไทยใหE1งอย27ดEวยวิธีที่เหมาะสม และถูกตEอง 
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 4.  ตEองมีความเปL!ครู คือ มีความเมตตากรุณาต7อเด็ก มีความร2Eจริง และปลูกฝVงในสิ่งที่ถูกที่

ควรใหEแ"7เด็ก มีความรักในอาชีพครู ใฝdหาความร2Eอย27เสมอ มีความรับผิดชอบต7อหนE#ที่ ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง ดE#!ร7#งกาย จิตใจและอารมณSเด็ก มีวุฒิภาวะ มีความยุติธรรม ดํารงชีพอย7#งเรียบง7#B มี

มนุษยสัมพ=!RSเJE#"=บชุมชนไดEดี และมีบทบาทในการช7วยเหลือชุมชน มีความเสียสละทั้งกําลังกาย 

กําลังใจ และกําลังสติปVญญา รวมถึงความสุขส7วนตัวที่พึงมีในบางครั้ง ดEวยความตระหนักในหนE#ที่

จําเปL! 

 แผนการศึกษาแห7งชาติ (พ.ศ.2545-2559) กําหนดคุณลักษณะของครูที่ดีว7# ตEองมีความร2E

ความสามารถในการพัฒนาผ2Eเรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความร2E และความสามารถในการ

จัดกระบวนการเรียนรูEที่เนE!ผูEเรียนเปLนสําคัญ มีมาตรฐานวิชาชีพ และไดEรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ มีความร2E และความสามารถทางดE#!วิทยาศาสต$S และเทคโนโลยี มีความรูE1วามสามารถ

จัดการเรียนการสอนอย7#งมีคุณภาพและเปLนระบบมีทักษะและกระบวนการในการคิดวิเคราะ5S และ

การแกEปVญหา มีความใฝdร2E และสามารถประยุกตSใชEความรูEอย7างถูกตEองเหมาะสม สามารถพัฒนา

ตนเองไดEอย7#งต7อเน่ืองเต็มตามศักยภาพ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 และที่แกEไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

กําหนดคุณลักษณะของครูที่ดีว7# ตEองมีความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเนE!

ผูEเรียนเปL!สําคัญ มีความสามารถจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมใหEสอดคลEองกับความสนใจ และ

ความถนัดของผ2Eเรียน  มีความสามารถจัดกิจกรรมใหEผูEเรียนไดEเรียนรูEจากประสบการณSจริง รักการ

อ7#! และเกิดการใฝdร2Eอย7#งต7อเนื่อง มีความสามารถจัดสภาพแวดลEอมใหEผ2Eเรียนเกิดการเรียนร2E และมี

ความรอบร2E  มีความสามารถใชEการวิจัยเปLนส7วนหนึ่งของกระบวนการเรียนร2E มีความสามารถ

ประเมินผ2Eเรียนจากพัฒนาการของผ2Eเรียน ปฏิบัติตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และมาตรฐานวิชาชีพครู 

กําหนดคุณลักษณะของครูที่ดี47า ตEองมีความร2EและความเJE#ใจในธรรมชาติของผ2Eเรียน และธรรมชาติ

ของการเรียนร2E มีความร2E1วามสามารถในเน้ือหาสาระวิชาที่สอน มีความร2E และทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพ

ครู การจัดกระบวนการเรียนรูE"#รใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชEภาษาต7างประเทศ และมี

บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด

คุณลักษณะของครูที่ดีว7าตEองมีความสามารถวางแผนการเรียนการสอนที่สอดคลEองกับหลักสูตร

ความตEองการของนักเรียน และทEองถิ่น มีความสามารถจัดการเรียนการสอนใหEนักเรียนไดEฝ]"คิด

ปฏิบัติจริงทํางานร7วมกันไ<E จัดสิ่งแวดลEอมและบรรยากาศการเรียนการสอนส7งเสริมใหEนักเรียน

เรียนรูEอย7างมีความสุข และประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนใหEนักเรียนไดEพัฒนา

ความร2E1วามสามารถ และความถนัดไดEตามศักยภาพ โดยเสริมจุดเด7! และแ"EไขจุดดEอยนักเรียนเปL!
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รายบุคคล จัดการเรียนการสอนโดยใชEสื่ออย7างหลากหลายที่ส7งเสริมการเรียนรูEJองนักเรียน 

ประเมินนักเรียนครบทุกดE#!อย7#งต7อเนื่องดEวยเครื่องมือที่เหมาะสม และมีความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนอย7#งมีประสิทธิภาพ และเ!E!ผ2EเรียนเปL!สําคัญ  

  จากแนวนโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวJEองดังกล7#วสรุปไดEชัดเจนว7#คุณลักษณะของครู

ที่ดีน้ัน ควรมีคุณลักษณะ 4 ดE#! ดังน้ี  

 1.  ดE#!วิชาการ ครูตEองมีความร2E1วามสามารถ และทักษะเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนร2E

ที่เนE!ผูEเรียนเปLนสําคัญ มีความรูEความสามารถในเนื้อหาสาระวิชาที่สอน ความสามารถจัด

สภาพแวดลEอมทั้งใน และนอกหEองเรียนใหEเชื่อมต7อการเรียนร2E จัดการเรียนการสอนอย7างมีคุณภาพ

และเปL!ระบบ การใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน พัฒนาผ2Eเรียนตามธรรมชาติ และ

เต็มศักยภาพ  มีความสามารถจัดเน้ือหาสาระ และกิจกรรมใหEสอดคลEองกับความสนใจ และความ

ถนัดของผูEเรียน มีความสามารถจัดกิจกรรมใหEผูEเรียนไดEเรียนรูEจากประสบการณSจริง รักการอ7#! 

และเกิดการใฝdร2Eอย7#งต7อเน่ือง มีความสามารถจัดสภาพแวดลEอมใหEผ2Eเรียนเกิดการเรียนร2E และมีความ

รอบร2E มีความสามารถใชE"#รวิจัยเปL!ส7วนหนึ่งของกระบวนการเรียนร2E มีความสามารถประเมิน

ผ2Eเรียน 

 2.  ดE#!วิชาชีพ มีความร2E ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

และไดEรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย7#งต7อเน่ือง และเปL!บุคคล

แห7งการเรียนร2E มีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะ5S และการแกEปVญหา สามารถ

ประยุกตSใชE1วามร2Eอย7#งถูกตEองเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองไดEอย7#งต7อเนื่องเต็มตามศักยภาพ มี

ความร2E และทักษะเกี่ยวกับวิชาชีพครูการจัดกระบวนการเรียนร2E การใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ การใDE

ภาษาต7างประเทศ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพครูอย7#งแทEจริง 

 3.  ดE#!1?ณธรรม จริยธรรม และห7#งไกลจากอบายมุขทุกประเภท ไม7ชักนําศิษยSไปในทางที่

เสื่อมเสีย ดูแลเอาใจใส7ในความทุกขSสุขของศิษBS ปฏิบัติห!Eาที่ดEวยจิตวิญญาณความเปL!1รู รักใค$7

ห7วงใย และปรารถนาดีต7อศิษBS   

 4.  ดE#!บุคลิกภาพ มีบุคลิกภาพดี มีความประพฤติดี คุณภาพชีวิตที่ดี ประพฤติปฏิบัติเปL!

แบบอย7#งผ2Eอื่นและเปL!ที่พึ่งของศิษยSไ<E  

 นอกจากคุณลักษณะทั้ง 4 ดE#นแลEวครูยุคใหม7จะตEองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน             

คุณภาพ (Quality Culture) เพื่อคุณภาพของการทํางาน ผ2Eรับบริการทั้งผูEเรียน ผ2Eปกครอง ชุมชน และ

เพื่อนร7วมงานมีความเชื่อมั่นศรัทธา และมีความพึงพอใจ วัฒนธรรมคุณภาพดังกล7#4 ประกอบดEวย 

 1.  การใหEความสําคัญกับผ2Eรับบริการ ตEองยึดหลักผูEเรียนสําคัญที่สุด ครูมีห!E#ที่จัดกระบวน 
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การเรียนร2E เพื่อพัฒนาผูEเรียนใหEเปLนคนดี คนเก7งและอย27ร7วมสังคมไดEอย7#งมีความสุข นอกจากนั้นยังมี

ผ2Eรับบริการอื่น ๆ ไดEแ"7 ผ2Eบริหาร เพื่อนครู ผ2Eปกครอง ชุมชน และประเทศชาติที่มอบภารกิจใหE1รูทํา

ห!E#ที่พัฒนาประชาชนใหEมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศ  

 2.  การทํางานเปL!ระบบ ทั้งในกระบวนการคิด และกระบวนการทํางาน เพื่อใหEปVจจัยนําเขE# 

(Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพRS (Out Put-Outcome) มีความเชื่อมโยง และสัมพันธS"=!

อย7#งมีเป[#หมาย มีการวางแผน (Plan) ซึ่งเปLนจุดเริ่มตE!ของการทํางานอย7#งเปL!ระบบ การนําแผนส27

การปฏิบัติ (Do) มีการตรวจสอบความ"E#วห!E#เปL!ระยะ (Check) เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลว7#

มีความสําเร็จตามแผนหรือไ67 หากสําเร็จตามเป[#หมายสามารถนําไปกําหนดเปL!มาตรฐานการ

ทํางานในลักษณะต7#, ๆ ถE#ไม7สําเร็จมีอะไรที่ตEองปรับปรุงแ"EไขใหEดีข้ึน (Action) 

 3.  การทําใหEถูกตEองตั้งแต7เริ่มตE! เ!E!การป[องกันปVญหามากกว7#"#รแ"EปVญหา ประหยัดทั้ง

เวลา 17#ใชEจ7าย และทรัพยากร เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และไดEผลลัพRSที่มีคุณภาพตามที่ตEองการ

 4.  การปรับปรุงการทํางานอย7#งต7อเน่ือง ครูมีหนEาที่จัดการเรียนการสอนตEองพัฒนาตนเอง

ใหEสามารถจัดกระบวนการเรียนร2Eที่ทันสมัย สรE#งนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน แสวงหาแหล7,

ความร2Eให67 ๆ และทักษะการสอนที่สามารถพัฒนาคุณภาพผูEเรียนไดEรวมทั้งแสวงหาตัวอย7างการ

ปฏิบัติงานที่ดีกว7# (Best Practice) เพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานของตนเองใหEไดE1?ณภาพ และ

มาตรฐานที่ดีกว7# หรือมีความทันสมัยมากข้ึน 

 5.  การทํางานเปL!ทีม เปL!การสรE#งพลังส27ความสําเร็จของการทํางาน ครูตEองประสานการ

ทํางานกับทุกฝdายในโรงเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีระหว7างเพื่อนร7วมงาน และผูEบังคับบัญชา มีการ

ช7วยเหลือเก้ือกูลกัน ร7วมกันคิดร7วมทํางาน และแบ7งความรับผิดชอบตามห!E#ที่ของแต7ละคน  

 6.  การยึดมั่นหลักการ และรักษากฎระเบียบ การทํางานมีหลักคิด หลักการ และหลักปฏิบัติ 

รักษากติกา วัฒนธรรมประเพณีปฏิบัติ ม?7งประโยช!Sสาธารณะ หรือผ2EรับบริการเปLนสําคัญ  

 7.  การมีจิตสํานึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบ รักษาชื่อเสียงของโรงเรียน ลดความเห็นแ"7ตัว 

 สํานึกบุญคุณทางสังคม เปLนแบบอย7#งที่ดีใหE"=บศิษBS และสังคม สรEางสรร1Sบรรยากาศแห7งกัลยาณมิตร 

ทั้งในโรงเรียน และชุมชน 

 ชมพูนุท ร7วมชาติ (2548: บทคัดย7+) พบว7าลักษณะของครูที่พึงประสงคSในอนาคตประกอบดEวย

องคSประกอบใน 4 ดEานคือ  

1.   ความร2Eอย7างลึกซึ้งในสาขาที่สอนอย7าง!Eอย  2 วิชา และความร2Eในวิชาชีพครู      

2.   ทักษะเฉพาะในแต7ละสาขาวิชา  

3.   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และบุคลิกภาพของความเปLนครู       

4.   การมีC7วนร7วม และการพัฒนาชุมชนในทEองถิ่น  
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หลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคตควรมีทางเลือกอย7างหลากหลาย โดยมีสาระดังนี้  

1.   การศึกษา และอัตลักษณSของครูไทย  

2.   ธรรมชาติของผ2Eเรียน และการเรียนร2E  

3.   หลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนร2E  

4.   นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.   ความรูEดEานการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โดยใชEโรงเรียนเปLนฐาน (School - based 

Research) 

การสรE#งวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานของครู จะทําใหE"#รปฏิบัติงานมีคุณภาพตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ และยกระดับ

วิชาชีพครูใหEเปL!วิชาชีพชั้นสูงตามที่สังคมตEองการไ<E  

  

 

 2.4.5  คุณธรรมของครู 

  ความหมายของคุณธรรม 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (2538: 189) ใหE1วามหมายว7# คุณธรรม 

หมายถึง สภาพคุณงามความดี 

 ลัดดา เสนาว,'S (2532: 59) ใหE1วามหมายว7# คุณธรรม คือ ความดีงาม07าง ๆ ที่มีอย27ในจิตใจ

ของแต7ละคน และยึดถือปฏิบัติจนเปL!!/สัย เช7! ความยุติธรรม ความซื่อสัตBS ความมีเหตุผล ความ

อดทน ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความเมตตา กรุณา 

  ยน0S ช?7มจิต (2533: 259) ใหEความหมายว7# คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติที่เปLนความดี ความ

ถูกตEอง ซึ่งมีอย27U#ยในจิตใจของบุคคลซึ่งพรEอมที่จะกระทําพฤติกรรมต7#, ๆ อันเปL!ประโยชนSต7+

ตนเอง ต7อผ2Eอื่น ดังน้ัน คุณธรรมของครู ก็คือ คุณสมบัติที่เปL!1วามดีความถูกตEองเหมาะสม ซึ่งมีอย27

ภายในจิตใจของครู และเปLนแรงผลักดันใหEครูกระทําหนE#ที่ของครูอย7างถูกตEองเหมาะสม และ

สมบูร@Sยิ่ง 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2539: 115) ไดEอธิบายความหมายของ คุณธรรมว7# หมายถึง สิ่งที่

บุคคลยอมรับว7#เปLนสิ่งดีงาม มีประโยชนSมาก และมีโทษ!Eอยสิ่งที่เปL!1?ณธรรมในแต7ละสังคมอาจ

แตกต7างกัน เพราะการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว7#เปL!สิ่งที่ดี หรือไม7ดีนั้นนั้นอยู7"=บวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

ศาสนา และการศึกษาของคนในสังคมนั้น 
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 สรุปว7# คุณธรรมน้ันก7อใหEเกิด จริยธรรม 17#!/ยมที่เหมาะสมตลอดจนความสุข ความพอใจ 

คุณธรรมสรE#งคนดี และความดี คุณธรรม จริยธรรมจึงเปLนสิ่งสําคัญ และเปL!คุณภาพสําคัญของคน

ประการหน่ึงที่จําเปLนตEองปลูกฝV, สรE#งสม และดํารงรักษาเอาไวEใหEมีอย27ในตัวเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

 โกสินท$S รังสยาพ=!RS (2531: 20) ไดE"ล7#วถึงความสําคัญของคุณธรรมต7อครู 

 1.  ครูในฐานะเปL!คนดีคนหน่ึงของสังคม จําเปL!ตEองมีคุณธรรมจริยธรรมเยี่ยงคนดีทั่วไป

คนดีโดยทั่วไปในสังคมเขาประพฤติปฏิบัติเช7!ใดครูก็ควรจะทํากระทําเช7!!=M! 

 2.  ครูในฐานะที่อยู7ในอาชีพ และการไดEรับการยกย7องนับถือจากสังคมไทยมาแต7โบราณ

กาล จําเปL!ตEองดํารงรักษาภาพดังกล7#วเอาไวEดEวยการยึดถือปฏิบัติ และดํารงตน  

 3.  ครูในฐานะเปL!ผ2Eสอน สรE#งคนใหEเปL!1!ดี และพัฒนาสังคมใหEเจริญ"EาวหนE# ครูจึงมี

พันธกิจที่จะตEองกระทําตัวเองใหEดี ใหEมีความเปL!มนุษยSใหE!7#ยกย7องนับถือเสีย"7อนจึงจะไปสอนคน  

 พระธรรมปaฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2539: 47- 49) ไดEกล7#วว7# ผ2Eที่ทําหนE#ที่สั่งสอนใหEการศึกษา

แก7ผ2Eอื่น โดยเฉพาะครู อาจารBS พึงประกอบดEวยคุณสมบัติ และประพฤติตามหลักปฏิบัติ ดังน้ี 

 1.  เปL!กัลยาณมิตร คือ เปL!องคSประกอบดEวยองคS1?ณของกัลยาณมิตร หรือกัลยาณมิตร

ธรรม 7 ประการ 

     1.1  ปaยตา (!7#รัก) หมายถึง การทําตนใหEเปL!คนที่น7ารัก และใหEเปL!ที่รักของศิษBS ชวน

ใจผ2EเรียนใหEอยากเJE#ไปไต7ถาม 

     1.2  ครู (!7#เคารพ) คือ มีความประพฤติสมควรแก7ฐานะทําใหEเกิดความอบอ?7นใจ เปLนที่

พึ่งไ<E และปลอดภัย 

     1.3  ภาวนียตา (น7#เจริญใจ) คือ มีความรูEจริง ทรงภูมิปVญญาแทEจริง และเปLนผูEฝ]กฝน

ปรับปรุงตนอย27เสมอ ทําใหEศิษยSเอ7ยอE#, และรําลึกถึงดEวยความซาบซึ้งมั่นใจและภาคภูมิ 

     1.4  วัตตุตา (รูEจักพูดใหEไดEผล) คือ รูEจักชี้แจEงใหEเขE#ใจ รูEว7#เมื่อไรควรพูดอะไร อย7#งไร 

เมื่อใด เช7!ไร คอยแนะนําว7#"ล7าวตักเตือน และเปL!เพื่อนปรึกษาที่ดี 

     1.5  วัจนักขันติ หมายถึง การเปLนคนอดทนต7อถEอยคํา ต7อคํารบกวนของศิษBS 

     1.6  คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา หมายถึง การขยายขEอที่ลึกใหEตื้นใหEง7#ยดEวยวิธีต7าง ๆ คือ 

แสดงจุดเด7นของวิชา แสดงเหตุผลของวิชาแสดงสาระของวิชา 

     1.7  โน จัฏฐาเน นิโยชะเย (ไม7ชักนําในอฐาน) คือไม7ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเรื่อง

เหลวไหลไม7สมควร 

 2.  ตั้งใจประสิทธ์ิความร2E โดยตั้งตนอย27ในธรรมที่เรียกว7# “ธรรมเทศธกธรรม” 5 ประการ 

คือ 
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      2.1  อนุบุพพิกถา (สอนใหEมีขั้นตอนถูกลําดับ) คือ แสดงหลักธรรมหรือเนื้อหา

ตามลําดับความยากง7#ยล?7มลึก มีเหตุผลสัมพันธSต7อเน่ืองกันไปโดยลําดับ 

      2.2  ปริยายทัสสาวี (จับจุดสําคัญมาขยายใหEเขEาใจเหตุผล) คือ ชี้แจEงยกเหตุผลมาแสดง

ใหEเขEาใจชัดเจนในแต7ละแง7ประเด็น ใหEมองเห็นกระจ7#งตามแนวเหตุผล 

      2.3  อนุทยตา (ตั้งจิตเมตตาสอนดEวยความปรารถนาดี) คือ สอนเขาดEวยจิตเมตตา มุ7งจะ

ใหEเปLนประโยชนSแ"7ผ2Eรับคําสอน 

      2.4  อนามิสันดร(ไม7มีจิตเพ7งเล็งมุ7งเห็นแก7อามิส) คือ สอนเขามิใช7มุ7งที่ตนจะไดEลาภ 

สินจE#, หรือผลประโยช!Sตอบแทน 

       2.5  อนุปหัIIS (วางจิตตรงไม7กระทบตนและผูEอื่น) คือ สอนตามหลัก ตามเนื้อหา มุ7,

แสดงอรรถ แสดงธรรม ไม7ยกตน ไม7เสียดสAJ7มผ2Eอื่น 

3.  ดําเนินลีลาครูทั้งสี่ ครูที่สามารถมีลีลาของนักสอน ดังน้ี 

     3.1  สันทัสสนา (ชี้ใหEชัด) จะสอนอะไรก็ชี้แจEงแสดงเหตุผลแยกแยะ อธิบายใหEผูEฟV,

เขEาใจแจ7มแจE, ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา 

     3.2  สมาทปนา (ชวนใหEปฏิบัติ) คือ สิ่งใดควรทําก็เก็บบรรยายใหEมองเห็นความสําคัญ 

และซาบซึ้งในคุณ17# เห็นสมจริงจนผ2EฟVงยอมรับ อยากลงมือหรือนําไปปฏิบัติ 

      3.3  สมุตเตชนา (เรE#ใหE"ลE#) คือ ปลุกใจใหEคึกคักเกิดความกระตือรือรEนมีกําลังใจแข็ง

ขัน มั่นใจที่จะทําใหEสําเร็จ ไม7"ลัวเหน็ดเหน่ือย หรือยากลําบาก 

      3.4  สัมปหังสนา (ปลุกเรE#ใหEร7าเริง) คือ ทําบรรยากาศใหEสนุกสดชื่น แจ7มใส เบิกบานใจ 

ใหEผ2EฟVงแช7มชื่นมีความหวัง มองเห็นผลดี และทางสําเร็จ 

 4.  มีหลักตรวจสอบ เมื่อพูดอย7#งรวบรัดที่สุด ครูอาจตรวจสอบตนเองลักษณะการสอนของ

พระบรมครู 3 ประการ 

      4.1  สอนดEวยความร2Eจริง ร2EจริงทําไดEจริง จึงสอนเขา 

      4.2  สอนอย7#งมีเหตุผลใหEพิจารณาเJE#ใจแจEงดEวยปVญญาของเขาเอง 

      4.3  สอนใหEไดEผลจริง สําเร็จความม?7งหมายของเรื่องที่สอนนั้น ๆ เช7! ใหEเขEาใจไดEจริง 

เห็นความจริง ทําไดEจริง นําไปปฏิบัติไดEผลจริง เปLนตE! 

 5.  ทําห!E#ที่ครูต7อศิษBS คือ ปฏิบัติต7อศิษยSโดยอนุเคราะหSตามหลักธรรมเสมือนทิศเบื้องขวา 

      5.1  แนะนําฝ]กอบรมใหEเปLนคนดี 

      5.2  สอนใหEเขEาใจแจ7มแจE, 

      5.3  สอนศิลปวิทยาใหEสิ้นเชิง 

      5.4  ส7งเสริมยกย7องความดีความงามความสามารถใหEปรากฏ 
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      5.5  สรE#งเครื่อง1?Eมภัยในสารทิศ คือ สอนใหEสามารถใชEวิชาเลี้ยงชีพ และร2Eจักดํารงรักษา

ตนในอันที่จําดําเนินชีวิตต7อไปดEวยดี 

ทินกร ชาทอง (2546: 46) ไ<EสรุปคุณธรรมของครูตามพระคุณสมบัติของพระพุทธเจE#ที่ครู

ควรยึดถือเปL!แบบอย7#, ดังน้ี 

1.  ทรงสอนสิ่งที่จริงและเปL!ประโยช!Sแ"7ผ2EฟVงโดยเJE#ใจสิ่งที่สอนอย7างสมบูร@S 

2.  ทรงสอนดEวยเมตตา ไม7หวังผลตอบแทน ทําไดEจริงอย7#งที่สอน และเปL!แบบอย7#งที่ดี 

3.  ทรงมีบุคลิกโนEม!E#วจิตใจ ใหEเJE#ใกลEชิดสนิทสนม และพึงพอใจไดE1วามสุข 

4.  ทรงมีหลักการสอนและวิธีการสอนยอดเยี่ยมดังปรากฎในพระไตรปaฎก 

 วรศักดิ์ วรธัมโม (2521: 306-308) ไดEเสนอว7# คุณธรรมที่ทําใหE1รูเปLนครูโดยสมบูร@Sทั้งกาย 

และใจมีดังน้ี 

               1.  ตEองเปL!ผูEมุ7งมั่นในเรื่องทางวิญญาณ เพราะครูมีห!Eาที่เปLนผูEนําทางวิญญาณ และ

ยกระดับวิญญาณมนุษยSใหEสูงข้ึน 

 2.  ตEองเปL!ผ2Eมีธรรมะ คือ ตEองใชEธรรมะหล7อเลี้ยงจิตใหEช?7มชื่น ใหE1วามอิ่มใจ ปaติปราโมทBS

 3.  ตEองเปL!เสมือนพระโพธิสั04S คือ บุคคลผ2Eอุทิศตนเพื่อช7วยเหลือผ2Eอื่นยอมลําบากเพื่อผูEอื่น 

 สรุปไดEว7# คุณลักษณะของครูที่พึงประสง1S ตEองเปL!ผ2Eที่มีความร2Eดี รอบร2Eล?7มลึกในทักษะวิชา 

รักการพัฒนาตนเอง มีความคิดสรE#งสรร1S มีความรัก และศรัทธราในวิชาชีพครู มีความเสียสละ 

อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม  ชี้ทางที่ดีแ"7ศิษBSดEวยความบริสุทธ์ิใจ 

 

2.5  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคFการ (Organization Culture) 

 

       2.5.1  ความหมายของวัฒนธรรมองคFการ 
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมองคSการไดEรับอิทธิพลมาจากวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาใน

ศตวรรษที่ 1980 ไดEมีการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองคS"#รมากขึ้น แต7ยังไม7มีขEอสรุปเกี่ยวกับ

ความหมายของวัฒนธรรมองคS"#$ คําจํากัดความของวัฒนธรรมอง1Sการมีความแตกต7#งกัน 164 คํา

จํากัดความ ซึ่งครอบคลุมเรื่องความร2E 17านิยม ความชอบอุปนิสัย ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ 

พฤติกรรม และสิ่งของทางกายภาพ (ทิพวรรณ หล7อสุวรรณรัต!S,  2546: 187) 

วัฒนธรรมอง1Sการ (Organization Culture หรือ Corporate Culture) เปL!การนําแนวคิดของ

วัฒนธรรมมาใชE"=บอง1S"#รซึ่งเปL!ห!7วยทางสังคม ซึ่งไดEมีนักวิชาการใหE1วามหมายดังน้ี 

ไพบูลBS  ช7#งเรียน (2538: 21) หมายถึง กฎระเบียบ หรือ JEอปฏิบัติ เพื่อความเจริญงอกงาม

และร?7งเรือง 
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สุนทร วงศSไวศยวรรณ (2540:42) ไดEใหEคําจํากัดความวัฒนธรรมอง1Sการ หมายถึง สิ่งต7#, ๆ 

อันประกอบดEวยสิ่งประดิษNS แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค7#นิยม อุดมการ@S                   

ความเขE#ใจและขEอสมมติฐานของคนจํานวนหนึ่งหรือส7วนภายในองคS"#$ 

มานพ ชูนิล (2537: 164) ไดEใหE1วามหมายของวัฒนธรรมอง1Sการ หมายถึง ระบบที่ยึดถือ

ร7วมกันของสมาชิกในอง1S"#รหน่ึง ซึ่งระบบดังกล7#วทําใหEมีความแตกแยกไปจากอง1Sการอื่น 

มัลลิกา ตE!สอน (2546: 183) วัฒนธรรมอง1Sการ เปL!1วามคิด ความเชื่อ ค7#นิยม ประเพณี  

ที่สมาชิกส7วนใหญ7ยอมรับและใชEเปLนแบบแผนในการปฏิบัติตัวในฐานะสมาชิกขององคS"#$ 

ตัวอย7#, เช7! การแสดงความคิดเห็น การติดต7อสื่อสาร และระเบียบวินัยในองคS"#$ เปLนตE! โดย

สมาชิกแต7ละคนจะรับร2E และเรียนร2Eวัฒนธรรมอง1Sการผ7#!กระบวนการทางสังคม โดยเขาตEองแสดง

บทบาท และมีความสัมพ=!RS"=บบุคคลอื่นอย7างเหมาะสม เพื่อที่จะใ5EเขาไดEยอมรับในฐานะสมาชิก

ขององ1S"#$ 

ทิพวรรณ หล7อสุวรรณรัต!S (2546: 183) วัฒนธรรมองคS"าร หมายถึง ความคิด หรือ ความ

เชื่อร7วมกัน (Share Values or Shared Belifes) ของสมาชิกในอง1S"#$ ซึ่งจะทําห!E#ที่เสมือนกาวทาง

สังคมที่จะเชื่อมประสานคนกล?7มต7#, ๆ ภายในองคS"#รเJE#ไวEดEวยกัน และเปL!เสมือนกฎที่ไม7มีการ

เขียนบัญญัติไ4E แต7มีอิทธิพลต7อพฤติกรรมของสมาชิกในองคS"#รอย7างยิ่ง วัฒนธรรมอง1S"#รจะเปL!

เสมือนจิตวิญญาณขององ1Sการที่จะชี้นําอง1Sการในการดําเนินการ  

สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2540:31) วัฒนธรรมองคS"#$ คือ วิถีชีวิตโดยรวมของคนใน

อง1Sการ ซึ่งเปL!มาตรฐานสําหรับสมาชิกที่ควรจะตEองทําตาม และไดEอธิบายคําศัพทSที่มักใชEกันเสมอ 

เพื่อจําไดEเJE#ใจตรงกันดังน้ี 

1.  ความเชื่อ (Beliefs) หมายถึง ความคิดพื้นฐานของคนที่มีต7อสิ่งต7าง ๆ รอบตัวเปL!

ความคิดที่แฝงความมั่นใจว7#สิ่งน้ันเปL!จริงถูกตEองเอาไวE<Eวย  

2.  17#!/ยม (Values) หมายถึง ความเชื่อที่แฝงเอาไวEดEวยแนวทางที่ควรจะตEองทํา  

3.  เอกลักษ@S (Identity) หมายถึง ความเJE#ใจร7วมกันของสมาชิกในองคS"#รว7# พวกตนเอง

คือใคร มีอะไรที่แตกต7#งจากอง1S"#รอื่น  

สมยศ นาวีการ (2546: 79) ไดE"ล7าวว7# วัฒนธรรมอง1S"#$ คือ ค7#!/ยม ความเชื่อ ความเJE#ใจ 

และบรรทัดฐานร7วมกันของบรรดาสมาชิกในองคS"#$ วัฒนธรรมเปLนบรรทัดฐานที่ไม7เปL!ทางการ 

และไม7เปL!ลายลักษณSอักษรที่ผูกสมาชิกขององ1SการเขE#ดEวยกัน ซึ่งวิเคราะหSไ<E 2 ระดับคือ  

1.  ระดับพื้นผิว คือวัตถุที่มองเห็นไ<E ที่รวมทั้งลักษณะของเครื่องแต7งกาย เรื่องราว 

สัญลักษ@S งานพิธีขององคS"#$ และการวางผังสํานักงาน 
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2.  ระดับที่ลึกกว7# คือ 17านิยม และบรรทัดฐานที่ควบคุมพฤติกรรม ค7#นิยม ไม7สามารถ

มองเห็นไดEโดยตรง 17#!/ยมสามารถแปลความหมายจากเรื่องเล7# ภาษา และสัญลักษณSที่เปL!ตัวแทน 

และค7#!/ยมสามารถแปลความหมายจากเรื่องเล7# ภาษา และสัญลักษณSที่เปL!ตัวแทน และค7#นิยม

เหล7#!AMจะถูกยึดถือโดยสมาชิกขององ1Sการที่เJE#ใจความสําคัญของค7านิยมน้ัน ๆ ร7วมกัน 

สรุปไดEว7# วัฒนธรรมองคSการ หมายถึง แบบแผน การประพฤติปฏิบัติร7วมกันของคนใน

อง1Sการซึ่งรวมถึงค7#นิยม ความคิด ความเชื่อ อันส7งผลต7อการแสดงออกของคนในองคSการ โดย

17#!/ยม ความคิด ความเชื่อเหล7#น้ี เปL!ผลมาจากการเรียนร2E และพัฒนาในอดีต และถ7#ยทอดมายัง

สมาชิกร?7!ใ567 เพื่อนําไปใชEเปL!แนวทางการประพฤติปฏิบัติต7อไป 

 

2.5.2  องคF;:ะกอบของวัฒนธรรม 

 ไพบูลBS ช7างเรียน (2538: 20) ไดEแ>7งวัฒนธรรมออกเปL! 2 ส7วน คือ 

 1.  วัฒนธรรมที่ไม7เกี่ยวกับวัตถุ (Non-Material Culture) ไดEแ"7 วัฒนธรรมที่เปL!1วามคิด 

ความอ7านใชEเปL!แบบแผนพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตไ<E ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือ 

ศาสนา ความสนใจ ทัศนคติในดE#!ต7#, ๆ 

 2.  วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) ไดEแ"7 สิ่งที่มนุษยSประดิษNS หรือสรE#งขึ้นมาตลอด 

จนเทคโนโลยีต7#งๆ ที่มาในรูปของวัตถุ เช7! ลักษณะของที่อยู7อาศัย โบสWS วิหาร เครื่องประดับ ฯลฯ 

ซึ่งข้ึนอย27"=บวัฒนธรรมJEอแรก  

 ในเรื่องที่เก่ียวJEองกับศิลปวิทยาการต7#, ๆ ตลอดจนความร2Eความสามารถที่ไดEสะสมมา หรือ 

ถ7#ยทอดมาจากคนร?7น"7อน ๆ และเรียนร2Eที่ไดEรับ 

 ไพบูลBS ช7างเรียน (2538: 71-72) ไดEอธิบายอง1Sประกอบของวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต7+

การบริหารไวEดังน้ี 

 1.  อง1Sประกอบของวัฒนธรรมทางความคิด เช7! ความคิด ความเชื่อ ค7#นิยม ความเJEาใจ 

ตลอดจนอุดมการ@Sต7#, ๆ ทั้งทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการบริหาร อันเปL!องคSประกอบที่

เกี่ยวJEองกับจิตใจ หรือ ความคิดเปL!สําคัญ 

 2.  อง1SประกอบของวัฒนธรรมดE#!พิธีการ ไดEแ"7 ธรรมเนียมประเพณี ซึ่งจะแสดงออกมา

ในลักษณะของการกระทํา หรือการประพฤติปฏิบัติในดE#!ต7าง ๆ รวมทั้งการบริหารดEวย 

 3.  อง1SประกอบของวัฒนธรรมทางดE#!อง1Sการหรือสถาบัน เปL!"#รพิจารณาวัฒนธรรม

ในลักษณะของการจัดการกล?7มความสัมพ=!RS มีโครงสรE#งหนE#ที่ มีกฎเกณZS มีกฎระเบียบ ซึ่งจะมี

ตั้งแต7ระดับเล็กข้ึนไป เช7! ครอบครัว โรงเรียน วัด จนถึงขนาดใหO7 เช7! องคS"#รระหว7างประเทศ 
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 4.  องคSประกอบของวัฒนธรรมทางดE#!วัตถุ หรือมนุษยSสรEางขึ้นมา ซึ่งเปL!ผลิตผลของ

วัฒนธรรมทางดE#!1วามคิด สามารถจับตEองใชEสอยไ<E เช7! เครื่องมือ เครื่องใDE เทคโนโลยี ที่ใชEอย27

ในระบบสังคมและการบริการ องคSประกอบทางดE#!นี้จะมีผลต7อความเจริญ"EาวหนE#ของสังคม

 Edgar H. Schein (1983: 13-14) ไดE"ล7#วถึงอง1Sประกอบของวัฒนธรรมอง1SการไวEดังน้ี 

 1.  ความเชื่อ (Belifes) หมายถึง ความคิดพื้นฐานของคนที่มีต7อสิ่งต7าง ๆ รอบตัวเปL!

ความคิดที่แฝงความมั่นใจว7#สิ่งนั้นเปL!จริงหรือถูกตEอง เช7! เชื่อว7ากิจกรรมของบริษัทจะ

เจริญกE#วหนEาWEาบริการล2"1E#ดี 

 2.  ค7านิยม (Values) หมายถึง ความเชื่อที่แฝงเอาไวEดEวยแนวทางที่ควรจะตEองทํา เช7! 

พนักงานควรจะทํางานอย7#งเปL!ครอบครัวเดียวกันหรือพนักงานควรบริการลูกคE#อย7#งรวดเร็ว และ

ถูกตEองเ ปL!ตE! 

 3.  เอกลักษ@S (Identity) หมายถึง ความเขEาใจร7วมกันของสมาชิกในองคSการว7#พวกตน                

คือใคร มีอะไรที่ต7#งจากอง1S"#รอื่น  

 4.  บรรทัดฐาน (Norms) หมายถึง ความคิดริเริ่มที่เปL!เข็มม?7งร7วมกันของสมาชิกในองคS"าร 

เช7! ความม?7งมั่นในความเปL!เลิศ 

 

 

 2.5.3  ลักษณะของวัฒนธรรมองคFการ 

ทิพยา บวรพัฒนา (2541: 131) ไดEอธิบายลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมองคSการไ4E              

10 ประการดังน้ี 

1.  ความคิดริเริ่มของปVจเจกบุคคล (Individual Initiative) หมายถึง ระดับความรับผิดชอบ 

ความเปL!อิสระ และความเปL!ไทยของปVจเจกบุคคล 

2.  ความกลE#เสี่ยง (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับที่สมาชิกในองคS"#รถูกสนับสนุนใ5E

ทํางานเชิงรุก มีความคิดริเริ่มสรE#งสรร1S และกลE#เสี่ยง 

3.  ทิศทาง (Direction) ระดับที่อง1Sการกําหนดเป[#หมายไวEชัดเจน และกําหนดการคาดหวัง

เกี่ยวกับการทํางานของสมาชิก 

4.  การรวมตัวกัน (Integration) หมายถึง ระดับที่ห!7วยงานต7#, ๆ ภายในองคS"#รไดEรับการ

สนับสนุนใหEประสานการทํางานร7วมกัน 

5.  การสนับสนุนจากฝd#ยบริหาร (Management Support) หมายถึง ระดับที่ฝd#ยบริหารไดEใ5E

การติดต7อที่ชัดเจน การช7วยเหลือ และการสนับสนุนอย7#งถูกตEอง 
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6.  การควบคุม (Control) จํานวนกฎระเบียบ และการสั่งงาน โดยตรงที่ใชEเพื่อการควบคุม

และการดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในอง1Sการ 

7.  การแสดงตัว (Identity) ระดับที่สมาชิกในองคS"#รถือว7# ตัวเองเปL!ส7วนหนึ่งขององ1S     

การโดยรวมมากกว7าที่จะแสดงตนเปL!ส7วนหน่ึงของกล?7มใดโดยเฉพาะ หรือแสดงตนเปLนผูEเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพโดยเฉพาะ 

8.  ระบบการใหEรางวัล (Reward System) หมายถึง ระดับที่การตัดรางวัลตอบแทน เช7!               

การเพิ่มเงินเดือน และการเลื่อนตําแห!7, พิจารณาที่ผลของการทํางานของสมาชิกในอง1SการเปL!

สําคัญมากกว7#ที่จะใชEเกณZSอาวุโสและความพอใจส7วนตัว 

9.  ความกลEาเผชิญหนEากับความเสี่ยง (Conflict Tolerance) หมายถึง ระดับที่สมาชิกใน

อง1SการไดEรับการไดEรับการสนับสนุนใหEวิพาก'S วิจาร@S และแสดงความขัดแยEงออกมาอย7างเปaดเผย 

10.  แบบการติดต7+ (Communication Pattern) หมายถึง ระดับที่การติดต7อภายในองคS"#$ 

ถูกจํากัดลงอยู7แค7"ารติดต7อตามลําดับชั้นอย7#งเปLนทางการ 

 สมยศ นาวีการ (2540: 80-81) ไดEกล7#วถึงลักษณะของวัฒนธรรมองคSการไ4E 4 ลักษณะที่

สําคัญดังนี้        

 1.  วัฒนธรรมจะใหEความร2Eสึกที่เปLนเอกลักษณSที่โดดเด7!แก7สมาชิกขององคS"#$ 

 2.  วัฒนธรรมจะเปL!ตัวกระต?E!ความผูกพันร7วมกัน 

 3.  วัฒนธรรมจะส7งเสริมระบบความมั่นใจของระบบสังคม 

 4.  วัฒนธรรมจะมีอิทธิพลต7อพฤติกรรมที่ช7วยใหEบุคคลเขE#ใจเหตุผลสิ่งแวดลEอมของพวก

เขาเอง 

 Anderson and Kyrianaou (1994 อE#งถึงใน สุรวี ศุนาลัย, 2541: 7) ไดEอธิบายถึงลักษณะ

สําคัญของวัฒนธรรมไ4E ดังน้ี 

 1. ไม7ไดEเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต7เปL!ผลมาจากการเรียนร2E (Culture is Shared by The 

Member) 

 2.  เปL!สิ่งที่อย27ร7วมกันของบุคคลในองคS"#$  

 3.  จะมีการถ7#ยทอดจากคนกล?7มหน่ึงไปสู7คนอีกกล?7มหน่ึง จากคนร?7!หน่ึงไปยังคนอีกร?7!หน่ึง 

(Transformation or Transmitted among The Member) 

 4.  เปLนเอกลักษณSหรือแบบอย7างเฉพาะของแต7ละองคSการ (Identity) ฉะนั้นในแต7ละ

อง1Sการจะมีวัฒนธรรมที่แตกต7#งกัน วัฒนธรรมองคSการที่จะสรE#งความสําเร็จใหE"=บองคS"#รหนึ่ง

มิไดEหมายความว7#จะสรE#งความสําเร็จใหEแ"7องคS"#รอื่นดEวย 
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 5. มีการใชEสัญลักษ@S (Symbol) ในรูปแบบต7#, ๆ เปL!ตัวแทน หรือแสดงออกทั้งในส7วนที่

สัมผัสไ<E และในส7วนที่อย27U#ยในสัมผัสไดEยาก 

 6.  เปL!แบบของพฤติกรรม (Pattermed of Behavior) ซึ่งจะใชEเปL!แนวทางในการปฏิบัติ

ของคนในอง1Sการว7#จะทําอย7#งไร อะไรที่ควรทําหรือไม7ควรทํา อะไรเหมาะสมสําหรับองคS"#รน้ี 

 7.  ปรับเปลี่ยนไ<E (Culture is Adaptive) แมE47าวัฒนธรรมอง1SการจะเปLนสิ่งที่กระทํากันเปL!

ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติที่สั่งสมมานานนั>9P แต7"็สามารถปรับเปลี่ยนไ<E (Adaptive) 

 

 2.5.4  หน8าที่ของวัฒนธรรมองคFการ 

 การทราบถึงหนE#ที่ของวัฒนธรรมองคSการจะช7วยใหEเขE#ใจวัฒนธรรมองคS"#รดีขึ้น 

เน่ืองจากวัฒนธรรมองคS"#รมีลักษณะเปL!!#มธรรม มองไม7เห็นชัดเจนดEวยสายตา หรือความรูEสึก 

ทั้งน้ีนักวิชาการมีความเห็นแตกต7#งกันบE#งในเรื่องห!E#ที่ของวัฒนธรรมองคS"#$  

 สุนทร วงศSไวศยวรรณ (2540: 28) ไดEสรุปว7#วัฒนธรรมอง1Sการมีห!E#ที่ดังน้ี 

 1.  สนับสนุนใหEเกิดแนวปฏิบัติที่สมาชิกสามารถยอมรับ การไดEรับคําชมเชย สรรเสริญ 

หรือรางวัล และวิธีปฏิบัติที่ทําไปแลEวถูกตําหนิหรือไดEรับการลงโทษ สิ่งต7าง ๆ เหล7#!AMบุคลากรใ567           

จะค7อย ๆ เรียนร2Eจนทราบถึงวิธีคิด 

 2.  จัดระเบียบในองคSการถEาพนักงานเรียนรูEเขEาใจ และยอมรับวิธีคิดที่องคS"ารคาดหวัง

พนักงานก็จะยึดถือแนวทางดังกล7าวเปL!หลักในการคิด การทํางาน และการประพฤติปฏิบัติ 

 3.  กําหนดนิยมความหมายใหEพฤติกรรมต7#, ๆ ที่อยู7รอบตัว เมื่อบุคคลในองคSการเJEาใจ 

และยอมรับวัฒนธรรมองคS"#รของตนเองแลE4 วัฒนธรรมอง1Sการจะช7วยใหEสมาชิกขององคS"#$

เขEาใจถึงเหตุผลของพฤติกรรมหรือความเปL!ไปต7#, ๆ ในอง1S"#รของตนเอง 

 4.  ลดความจําเปL!ที่ตEองตัดสินใจในกิจกรรมที่ปฏิบัติเสมอ 

 5.  แ"EไขปVญหา และตอบสนองความตEองการพื้นฐานขององ1S"#$ 

 6.  ช7วยชี้แนวทางในการทํางาน และประพฤติปฏิบัติตัว และถ7#ยทอดไปยังสมาชิกรุ7!ใ567

รับร2Eว7#เปLนวิธีคิด วิธีการทํางานที่ถูกตEองเหมาะสมที่จะใชEU#ยในห!7วยงาน 

 7.  สรE#งเอกลักษณSร7วมกันในหม27สมาชิก ว7#เปL!พวกเดียวกัน และทําใหEสมาชิกอง1S"ารรูEสึก

ว7ากล?7มของตนเองมีเอกลักษณSแตกต7#งจากกล?7มอื่น 

 

 2.5.5  รูปแบบวัฒนธรรมองคFการ 

             2.5.5.1  รูปแบบวัฒนธรรมอง1Sการของ Cook 
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           Cook (1989 อEางถึงใน สุรวี ศุนาลัย, 2541: 22) ไดEเสนอรูปแบบวัฒนธรรมองคSการ 

โดยแบ7งออกเปL! 3 ประเภท 

            1.  ลักษณะสรEางสรร1S (Constructive Styles) หมายถึง อง1S"#รที่ใหE1วามสําคัญของ

17#!/ยมในการทํางาน โดยมุ7งเนE!ที่ความพึงพอใจของบุคลากรในองคS"#$ และมีลักษณะของการ

ทํางานที่ส7งผลใหEพนักงานในอง1Sการประสบความสําเร็จจากการทํางาน และเปL! 4 มิติ คือ 

       1)  มิติเ!Eนความสําเร็จ (Achievement) คือ องคS"#รที่มีภาพรวมในลักษณะการทํางาน 

ที่ดี มีค7านิยม ลักษณะเด7! คือ พนักงานมีความกระตือรือรE! ร2Eสึกว7#งานมีความทEาทายความสามารถอย27

ตลอดเวลา 

       2)  มิติเ!E!สัจการแห7งตน (Self-actualizing) คือ อง1Sการที่มA17#!/ยม และพฤติกรรม

การแสดงออกในทางสรE#งสรร1S ลักษณะเด7! คือ บุคคลมีความยึดมั่นผูกพันกับงาน และบุคลิกภาพ

ของคนมีความพรEอมสูง 

       3)  มิติดE#!บุคคล (Humanistic Encouraging) คือ องคS"ารที่มA17#!/ยม และพฤติกรรม

ในการทํางานการบริหารจัดการแบบมีส7วนร7วมลักษณะเด7นที่สุดขององ1S"าร คือ ทรัพยากรบุคคล 

       4)  มิติเ!E!1วามสัมพ=!RS (Affinitive) คือ องคS"#รที่มA17#!/ยม และพฤติกรรมในการ

แสดงออกม?7งเ!E!ใหEความสัมพันธภาพระหว7#งบุคคล ลักษณะเด7! คือ ความเปLนเพื่อน และความ

จริงใจต7อกัน 

         2.  ลักษณะตั้งรับเฉ่ือยชา (Passive/Defensive Styles) หมายถึง อง1S"#รที่มีค7#!/ยม และ

พฤติกรรมการแสดงออกที่ม?7งเ!E!ความตEองการของพนักงาน และของผูEนําที่มุ7งเ!E!บุคคลที่ปฏิบัติ 

เ!EนการคลEอยตามความคิดเห็นของผ2Eบริหาร ยึดถือกฎระเบียบแบบแผน พึ่งพาผ2Eบริหาร หลีกเหลี่ยง

การกระทําที่ตEองรับผิดชอบ ยอมรับการมอบหมายงานจากผ2Eบริหาร พนักงาน เ!E!1วามสัมพันธS"=>

บุคคลในลักษณะปกป[องตนเอง และตั้งรับเปL!แนวที่ทําใหEมั่นคงและปลอดภัย และ"E#วห!E#ในการ

ทํางาน แบ7งเปL! 4 มิติ คือ 

       1)  มิติการเห็นพEองดEวย (Approval) เปL!องคSการที่มีค7านิยม และพฤติกรรมการ

แสดงออกที่บุคคลใหEการยอมรับซึ่งกันและกัน หลีกเหลี่ยงการขัดแยE, ลักษณะเด7! คือตEอง

ปฏิบัติงานใหEเหมือนกับบุคคลอื่น ๆ ในองคS"#$ 

       2)  มิติเนE!"ฎระเบียบ (Conventional) เปL!องคS"#รที่มA17#!/ยม และพฤติกรรมการ

แสดงออกในลักษณะแบบอนุรักษSนิยม ลักษณะเด7! คือ ระบบองคSอนุรักษSนิยม และยึดถือ

กฎระเบียบปฏิบัติเปL!บรรทัดฐานในการทํางานอย7#งเคร7งครัด 

       3)  มิติเนEนการพึ่งพา (Dependent) คือ องคSการที่มีค7านิยม และพฤติกรรมการ

แสดงออกถึงสายงานการบังคับบัญชา ศูนยSรวมการบริหารจัดการ การตัดสินใจอยู7ที่ผูEบริหาร หรือ
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ผ2E!X#กล?76 ซึ่งเชื่อว7#การตัดสินใจน้ันถูกตEอง ลักษณะเด7! คือ เปL!ผ2Eตามที่ดี และมีความระมัดระวังใน

การปฏิบัติงานสูง 

       4)  มิติเนE!"#รหลีกเหลี่ยง (Avoidance) คือ องคS"#รที่มA17#!/ยม และพฤติกรรมการ

แสดงออกที่เ!Eนการลงโทษเมื่อกระทําความผิดพลาด แต7เมื่อทํางานประสบความสําเร็จไม7ไดEรับ

รางวัลอะไร ผลจากการบริหารลักษณะน้ีทําใหEพนักงานเก่ียงความรับผิดชอบ เลี่ยงการกระทําต7#, ๆ 

ลักษณะเด7! หลีกเหลี่ยงการตัดสินใจ และการปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานที่มีการเสี่ยง!Eอยที่สุด 

         3.  ลักษณะการตั้งรับ-"E#วรE#4 (Aggressive/Defensive Styles) คือ องคSการที่มA17#!/ยม 

ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกในลักษณะของผ2E!X#ที่ม?7งเ!E!งาน และเ!EนความตEองการ ดEานความ

มั่นคงของพนักงาน ลักษณะการทํางานม?7งเนEนอํานาจ เห็นตรงJE#6 แJ7งขันชิงดี ชิงเด7! ต7อตEาน และ

ม?7งมั่นงานที่ถูกตEองสมบูร@S แบ7งออกเปL! 4 มิติ 

       1)  มิติเนEนการเห็นตรง"=!JE#6 (Oppositional) คือ อง1Sการที่มA17#!/ยมและพฤติกรรม

การแสดงออกของการเผชิญห!E# เ!E!"#รเจรจาต7อรอง ขาดความไวEวางใจบุคคลอื่นลักษณะเด7! คือ 

ชอบต7อ0Eานทุกสิ่งทุกอย7#, และมีJEอตําหนิขัดแยEงประจํา 

       2)  มิติดE#!อํานาจ (Power) คือ อง1Sการที่มA17#!/ยมบรรทัดฐานในการทํางาน โดยมี

โครงสรE#งการบริหารแบบไม7มีส7วนร7วม มีพื้นฐานแบบเ!E!อํานาจหนEาที่ และบทบาทของแต7ละคน

ที่ดํารงตําแห!7งอย27 พนักงานมีความตEองการที่จะไดEตําแหน7งสูงขึ้น เพื่อบํารุงรักษาความร2Eสึกที่มั่นคง 

ลักษณะเด7! คือ ชอบมีการควบคุมคนอื่น และมีความเชื่อในเรื่องผลักดันใหEเกิดขึ้นในอง1Sการ 

       3)  มิติแJ7งขัน (Competitive) คือ องคS"#รที่มีค7านิยมและพฤติกรรมการทํางานที่มี

ความเชื่อว7#"#รทํางานตEองมีการแข7งขันจึงจะประสบความสําเร็จ ลักษณะเด7! คือ ชอบการแJ7งขัน 

และทุกสิ่งทุกอย7#งที่มีลักษณะทE#ทายใหEมีการแข7งขันในการทํางาน 

       4)  มิติที่เนEนความสมบูรณSแบบ (Perfectionistic) คือ องคSการที่มีค7#นิยม และ

พฤติกรรมการแสดงออก ลักษณะเด7! คือ เ!E!ความสมบูรณSละเอียด และตําหนิผิดพลาดของตนเอง 

  2.5.5.2 รูปแบบวัฒนธรรมองคSการของ Danial R Denison and Aneil K.MianKhra 

  Danial R Denison และ Aneil K.MianKhra ไดEพยายามนํามิติสิ่งแวดลEอมที่มีความ

ไม7แน7นอนสูง (Flexibility) กับสิ่งแวดลEอมที่มีความไม7แน7นอนต่ํา (Stability) และมิติทาง

ยุทธศาสตรSที่เนE!ยุทธศาสตรSU#ยนอกองคSการ (External) กับเนE!ยุทธศาสตรSU#ยในองคS"าร 

(Internal)                          มาวิเคราะหSร7วมกันแบ7งวัฒนธรรมอง1S"#รเปL! 4 ประเภท ดังนี้ 

  1.  Flexibility Culture เปL!อง1Sการที่มีวัฒนธรรมความยืดหยุ7! โดยพยายามสรE#,

พฤติกรรมใหม7U#ยในอง1Sการ เพื่อตอบสนองสิ่งแวดลEอม เช7! องคSการมองว7#คู7แข7งขันมีการ
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ปรับเปลี่ยน จึงตEองเพิ่มประสิทธิภาพในการแข7งขันมากข้ึน จึงเ!E!!วัตกรรมให67 ๆ และพฤติกรรม

ในเชิงสรE#งสรร1S 

  2.  Mission Culture เปL!วัฒนธรรมอง1Sการที่เกิดจากการทํานายสิ่งแวดลEอม และ

นํามากําหนดเปL!ยุทธศาสต$S และเป[าประสง1Sที่ชัดเจน 

  3.  Clan Culture เปLนวัฒนธรรมองคSการที่เหมาะสมกับสภาพแวดลEอมที่

เปลี่ยนแปลงเร็ว เนE!"#รมีส7วนร7วม สรEางความสัมพันธSในอง1S"#รเพื่อตอกย้ําความจงรักภักดี 

  4.  Bureaucratic Culture เปL!วัฒนธรรมราชการ คือ มีสิ่งแวดลEอมที่แน7นอน เ!E!

ยุทธศาสตรSU#ยใน เ!E!กฎระเบียบ มีความคงเสE!1งวาสูง มีความร7วมมือกันภายในสูง 

               2.5.5.3  รูปแบบวัฒนธรรมของ Kim  S Cameron 

               Kim  S  Cameron (1999 อE#งถึงใน สุทธิมาศ มากละมE#B,  2550: 24-26) ไดEศึกษา

รูปแบบวัฒนธรรมองคS"#รจากพฤติกรรมองคS"#$ 6 มิติ เปL!ตัวชี้วัด ดังนี้ คือ 

  1.  ลักษณะเด7!JององคS"#$ 

  2.  ภาวะผ2Eนําอง1S"#$ 

  3.  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษBS 

  4.  ความร7วมมือการประสานงานภายในองคS"#$ 

  5.  กลยุทธSJององคS"#$ 

  6.  เกณZSชี้วัดความสําเร็จขององ1Sการ  

  Cameron กําหนดวัฒนธรรมองคS"#$ 4 รูปแบบดังน้ี 

  1.  วัฒนธรรมเ!EนความสัมพันRS (Clan Culture) เปL!วัฒนธรรมองคS"#รที่เนE!

ความสัมพ=!RS  ลักษณะเด7!ขององ1SการเปรียบเสมือนครอบครัวใหO7 พนักงานทุกคนมีส7วนร7วมใน

กิจกรรม ผ2E!X#ในอง1S"#รเปLนแบบอย7#งในการใหE1X#ปรึกษา ช7วยเหลือส7งเสริม และเอื้ออํานวยความ

สะดวก ผ2EใตEบังคับบัญชา ลักษณะการบริหารจัดการจะเ!E!การทํางานเปL!ทีม และเอื้ออํานวยความ

สะดวก ผ2EใตEบังคับบัญชา ลักษณะการบริหารจัดการจะเนE!การทํางานเปL!ทีม และการตัดสินใจที่

เปLนการตกลงร7วมกัน สิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกองคS"#รเขE#ดEวยกัน คือ ความจงรักภักดี ความเชื่อถือ

ศรัทธาซึ่งกัน และกัน พนักงานมีความผูกพันต7ออง1S"#รสูง องคS"#รเ!E!ยุทธศาสตรSในเรื่องของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษBS ซึ่งประกอบไปดEวยความไวEเนื้อเชื่อใจ การแสดงความคิดเห็นไดEอย7#,

เปaดเผย และใหEสมาชิกในอง1Sการมีส7วนร7วม เกณฑSในการวัดความสําเร็จขององคS"าร คือ การ

พัฒนาทรัพยากรมนุษBS การทํางานเปL!ทีม การเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

  2.  วัฒนธรรมปรับเปลี่ยน (Adhocracy  Culture) ลักษณะเด7!ขององคS"#รจะใ5E

ความสําคัญกับสิ่งแวดลEอมภายนอก และกลE#เสี่ยงในการตัดสินใจ ผ2E!X#อง1SการเปL!1!กลE#ตัดสินใจ
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และคิดสรE#งสรร1Sสิ่งให67 ลักษณะการบริหารงานขององ1SการสนับสนุนใหEเปL!1นกลEาตัดสินใจ สิ่ง

ที่เชื่อมโยงสมาชิกในอง1S"#รเJE#ไวEดEวยกัน คือ การคิดสรEางสรรคSสิ่งให67 ๆ และการพัฒนาจะเนE!

ความเปL!ผ2E!X#ในอุตสาหกรรมใ567 ๆ เกณZS"#รวัดความสําเร็จขององ1Sการ เ!E!สิ่งที่พิเศษ และสิ่งที่

พิเศษที่ไม7มีใครเหมือน และไม7เหมือนใคร หรืออกผลิตภัณฑSให67 ๆ ซึ่งทําใหEอง1SการเปLนผูEนํา

ทางดE#!การผลิตภัณZS และนวัตกรรม 

  3.  วัฒนธรรมตลาด(Market Culture) ลักษณะการทํางานมุ7งเนEนความสําเร็จ 

พนักงานในองคSการส7วนใหญ7ใหEความสําคัญกับการแข7งขันในการทํางานใหEประสบความสําเร็จ 

ผ2E!X#องคS"#รเปL!ผ2Eมีเหตุผล ดําเนินการปฏิบัติงานในเชิงรุก ม?7งเ!Eนผลสําเร็จของงาน รูปแบบการจัด

องคS"ารการเนE!ใหEมีการแข7งขันสูง มุ7งผลสําเร็จของงาน สิ่งที่เชื่อโยงสมาชิกในองคSการเขEาไ4E

ดEวยกัน คือการเนE!1วามสําเร็จ และบรรลุวัตถุประสง1S ยุทธศาสตรSองคS"#รเนE!"#รแข7งขัน

ความสําเร็จ การบรรลุเป[#หมาย และการมีชัยชนะเหนือ127แJ7งในอง1Sการในประเภทเดียวกัน เกณZS

การวัดความสําเร็จคือชัยชนะในการครองตลาด หรือการมีส7วนแบ7งตลาดมากกว7#127แข7, 

  4.  วัฒนธรรมราชการ (Hierarchy Culture) ลักษณะเด7นขององคSกรคือ การมี

โครงสรE#งที่ควบคุมชัดเจน พนักงานส7วนใหญ7ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไ4E ผูEนําองคS"#รเปL!ผ2E

ประสานงาน เ!E!การควบคุมกํากับ เพื่อใหE"#รปฏิบัติงานเปL!ไปอย7#งราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 

รูปแบบการบริหารงานขององคS"#รเนEนความมั่นคงของพนักงาน เนE!การยอมรับคําสั่งเนE!"าร

ปฏิบัติงานที่สามารถคาดการณSไ<E และเ!E!1วามสัมพ=!RSตามลําดับข้ัน สิ่งที่ยึดเหนียวอง1S"#รเขEาไ4E

ดEวยกันคือนโยบาย และกฎระเบียบที่เปL!ทางการ และสิ่งสําคัญคือการดําเนินการใหE"#รปฏิบัติงาน

เปLนไปดEวยความราบรื่น อง1Sการเ!E!"ลยุทธSในการปฏิบัติงานอย7างมีเสถียรภาพ เนEนประสิทธิภาพ

และการควบคุม และการปฏิบัติงานอย7#งราบรื่นและมีผลผลิตที่มีตE!ทุนต่ํา 

 จากแนวคิดรูปแบบวัฒนธรรมองคSการJEางตE! ผูEศึกษาไดEนําแนวคิดรูปแบบวัฒนธรรม

อง1Sการ Kim S Cameron มาใชEเปL!แบบในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  

      

2.6  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคFการ 

 

      2.6.1  ความหมายของบรรยากาศองคS"#$ 

      Halpin and Croft (1966:131 อEางถึงใน รัชนี ประกอบแสง, 2546: 11) ใหE1วามหมาย

บรรยากาศองคS"ารไวEว7# หมายถึง สภาพแวดลEอมขององคS"#รซึ่งรับรูEโดยบุคลากรในองคS"#$                  

ทั้งทางตรง และทางอEอม และมีอิทธิพลต7อการจูงใจ ตลอดจนการปฏิบัติงานในองคS"#$ 
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     Litwin and Stringer (1968: 78 อE#งถึงใน สายสมร ฟV"อย27ทอง, 2543: 9) ไดEใหE1วามหมาย

ของบรรยากาศองคS"ารว7าเปLนการรับรูEของบุคคลเกี่ยวกับองคSประกอบของสิ่งแวดลEอมภายใน

อง1Sการทั้งทางตรง และทางอEอม 

     Brown and Moberg (1980: 667) กล7า447า บรรยากาศองคS"#$ คือ กล?7มลักษณะต7าง ๆ ใน

อง1Sการซึ่งสมาชิกในองคS"#รรับร2E อันมีลักษณะดังน้ี 

1.  บรรยากาศเปL!"#รบรรยายลักษณะ หรือสภาพขององคS"#$ 

2. บรรยากาศเปL!เครื่องบ7งชี้แสดงความแตกต7#งระหว7#งองคSการหนึ่งกับอีกองคS"#รหนึ่ง

 3.  บรรยากาศจะยังคงอย27ในช7วงระยะเวลาหน่ึง  

4.  บรรยากาศขององ1Sการจะมีผลต7อพฤติกรรมของคนในอง1Sการ  

ทั้งน้ี Brown and Moberg ยังกล7#วอีกว7# องคSประกอบของบรรยากาศมีลักษณะสําคัญ คือ 

 1.  ขอบเขตความเปL!อิสระของสมาชิก 

 2.  ระดับความสามารถของผ2Eบังคับบัญชาที่จะออกกฎระเบียบ หรือวัตถุประสงคSเพื่อใ5E

สมาชิกในอง1SการไดEรับร2E 

 3.  ระบบการใหEรางวัล และการจูงใจในห!7วยงาน 

 4. ลักษณะการบังคับบัญชา ความอบอุ7! ความช7วยเหลือที่ผูEบังคับบัญชาแสดงออกต7+

ผ2EใตEบังคับบัญชา 

 5.  ความขัดแยE, และการแกEปVญหาความขัดแยE, 

สมยศ นาวีการ และผุสดี รุมาคม (2520: 596) ".7#วว7# บรรยากาศอง1Sการ คือ กลุ7มของ

คุณลักษณะ และสภาพแวดลEอมของงานที่บุคลากรปฏิบัติงานอย27ภายใตEสภาพแวดลEอมดังกล7#วน้ี

รับรูEทั้งโดยทางตรง และทางอEอม และบรรยากาศจะเปL!แรงกดดันอย7างหนึ่งที่มีอิทธิพลต7+

พฤติกรรมของบุคลากรในการทํางาน 

อัมเรศ!S ชาวสวนกลEวย (2534: 50) บรรยากาศองคS"าร คือ การรับรูEหรือความเขEาใจที่

สมาชิกในอง1Sการที่มีต7ออง1Sการที่เขาทํางานอย27 ซึ่งการรับรูEนั้นมีลักษณะต7าง ๆ คือโครงสรEาง

อง1Sการ เป[#หมายองคS"#$ พฤติกรรมการบริหาร เช7! การใหEผลตอบแทน การสนับสนุนในองคS"#$ 

การติดต7อสื่อสารตลอดจนความมีอิสระของสมาชิกในอง1Sการ  

อรุณ รักธรรม (2523: 23) ไดEใหE1วามหมายของบรรยากาศองคS"#รว7# หมายถึง ชุดของ

17#!/ยม ทัศนคติ และขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีผลกระทบต7อวิถีทางที่คนมีความสัมพันธSซึ่งกัน

และกันในทางปฏิบัติงานใหEบรรลุผลสําเร็จ 
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เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529: 227) ใหE1วามหมายบรรยากาศอง1Sการว7# 

หมายถึง ตัวแปรชนิดต7#, ๆ เมื่อนํามารวมกันแลEวมีผลกระทบต7อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน

อง1Sการ 

 จากแนวคิดของนักวิชาการที่ผ7#!มาขEางตEนเกี่ยวกับบรรยากาศองคSการ ผูEศึกษาจึงสรุป

ความหมายเพื่อใชEในการศึกษาครั้งนี้ว7# บรรยากาศองคSการ หมายถึง สภาพแวดลEอมในองคS"#รที่

ผูEปฏิบัติงานรับรูEไดEโดยตรง และโดยอEอม ซึ่งสภาพแวดลEอมในองคSการเหล7#น้ี มีอิทธิพลต7+

พฤติกรรมของสมาชิกในองคS"#$ และเปL!แรงกดดันสําคัญสําคัญต7อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ของงาน 

 2.6.1.2  องคSประกอบและลักษณะของบรรยากาศอง1Sการ 

 Litwin and Stringer (อE#งถึงใน นภาพร ศรีประดิษฐSกุล, 2541: 24-25) ไดEแบ7งลักษณะ

บรรยากาศอง1S"#รเปL! 3 ประเภท ไดEแ"7 

  1)  บรรยากาศม?7งประชาสัมพันRS มีลักษณะสําคัญ 4 ประการคือ 

       (1)  เปaดโอกาสใหEเกิดการรวมกล?76 และมีความสัมพ=!RSที่อบอ?7! จริงใจ 

       (2)  ใหEการสนับสนุน และการสรE#งแรงจูงใจแ"7บุคลากร 

       (3)  ใหEความเปL!อิสระในการทํางาน และมีโครงสรEางองคS"#รที่บีบบังคับ!Eอย 

       (4)  ใหEการยอมรับว7#บุคลากรเปL!สมาชิกกล?76 

  2)  บรรยากาศม?7งการใหEอํานาจ มีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 

        (1)  มีการกําหนดอํานาจโครงสรE#งองคS"#รในรูปของกฎ ระเบียบ และขั้นตอน 

        (2)  บุคลากรยอมรับ ความรับผิดชอบในตําแห!7, อํานาจหนEาที่อย27ในระดับสูง 

       (3)  กระต?EนใหEมีการใชEอํานาจห!E#ที่ที่เปL!ทางการในการแ"EไขปVญหาขEอขัดแยE, 

  3)  บรรยากาศม?7งผลสําเร็จของงาน มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 

       (1)  เนE!1วามรับผิดชอบส7วนตัว 

       (2)  มีการคํานวณเรื่องการเสี่ยง และมีการเปลี่ยนแปลงใ567 ๆ 

       (3)  ใหEการยอมรับและรางวัลสําหรับผ2Eมีผลการปฏิบัติงานดี 

       (4)  สรE#งความประทับใจที่บุคลากรเปL!ส7วนหนึ่งของความกE#วหนE# และ

ความสําเร็จของทีม 

 Brown and Moberg (1980: 420) ไดEจัดบรรยากาศองคS"#รไ4E 4 แบบดังน้ี 

 1.  บรรยากาศที่เนEนการใชEอํานาจ มีโครงสรE#งทางอํานาจที่เด7นชัด และใชEอํานาจในการ

ตัดสินใจในอง1S"#$ เช7! การเลื่อนขั้น ลักษณะคนในอง1Sการจะต7อส2Eเพื่อผลประโยช!Sส7วนตัว และ

แข7งขันกับผ2Eร7วมงาน ผ2EใตEบังคับบัญชาจะเอาใจผ2Eบังคับบัญชาเพื่อความกE#วห!E#ในงาน 
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 2.  บรรยากาศที่เ!E!"#รทํางานตามบทบาท จะเ!E!"ฎระเบียบขององคSการ การแJ7งขันใน

กฎระเบียบ อง1S"#รลักษณะน้ีจะเ!E!1วามมั่นคงเปL!สําคัญ 

 3.  บรรยากาศที่เ!E!เป[#หมายในการทํางานเปL!สําคัญ การใชEอํานาจหนEาที่ส7วนใหO7 เพื่อใ5E

บรรลุวัตถุประสงคSJององคS"#$ กฎ ระเบียบ ไม7จําเปLนตEองมีก็ไ<E ตัวกฎหรือระเบียบนั้นไม7ช7วยใ5E

งานสําเร็จตามเป[#หมายที่วางไวEว7#สมาชิกจะไม7ทําสิ่งที่ขัดต7อค7านิยมของสมาชิกเอง 

 4.  บรรยากาศที่เนEนความสําคัญของคนในองคSการแบบน้ี เปLนการตอบสนองต7อความ

ตEองการของบุคคล คํานึงถึงความพอใจ และองคS"#รคาดหวังว7#สมาชิกจะไม7ทําสิ่งที่ขัดต7อค7#นิยม

ของสมาชิกเอง 

Likert (1969 อE#งถึงใน วุฒินน8S วิมลศิล9i, 2533: 35) ไดEเสนอมิติของบรรยากาศองคS"#รไ4E 

8 มิติดEวยกัน คือ 

1.   กระบวนการภาวะผ2E!X# (Leadership Process) 

2.   ลักษณะของปVจจัยที่เปL!แรงจูงใจ (Character of Motivational Forces) 

3.   ลักษณะของกระบวนการติดต7อสื่อสาร (Character of Communication Process)            

4.   ลักษณะของกระบวนการเสวนาต7อกัน (Character of Interaction Influence Process) 

5.   ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ (Character of Decision Making Process) 

6.  ลักษณะของการวางเป[#หมายหรือการออกคําสั่ง (Character of Goal Setting or Ordering)

  

7.   ลักษณะของกระบวนการควบคุม (Character of Control Process) 

8.   การฝ]กอบรม (Training) 

Litwit and Stringer (1968 อE#งถึงใน สุพัตรา จันทรSเทียน, 2543: 13-14) ไดEเสนออง1Sประกอบ

ของบรรยากาศองคS"#รไ4E 8 มิติ สรุปไดEดังน้ี 

1.  โครงสรE#งองคSการ (Organization Structures) เปLนลักษณะทางดE#!โครงสรE#งของ

อง1S"#$ เช7! กฎระเบียบต7าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สายการบังคับบัญชา การแบ7งงาน และJEอจํากัด

ต7#งๆในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลกระทบต7อพฤติกรรมของคนในองคS"#$ 

2.  ความทE#ทาย และความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) มิติน้ีวัดเกี่ยวกับ

ความเขE#ใจหรือการรับรูEดE#!1วามทE#ทายของงาน ความร2Eสึกรับผิดชอบในภาระห!E#ที่ การงานของ

บุคลากรแต7ละในองคS"าร ความพึงพอใจในงาน การมีส7วนร7วม และความมีอิสระในการทํางาน 

3.  ความอบอุ7นและการสนับสนุน (Warmth and Support) มิติน้ีวัดในเรื่องของการส7งเสริม

มากกว7าการลงโทษ ใหE1วามอบอ?7นเพื่อช7วยลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงาน เปLนการกระต?E!ใ5E                
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บุคลากรใหม7มีความรักผูกพันต7อองคS"าร มีการสนับสนุนเพื่อแสดงใหEเห็นถึงการยอมรับใน

พฤติกรรมนั้น 

4.  การใหEรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) การเห็นดEวย และไม7เห็นดEวย 

มิติน้ีวัดในเรื่องของการใหEรางวัลเพื่อแสดงถึงความสําเร็จของผ2Eปฏิบัติงาน และการลงโทษเพื่อแสดง

ว7าไม7ยอมรับในพฤติกรรมของบุคลากรที่ปฏิบัติ 

5.  ความขัดแยE, (Conflict) มิตินี้เปLนการวัดความร2Eเกี่ยวกับความขัดแยEงระหว7#งบุคลากรทั้ง

ภายใน และภายนอกอง1S"#$ โดยบังคับบัญชา และผ2EปฏิบัติงานยินดีรับฟVงความคิดเห็น และร7วมกัน

แกEปVญหาที่จะก7อใหEเกิดความขัดแยEงในองคS"#$ 

6.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความคาดหมาย (Performance Standards and Expectations) 

มิติน้ีเปLนการวัดความร2EสึกหรือการรับรูEเก่ียวกับความสําคัญของการปฏิบัติงาน และความชัดเจนของ

ความคาดหมายที่เกี่ยวขEองกับผลการปฏิบัติงานภายในองคSการว7ามีการตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เอาไวEสูงเพียงใดซึ่งบุคลากรอาจจะร7วมกันเปLนผ2E"X#หนดขึ้น และจะเปLนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

7.  ความเปL!อันหน่ึงอันเดียวกันของคนในอง1Sการ ความมีเอกลักษณSขององคS"าร 

(Organization Identity) มิติน้ีเปL!"#รวัดการรับร2Eที่ผ2Eปฏิบัติงานมีความร2EสึกจงรักภักดีเหมือนตนเปL!ส7วน

หนึ่งขององคSการ มีความรูEสึกรักและเปL!เจEาขององคSการ ซึ่งจะช7วยใหE"#รปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 8. ความเสี่ยงและการรับผิดชอบต7อการเสี่ยง (Risk and Risk Taking) มิติน้ีเปL!การรับร2E1วามร2Eสึก

ของบุคลากรเกี่ยวกับความเสี่ยงต7อการปฏิบัติหนEาที่ในอง1SการจะตEองทําอย7างระมัดระวัง และหากว7#

องคS"ารจะตEองมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อใหEเกิดความสําเร็จในงาน โดยบรรยากาศองคS"าร

จะตEองเปaดโอกาสใหEมีการยอมรับความเสี่ยงปานกลาง เพื่อใหEเกิดความสําเร็จในงาน ซึ่งเปL!สิ่งที่จะทําใ5E

บุคลากรกลEาที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหEประสบความสําเร็จไ<E 

ต7อมา  Litwin and Stringer (1968 อEางใน สุพัตรา จันทรSเทียน, 2543: 204-207) ไดEปรับปรุง

การศึกษาบรรยากาศองคSการ โดยการเพิ่มมิติบรรยากาศองคS"#รเปL! 9 มิติ คือโครงสรEาง                    

ความรับผิดชอบ รางวัล ความเสี่ยง ความอบอุ7! การสนับสนุน มาตรฐานงาน ความขัดแยE, และ

ความเปL!อันหนึ่งอันเดียวกัน/เอกลักษณSในองคS"#$ 

 Halpin and Croft (1963: 150-151 อE#งถึงใน รัชนี ประกอบแสง, 2546: 17-21) ไดEศึกษา

อง1Sประกอบของบรรยากาศโรงเรียนประถมศึกษา 71 แห7,  

 โดยการกําหนดJEอคําถามพฤติกรรมต7าง ๆ ของครูใหญ7และคณะครูขึ้นมา 64 ขE+ เปL!

มาตราส7วนประมาณค7#สี่ระดับ แลEววิเคราะหSJEอมูลดEวยวิธีวิเคราะหSอง1Sประกอบ (Factor Analysis) 

พบว7# บรรยากาศอง1SการประกอบดEวย มิติบรรยากาศ 8 มิติ ซึ่งแบ7งเปL!พฤติกรรมของผูEบริหาร 4 

มิติ และพฤติกรรมของผ2Eร7วมงาน 4 มิติ ดังน้ี 



 
 
 
 
 85 

 1.  พฤติกรรมของผ2Eบริหาร 4 มิติ คือ 

      1.1  ห7างเหิน (Aloofness) เปLนมิติที่แสดงถึงความรูEสึกของสมาชิกต7อพฤติกรรมของ

ผ2Eบริหารว7# มีเฉพาะลักษณะอย7#งที่เปL!ทางการ ยึดกฎเกณZS ระเบียบ JEอบังคับ และนโยบายอย7#,

เคร7งครัด โดยไม7คํานึงถึงจิตใจของสมาชิก 

      1.2  มุ7งผลงาน (Production Emphasis) เปL!มิติที่แสดงความรูEสึกของสมาชิกต7+

พฤติกรรมผูEบริหารว7# ตรวจตรา สั่งงานอย7างใกลEชิด โดยใชEวิธีสั่งงานใหEทําอย7างเดียว และ                    

ไม7ตEองการความคิดเห็นหรือJEอเสนอแนะใดๆ ของสมาชิก เพื่อใหEไดEผลงานตามที่ผ2EบริหารตEองการ 

       1.3  ไวEวางใจ (Trust) เปL!มิติที่แสดงถึงความรูEสึกของสมาชิกต7อพฤติกรรมของ

ผ2Eบริหารว7# ปฏิบัติตนเปL!ผ2Eที่ไวEเน้ือเชื่อใจไดEในการกระทํางานทุกอย7าง และใชEวิธีควบคุมตรวจตรา  

       1.4  เห็นอกเห็นใจ (Consideration) เปLนมิติที่แสดงถึงความรูEสึกของสมาชิกต7+

พฤติกรรมของผ2Eบริหาร ในการปฏิบัติตนต7อสมาชิกดEวยความเห็นอกเห็นใจ ทั้งดE#!"#รงาน และ

เรื่องส7วนตัว 

 2.  พฤติกรรมของผ2Eร7วมงาน 4 มิติ 

      2.1  ขาดความร7วมมือ (Disengagement) เปL!มิติที่แสดงถึงความรูEสึกของสมาชิกที่มีต7+

พฤติกรรมของเพื่อนร7วมงานว7#J#ดการวางแผนในการทํางานร7วมกัน ทําใหE"#รปฏิบัติงานในหนEาที่

ในลักษณะต7#งคนต7#งทํา ขาดการประสานงานร7วมมือกัน ทั้ง ๆ ที่งานดังกล7#วจะตEองมีการร7วมมือ

กันทํา 

      2.2  อุปสรรค (Hindrance) เปL!มิติที่แสดงความรูEสึกของสมาชิกที่มีต7อพฤติกรรมของ

เพื่อนร7วมงานว7# ปฏิบัติงานโดยกฎระเบียบอB7างเคร7งครัด และเปL!ขั้นตอน ทําใหEปริมาณงานมาก

เกินความจําเปL! ทําใหEผ2Eปฏิบัติงานร2Eสึกอึดอัด และย?7งยากมากกว7#สะดวกสบาย 

      2.3  ขวัญ (Esprit) เปL!มิติที่แสดงถึงความรูEสึกของสมาชิกที่มีต7อพฤติกรรมของ

ผ2Eร7วมงานว7# มีความพึงพอใจในความสัมพ=!RSทางสังคม และร2Eสึกสนุกสนานในความสําเร็จของงาน 

เกิดกําลังใจและความภาคภูมิใจ 

      2.4  ใกลEชิดสนิทสนม (Intimacy) เปL!มิติที่แสดงถึงความรูEสึกของสมาชิกที่มีต7+

พฤติกรรมของเพื่อนร7วมงานว7# มีความสนุกสนานในดE#!ความสัมพันธSทางสังคมน้ี แต7ไม7เกี่ยวกับ

การเกิดผลงานที่ดีเสมอไป 

ทั้งน้ี Halpin and Croft ยังไดEแปลบรรยากาศอง1Sการทั้ง 8 มิติ เปL!1ะแนนมาตรฐานแลE4

จําแนกใหEเปL!แบบของบรรยากาศอง1Sการ 6 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  บรรยากาศแบบเปa< (The Opened Climate) 
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ลักษณะของบรรยากาศองคS"#รประกอบดEวย ขวัญ กําลังใจสูง มีความร7วมมือสูง อุปสรรค

ต่ํา  ใกลEชิดสนิทสนมปานกลาง  มีความห7างเหินต่ํา ความเห็นอกเห็นใจสูง มีความไวEวางใจสูง               

เ!Eนผลงานต่ํา  

บรรยากาศแบบเปaดเปL!บรรยากาศที่สมาชิกมีขวัญ กําลังใจดี มีความร7วมมือช7วยเหลือกัน         

มีงานทําพอเหมาะกับความสามารถ มีความพอใจในการแ"EปVญหา นอกจากนี้ยังรูEสึกภูมิใจที่ไ<E

ปฏิบัติงานในห!7วยงานน้ี ส7วนพฤติกรรมผูEบริหารนั้น ผูEบริหารมีบุคลิกดีเปL!ที่เคารพรักใค$7 และ

เปLนผ2Eที่ไวEเน้ือเชื่อใจไดEในการปฏิบัติงาน ช7วยเหลือในการปฏิบัติงาน อํานวยความสะดวก ผูEบริหาร

ไม7ตEองออกคําสั่งหรือควบคุมบ7อย ๆ เพราะผ2Eปฏิบัติงานมีระเบียบวินัยดี ระเบียบ กฎ JEอบังคับยังมี

ความสําคัญ แต7สามารถยืดหย?7!ไดEตามสถานการ@S ผ2Eบริหารไม7เ!Eนผลงาน แต7จะใชEวิธีสรE#งลักษณะ

ของผูEนําไปปฏิบัติงานจนส7งผลต7อการปฏิบัติงานที่ดีไ<E บรรยากาศแบบนี้เปLนที่ตEองการ                     

ของผ2Eปฏิบัติงาน และถือเปL!บรรยากาศที่ดีที่สุด 

2.  บรรยากาศแบบอิสระ (The Autonomous Climate) 

ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศประกอบดEวย ขวัญ กําลังใจสูง และมีความใกลEชิดสนิทสนม

สูง มีความร7วมมือสูง  อุปสรรคต่ํา มีความห7#งเหินสูง เ!E!ผลงานต่ํา มีความเห็นอกเห็นใจปานกลาง 

และความไวEวางใจปานกลาง บรรยากาศแบบอิสระมีลักษณะเด7!ที่ผ2Eบริหารส7งเสริมใหEผูEปฏิบัติงาน

พอใจในการสรE#งความใกลEชิดสนิทสนมมากกว7าความพอใจที่ไดEจากผลสําเร็จในการทํางาน 

ผูEปฏิบัติงานร7วมมือกันทํางานดี ขวัญในการทํางานดีแต7ไม7เท7าบรรยากาศแบบเปa< พฤติกรรม

ผูEบริหารพรEอมที่จะอํานวยความสะดวก คอยช7วยเหลือเปLนครั้งคราว แสดงความเห็นอกเห็นใจ             

ใหEความไวEวางใจไดEในการปฏิบัติงาน และส7งเสริมสวัสดิภาพของผูEร7วมงาน บรรยากาศแบบน้ี

17อ!JE#งเขEมงวดมากกว7#บรรยากาศแบบเปa< 

 

3.  บรรยากาศแบบควบคุม (The Controlled Climate) 

ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศประกอบดEวย ขวัญกําลังใจสูง มีความร7วมมือสูง เนEนผลงาน

สูง มีความเห็นอกเห็นใจต่ํา ใหEความไวEวางใจในระดับปานกลาง มีความห7#งเหินสูง อุปสรรคสูง 

และใ".Eชิดสนิทสนมต่ํา  บรรยากาศแบบควบคุม ผูEบริหารจะเนE!ผลงานคอยควบคุม ตรวจตรา            

จนผ2Eปฏิบัติงานไม7มีเวลาสรE#งความใกลEชิดสนิทสนม แต7เน่ืองจากมีผลงานที่ดี จึงทําใหEผูEปฏิบัติงาน

มีความภูมิใจ และพลอยมีขวัญกําลังใจดีกว7าระดับปกติเล็กนEอย ผูEปฏิบัติงานตEองทํางานร7วมกัน

ตลอดเวลา ทําใหEความสัมพันRSในหมู7คณะดีแต7ความใกลEชิดสนิทสนมมีนEอย ผูEบริหารใหEความ

สะดวกในการปฏิบัติงาน แต7จะกําหนดระเบียบ กฎเกณZS วิธีทํางานใหEตลอดเวลา ผูEบริหาร                       
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มีความสัมพันธSกับผูEปฏิบัติงานนEอย เพราะมุ7งคํานึงผลงาน ไม7สนใจความคิดเห็น หลักการและ

เหตุผลของผ2Eอื่น ภาวะการนําเปL!Jองผ2Eบริหาร 

4.  บรรยากาศแบบสนิทสนม (The Family Climate) 

ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศประกอบดEวย ขาดความร7วมมือสูง อุปสรรคต่ํา ใ".Eชิดสนิท

สนมสูง ขวัญกําลังใจปานกลาง ความเห็นอกเห็นใจสูง ความห7างเห/!!Eอย เนE!ผลงานต่ํา และใ5E

ความไวEวางใจปานกลาง  บรรยากาศแบบสนิทสนม ผ2Eบริหาร และผูEปฏิบัติงานมีความใ".Eชิดสนิท

สนมสูงผ2Eบริหารสนใจผลง#!!Eอย จึงละเลยคําสั่ง กฎระเบียบ หรือ นิเทศทํางาน ทําใหEผูEปฏิบัติงาน

ขาดความร7วมมือกันในการทํางาน ผูEปฏิบัติงานไม7ค7อยทํางานแต7มีความสัมพันธSส7วนตัวดี                    

ขวัญกําลังใจอยู7ในระดับปานกลาง เพราะไดEจากความสัมพันธSกับฉันทSมิตรดE#นเดียว ขาดความ

พอใจในงานหรือความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน ผูEบริหารหละหลวม ละเลยการบริหารงาน

บุคคลแต7พยายามแสดงใหEเห็นว7าผูEปฏิบัติงานทุกคนเปLนคนในครอบครัวเดียวกัน ผูEบริหารใ5E

ความเห็นอกเห็นใจ ไม7พยายามทําลายจิตใจของสมาชิก การประเมินผลงาน หรือสั่งการทางตรง 

และทางอEอม               มีนEอยมาก ผ2Eปฏิบัติงานจะคอยกระต?E!ผ2EบริหารใหEทําห!E#ที่เJEมแข็งตลอดเวลา 

5.  บรรยากาศแบบบิดรอุปถัมUS (The Paternal Climate) 

ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศ เ!E!ที่ผูEนําจะเปL!ผูEตัดสินใจเปL!ผูEสุดทE#B มีอํานาจเหมือน

บิดาในครอบครัว คือ มีลักษณะเ!E!ผลงานสูง ขาดความร7วมมือสูง มีอุปสรรคต่ํา ใกลEชิดสนิทสนม

ต่ํา ขวัญกําลังใจต่ํา ใหE1วามไวEวางใจปานกลาง ห7#งเห/!!Eอย และมีความเห็นอกเห็นใจสูง 

บรรยากาศแบบบิดรอุปถัมUS เปL!บรรยากาศที่ผูEบริหารใชEวิธีการออกตรวจตรา และ                

นิเทศงานอย7#งใกลEชิด ผ2EบริหารพยายามสรE#งความใกลEชิดสนิทสนมกับผ2Eปฏิบัติงาน แต7มักประสบ

ความลEมเหลวเพราะผ2Eปฏิบัติงานแบ7งเปL!"ล?76 และไม7สามารถสรE#งความใกลEชิดสนิทสนม เนื่องจาก

ผูEบริหารไม7สามารถทําหนE#ที่บริหารงานบุคคลใหEอยู7ในระเบียบวินัยไ<E ผูEบริหารรบกวนเวลา

ผ2Eปฏิบัติงานมากกว7#ที่จะอํานวยความสะดวกใ5E ผลงานมA!Eอย ขวัญกําลังใจผูEปฏิบัติงานเสีย เพราะ

ขาดทั้งความใกลEชิดสนิทและความภาคภูมิใจในผลสําเร็จของงาน ผูEบริหารทําตัวเปL!ผูEรูEดีทุกอย7#, 

ทั้งๆที่บางเรื่องร2Eเล็ก!Eอยเท7#!=M! ทําใหEผ2Eปฏิบัติงานรําคาญพฤติกรรมของผ2Eบริหาร 

6.  บรรยากาศแบบปa< (The Closed Climate) 

ลักษณะเฉพาะของบรรยากาศองคS"#$ คือ ขาดความร7วมมือสูง อุปสรรคสูง ใ".Eชิดสนิท

สนมปานกลาง ขวัญกําลังใจต่ําใหE1วามไวEวางใจต่ํา มีความห7างเหินสูง เนE!ผลงานสูง เพราะมี

ความเห็นอกเห็นใจต่ํา  บรรยากาศแบบปa< เปLนบรรยากาศที่ผูEบริหารงานขาดความร2E และขาด

บุคลิกภาพของผ2E!X# ตลอดจนขาดสมรรถภาพในการบริหารงานบุคคล ผูEปฏิบัติงานเสียขวัญ และ

กําลังใจในการทํางาน เพราะขาดความใกลEชิดสนิทสนม และขาดความภูมิใจในผลการทํางาน
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ผูEปฏิบัติงานขาดความร7วมมือในการทํางาน ผูEบริหารไม7อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ผ2EบริหารใหEผ2Eปฏิบัติตามโดยปราศจากหลักการ และเหตุผล ผ2Eบริหารไม7สามารถทําตนใหEเปL!ผ2Eที่ไ4E

เน้ือเชื่อใจไ<E ขาดความเห็นอกเห็นใจ ขาดความคิดสรE#งสรร1S ไม7เคยแสดงพฤติกรรมผูEนําที่ดีต7+

ผ2Eปฏิบัติงาน บรรยากาศแบบนี้ไม7เปL!ที่ตEองการของผูEปฏิบัติงาน และถือว7#เปL!บรรยากาศที่ไม7ดี     

ตEองรีบแ"Eไข จากการศึกษาองคSประกอบทั้ง 8 มิติ ของ Halpin and Croft ที่แปลคะแนนมาตรฐาน

จําแนกความสูงต่ําออกเปLนบรรยากาศองคS"#รใน 6 รูปแบบนั้น สรุปไดEดังตารางที่ 2.5 

 

ตารางที่ 2.5  คะแนนมาตรฐานของลักษณะบรรยากาศอง1Sการ 6 รูปแบบจากองคSประกอบทั้ง 8 มิติ 

 

บรรยากาศ

องคSการ 

          พฤติกรรมผ2Eบริหาร                                                พฤติกรรมผ2Eร7วมงาน 

ห7#งเหิน ม?7,

ผลงาน 

ไวEวางใจ เห็นอก

เห็นใจ 

ขาด

ความ

ร7วมมือ 

อุปสรรค ขวัญ ใกลEชิด

สนิท

สนม 

แบบเปa< ต่ํา ต่ํา สูง สูง ต่ํา ต่ํา สูง ปาน

กลาง 

แบบอิสระ สูง ต่ํา ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ต่ํา ต่ํา สูง สูง 

แบบ

ควบคุม 

สูง สูง ปาน

กลาง 

ต่ํา ต่ํา สูง สูง ต่ํา 

แบบสนิท

สนม 

ต่ํา ต่ํา ปาน

กลาง 

สูง สูง ต่ํา ปาน

กลาง 

สูง 

แบบบิดร

อุปถัมUS 

ต่ํา สูง ปาน

กลาง 

สูง สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

แบบปa< สูง สูง ต่ํา ต่ํา สูง สูง ต่ํา ปาน

กลาง 

หมายเหตุ: คะแนนสูง หมายถึง ช7วงคะแนน 3.00-4.00 

      คะแนนปานกลาง หมายถึง ช7วงคะแนน 2.00-2.99 

      คะแนนต่ํา หมายถึง ช7วงคะแนน 1.00-1.99 
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พรรณราย ทรัพยะประภา (2534: 37-40) แบ7งบรรยากาศการทํางานในองคS"ารออกเปL!        

2 ประเภท คือ 

 1.  บรรยากาศที่มีความไม7เปL!สุข (Defensive Climate) ประกอบดEวย 

      1.1  การวิพากษSวิจาร@S ผูEบริหารจูEจี้ วิพากษSวิจาร@S ตําหนิ สั่งสอนและตัดสินใจ

ผ2EใตEบังคับบัญชา รวมทั้งไม7ยอมรับคําอธิบายจากผ2EใตEบังคับบัญชา 

      1.2  การบังคับควบคุม ผ2Eบริหารสั่งงานในลักษณะเผด็จการ ถืออํานาจของตน 

      1.3  การบิดเบือน หรือไม7จริงใจ ผ2EบริหารหลอกใชEผ2EใตEบังคับบัญชา เพื่อประโยชนSของ

ตนเองพูดอะไรออกไปแลEวไม7ปฏิบัติตามที่พูด หรือไม7"̂บิดเบือนหรือตีความหมายอย7#งผิด ๆ 

      1.4  ความเฉยเมย ผ2Eบริหารไม7ใหE1วามสนใจเฉยเมยต7อปVญหาของผ2EใตEบังคับบัญชา 

      1.5  การมีอํานาจเหนือกว7# ผ2Eบริหารคอยควบคุมดูแลผ2EใตEบังคับบัญชาอย7#งใกลEชิด  

      1.6  ความดื้อดึง ผ2EบริหารเปL!1!หัวเก7# ยึดมั่นในกฎระเบียบ และไม7เต็มใจที่จะยอมรับ

ความผิดใด ๆ ในอง1Sการที่มีบรรยากาศไม7เปL!สุข พนักงานจะมีลักษณะตัวใครตัวมัน 

 2.  บรรยากาศที่มีการสนับสนุน ประกอบดEวย 

      2.1  ความยืดหย?7! ผ2EบริหารเปaดโอกาสใหEผ2EใตEบังคับบัญชา มีการยืดหยุ7!ในการทดลอง

ทําอะไรใ567 ๆ และส7งเสริมความคิดริเริ่มสรE#งสรร1S 

      2.2  ความเขEาใจ ผูEบริหารพยายามทําความเขEาใจ และรับฟVงปVญหาตลอดจน                 

การยอมรับนับถือความร2Eสึกและ17#!/ยมของผ2EใตEบังคับบัญชา 

      2.3  ความเสมอภาค ผ2Eบริหารไม7ทําใหEผ2EใตEบังคับบัญชาร2EสึกมีปมดEอย ไม7เอาตําแห!7งหรือ

สถานการณSมาควบคุมสถานการ@S และยอมรับนับถือตําแห!7งของผูEอื่น  

      2.4  ความเปaดเผยจริงใจ การสื่อความหมายของผูEบริหารมีลักษณะจริงใจ ไม7มีเหตุผล          

อื่น ๆ ซ7อนเรE! ผ2EใตEบังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาไดEอย7#งอิสระ 

      2.5  การเ!E!ที่การแ"EปVญหา ผ2Eบริหารทําห!Eาที่อธิบายปVญหามากกว7#จะใหEขEอสรุปของ

ปVญหา เปaดโอกาสใหEมีการอภิปรายเก่ียวกับปVญหานั้น ๆ ร7วมกัน  

      2.6  การสื่อความหมายชัดเจน ของผ2Eบริหารชัดเจนแจ7มแจEงอธิบายอย7#งเปLนธรรม 

  

 2.7  แนวคิดการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 

 

        2.7.1  ความหมายของนวัตกรรม 

   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 นวัตกรรม เปLนคํานาม หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้น

ใหม7หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเปL!ความคิด วิธีการหรืออุปกร@S  
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 นอกจากน้ียังมีผ2EใหE1วามหมายของนวัตกรรมไวE07าง ๆ กัน เช7!  

      พระมหาสุทิตBS อาภากโร (อบอ?7!) (2548: 4-48) นวัตกรรม หมายถึง การนําเอาสิ่งใ567              

ซึ่งอาจจะอยู7ในรูปของความคิดหรือการกระทํา รวมทั้งสิ่งประดิษฐSเJEามาใชEในระบบการศึกษา              

เพื่อมุ7งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงแปลงสิ่งที่มีอยู7เดิมใหEระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทําใหEผ2Eเรียนสามารถเกิดการเรียนร2EไดEอย7างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจประหยัดเวลาใน

การเรียน ซึ่งมีผลต7อการเปลี่ยนวิธีคิด ระบบคุณ17# และพฤติกรรม 

ประนอม เดชชัย (2531: 71-73) ".7#วถึง นวัตกรรมว7# ประกอบดEวย แนวคิดมีระบบ 

ระเบียบ มีกระบวนการ มีหลักปฏิบัติ และเปL!สิ่งประดิษNS ซึ่งมีแนวคิดนวัตกรรมเปL!ความคิดใ567

หรือการนําเอาสิ่งใหม7เJE#มาเพิ่ม หรือเปL!การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงของเดิมใหEมีคุณภาพสูงขึ้น หรือ 

เปLนการคE!พบวิธีการใ567 และประดิษฐSเปL!สิ่งใหม7ขึ้น สิ่งต7าง ๆ เหล7#!AMจะตEองผ7#!"#รพิสูจ!S และ

ทดลองจนผลเปL!ที่แพร7หลาย และเชื่อถือในคุณค7าที่จะนําไปปฏิบัติจริง ๆ ไดEอย7างมีประสิทธิภาพ 

Rogers (1983: 11) นวัตกรรมเปL!1วามคิด วิธีการปฏิบัติหรือสิ่งซึ่งรูEว7#เปL!ของใ567

โดยบุคคลหรือผ2Eอื่นยอมรับว7#1วามคิดนั้นจะเปL!ของใหม7หรือไ67 ตามความคิดเห็นของบุคคลถE#

บุคคลน้ันเห็นว7#เปL!สิ่งใหม7สิ่งนั้นก็เปL!!วัตกรรม   

จากความหมายของนวัตกรรมดังที่กล7าวขE#งตE! จึงสามารถสรุปไดEว7# นวัตกรรม 

หมายถึง แนวความคิด หรือการกระทําใ567 ๆ นวัตกรรมจึงเปL!สิ่งที่เกิดขึ้นใหม7ไดEเรื่อย ๆ หรือมี

การปรับปรุงของเก7าใหEเหมาะสม รวมทั้งการทดลอง และพัฒนาจนเปL!ทA*!7#เชื่อถือในคุณ17#ไ<E 

 

2.7.2   กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (The Innovation Decision Process 

Rogers (1995: 161-185) กล7าวถึงกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมว7าเปL!

กระบวนการที่บุคคล หรือห!7วยงานที่ทําห!E#ที่ตัดสินใจยอมรับ หรือปฏิเสธนวัตกรรมรับทราบว7ามี

นวัตกรรมเกิดขึ้น และทราบถึงหลักการทํางานของนวัตกรรมนั้น บุคคล หรือหน7วยตัดสินใจจะ

สรE#งทัศนคติต7อนวัตกรรมนั้น เช7! สนใจหรือไม7สนใจ จากนั้นจะทําการตัดสินใจยอมรับหรือ

ปฏิเสธนวัตกรรมโดยบุคคลหรือห!7วยงานตัดสินไดEเขEาไปมีส7วนร7วมในนวัตกรรมน้ันแลE4 

หากยอมรับนวัตกรรมน้ันบุคคลหรือห!7วยงานตัดสินใจจะนํานวัตกรรมนั้นมาใชEงาน 

หากการนํานวัตกรรมไปใชEงานใหEเกิดประโยชนSแ"7ผูEทดลองใชEก็จะเJEาสู7ขั้นตอนสุดทE#ยของการ

ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม คือ การใชE!วัตกรรมนั้นอย7#งถาวร โดยในขั้นนี้บุคคลหรือหน7วย

ตัดสินใจจะแสวงหาความมั่นใจในการตัดสินใจนํานวัตกรรมน้ันมาใDE อย7#งไรก็ตามเมื่อบุคคลหรือ

ห!7วยตัดสินใจมาถึงขั้นน้ีอาจกลับไปส27J=M!การนํานวัตกรรมไปใชEอีกไ<E หากพบว7#!วัตกรรมน้ันไ67
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สอดคลEองกับขEอมูลข7าวสารของนวัตกรรมที่ไดEรับทราบมา โดยกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นวัตกรรมมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ขั้นความร2Eเก่ียวกับนวัตกรรม (Knowledge Stage) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม เริ่มตE!เมื่อบุคคล หรือหน7วยการตัดสินใจรับทราบว7ามี

นวัตกรรมนั้นเกิดขึ้น และเJEาใจถึงหลักการทํางานของนวัตกรรม บุคคลจะมีการตระหนักร2E

นวัตกรรม โดยผ7#!การกระต?E!ทางพฤติกรรม และการตระหนักรูEไม7จําเปL!จะตEองถูกกระทําเพียง

ฝd#ยเดียว โดยทั่วไปบุคคลจะมีแนวโนEมสนใจต7อนวัตกรรมที่สอดคลEองกับความสนใจ                       

ความตEองการ หรือทัศนคติของตนเอง และจะหลีกเหลี่ยงทั้งตั้งใจและไม7ตั้งใจกับข7#วสารที่ขัดแยE,

กับตนเอง ซึ่งเรียกว7# การเลือกความสนใจ (Selective Exposure) การเลือกความสนใจจะทําหนEาที่

เหมือนตัวกลั่นกรองทางจิตใจในการพิจารณาขEอมูลข7#วสารทางนวัตกรรม เนื่องจากบุคคลไม7เคย

สัมผัสนวัตกรรมใหม7มาก7อน ดังนั้น บุคคลจึงไม7สามารถจะมีทัศนคติ และความเชื่อที่ชื่นชอบ

เกี่ยวกับนวัตกรรมน้ัน ๆ 

2.  ขั้นการจูงใจเก่ียวกับนวัตกรรม (Presuasion Stage) 

การจูงใจเกี่ยวกับนวัตกรรมในข้ันน้ีบุคคลจะสรEางทัศนคติ เช7! ความชอบหรือไม7ชอบ

นวัตกรรมน้ัน จะพยายามแสวงหาข7#วสารเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม7!ั้น พฤติกรรมที่แสดงออก เช7!  

จะแสวงหาJ7าวสารไดEจากที่ใด ไดEรับJ7#วสารอะไร และจะแปลJ7#วสารน้ันอย7างไร ดังน้ัน การเลือก

รับร2E (Selective Perception) จึงเปL!ปVจจัยสําคัญในการบ7งบอกพฤติกรรมในข้ันตอนน้ี โดยคุณสมบัติ

ของนวัตกรรมที่ไดEรับ เช7! ประโยชนSเชิงเปรียบเทียบ ความสอดคลEองและความยุ7งยากซับซEอน              

จะเปL!สิ่งสําคัญในข้ันตอน 

3.  ขั้นยอมรับนวัตกรรม (Decision Stage) 

การยอมรับนวัตกรรมเกิดข้ึนเมื่อบุคคลเJE#ไปเกี่ยวJEองกับกิจกรรมในการตัดสินใจว7# 

จะยอมรับหรือจะปฏิเสธนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม คือ การใชE!วัตกรรมน้ันใหEเกิดประโยช!S

สูงสุด ส7วนการปฏิเสธนวัตกรรม คือ การไม7ยอมรับนวัตกรรมนั้น คนส7วนใหญ7มีวิธีการจัดการกับ

ผลที่ตามมาจากนวัตกรรมน้ัน โดยการลองบางส7วนของนวัตกรรมนั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอัตราการ

ยอมรับที่รวดเร็วกว7# หากลองแลEวพบว7#เกิดประโยช!S วิธีการที่ใDE เช7! การแจกจ7#ยส/!1Eาตัวอย7#,

ใหEลองใDE ซึ่งการทดลองนวัตกรรมโดยเพื่อนร7วมงานใหEผลที่เท7#"=บบุคคลทดลองเอง  

ดังนั้น ผูEที่ทําหนEาที่เปลี่ยนแปลง (Change Agency) บ7อยครั้งที่จะแสวงหาบุคคล

สนับสนุนการเผยแพร7!วัตกรรมในสังคมนั้น เพื่อเร7งการยอมรับนวัตกรรม และพบว7ากลยุทRS

ดังกล7#วมีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาผ2EสาธิตเปL!บุคคลที่เรียกว7# ผ2E!X#ทางความคิด (Opinion Leader) 

4.  ขั้นการนํานวัตกรรมไปใDE (Implementation Stage) 
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การนํานวัตกรรมไปใชEเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือห!7วยการตัดสินใจนํานวัตกรรมไปใDE               

ซึ่งมีผลต7อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และความนึกคิดในอดีต การนํานวัตกรรมไปใชEในขั้นนี้จะ

พบบ7อยครั้งที่การใชEนวัตกรรมมีความแตกต7างไปจากเดิม ปVญหาที่เกิดข้ึนในข้ันการนํานวัตกรรมไป

ใDE คือ จะใชE!วัตกรรมอย7#งไร ในขั้นตอนน้ีบุคคลตEองการที่จะร2Eว7#จะไดEรับนวัตกรรมจากที่ไหน จะ

ใชE!วัตกรรมอย7#งไร นวัตกรรมจะทํางานอย7#งไร และจะตEองเผชิญกับปVญหาอะไร และสามารถที่

จะแ"EปVญหาน้ันอย7#งไร  

ดังนั้นบทบาทของตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) คือการเตรียมความ

ช7วยเหลือทางเทคนิคใหEแก7ผ2Eที่จะเริ่มใชE!วัตกรรม การนํานวัตกรรมไปใชEจะสิ้นสุดเมื่อนวัตกรรม

น้ันถึงจุดอิ่มตัว คือ ไม7มีความแปลกใหม7จนกลายเปL!ส7วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 

5.  ขั้นการยืนยันการใชE!วัตกรรม (Confirmation Stage) 

การยืนยันการใชE!วัตกรรมในข้ันนี้บุคคล หรือหน7วยตัดสินใจจะแสวงหาความมั่นใจ

เพิ่มข้ึนหลังจากที่ใชE!วัตกรรมหรืออาจเลิกใชE!วัตกรรมน้ี หากพบว7# JEอมูลเสริมที่ไดEมาสรE#งความ

ขัดแยEงในการใDEนวัตกรรม ในข้ันนี้การยืนยันเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้บุคคลจะพยายามหลีกเหลี่ยง หรือ

ลดสภาพการขาดการสมดุลทางจิตใจ (Dissonance) ซึ่งภาวะความอึดอัดทางจิตใจจะนําไปสู7"าร

แสวงหาทางออกเพื่อลดหรือขจัดความอึดอัดทางจิตใจ เมื่อรูEสึกไม7สบายใจโดยธรรมชาติจะถูกชัก

นําใหEเปลี่ยนความคิด ทัศนคติหรือการแสดงออก  

ในกรณีของพฤติกรรมทางนวัตกรรม การลด หรือการขจัดสิ่งรบกวนอาจเกิดขึ้น เมื่อ

บุคคลตระหนักถึงภาวะไม7สบายใจจะนํามาซึ่งการแสวงหานวัตกรรมเพื่อลดความไม7สบายใจ ซึ่ง

เกิดข้ึนในขั้นตอนความร2Eเก่ียวกับนวัตกรรม (Knowledge Stage) เมื่อบุคคลรูEว7#มีนวัตกรรมใหม7ซึ่ง

บุคคลมีทัศนคติที่ดีต7อนวัตกรรมน้ัน บุคคลจะถูกกระต?EนใหEลองใชE!วัตกรรมเพื่อลด หรือกําจัดการ

ทดแทนสมดุลทางจิตใจ ระหว7#งความเชื่อกับสิ่งที่กําลังทําอย27 พฤติกรรมจะแสดงออกในขั้นตอน

การยอมรับนวัตกรรม และการนํานวัตกรรมไปใDE หลังจาการยอมรับนวัตกรรม และนํานวัตกรรม

ไปใชEแลEวเมื่อบุคคลมั่นใจมากขึ้นถึงสิ่งจูงใจใหEปฏิเสธนวัตกรรมการขจัดสิ่งรบกวนอาจลดลงไ<E 

โดยการไม7ใชE!วัตกรรมต7อไป หรือการปฏิเสธนวัตกรรม การหลีกเหลี่ยงหรือลดสภาพการทดแทน

สมดุลทางจิตใจ ที่กล7าวมาเปLนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อปรับทัศนคติ และการกระทําใ5E

สอดคลEองกัน  

อย7#งไรก็ตามเปL!"#รยากที่จะเปลี่ยนความตั้งใจเดิมที่ไดEตัดสินใจยอมรับ หรือปฏิเสธ

นวัตกรรมน้ัน ในระหว7#งขั้นตอนการยืนยันเกี่ยวกับนวัตกรรม (Confirmation Stage) บุคคลตEองการ

ขEอมูลที่สนับสนุนเพื่อหลีกเหลี่ยงการเกิดภาวะขาดความสมดุลทางจิตใจ (Dissonance) อย7างไร                 

ก็ตามขEอมูลบางอย7างนําบุคคลไปสู7การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมนั้น ณ ขั้นตอนการยืนยัน
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เกี่ยวกับนวัตกรรม โดยผูEเปลี่ยนแปลง (Change Agency) เปL!ผูEมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน

ไม7ใหEเกิดการเลิกใชEในนวัตกรรมอันเน่ืองมากจากขEอมูลในแง7ลบที่มีต7อนวัตกรรมน้ัน 

การตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมจึงเปLนการที่บุคคลรับรูEเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรม 

จากน้ันบุคคลจะสรE#งทัศนคติต7อนวัตกรรม เช7! สนใจหรือไม7สนใจนวัตกรรม จากนั้นจะทําการ

ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม หากยอมรับนวัตกรรมก็จะนํานวัตกรรมนั้นไปใDE หากการ

นําไปใชEแลEวเกิดประโยช!Sก็จะเขE#ส27"#รนํานวัตกรรมน้ันไปใชEอย7#งถาวร 

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และอิทธิพลที่มีต7อการเปลี่ยนแปลงในองคSการ

การศึกษามีความซับซEอนพอสมควร เพราะการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่ปรากฎในแต7ละ

โรงเรียนจะมีลักษณะเหมือนกัน แต7อาจจะเปL!ผลอิทธิพลที่แตกต7#งกัน หรือในทางกลับกัน อิทธิพล

อย7#งเดียวกันอาจจะทําใหEเกิดการเปลี่ยนแปลงต7#งประเภทขึ้นไ<E ดังนั้น การเผยแพร7!วัตกรรมจึง

อาจมีความแตกต7#งกันไปบE#งตามสภาพเงื่อนไขน้ัน  

 จิระวัฒ!S วงศSสวัสดิวัฒ!S (2529: 25-27) ไดEอธิบายกระบวนการยอมรับไวEอีกรูปแบบ

หน่ึง เขาแบ7งการยอมรับออกเปL! 2 ส7วนคือ 

 1.  การยอมรับในความคิด (Symbolic Adoption) เริ่มเมื่อมีการเผยแพร7วิทยากรแผน

ใหม7เJEาไปในชุมชน และบุคคลในชุมชนเกิดการรับร2E ทําความเขEาใจ และศึกษารายละเอียด เพื่อ

นําเขEาไปประเมินเJE#"=บสถานการณSแทEจริงของตน เมื่อพิจารณาเห็นแลEวว7#มีประโยชนS"̂จะยอมรับ 

การยอมรับน้ีเปL!"#รยอมรับในดE#!1วามคิดเท7#!=M! 

 2.  การยอมรับในภาคปฏิบัติ ไดEแ"7 การใชEวิทยาการแผนให67 (Use of Innovation) กระบวน 

การในส7วนน้ี จะเริ่มการทดลองทั้งนี้เพื่อยืนยันว7# วิทยาการแผนใหม7ที่ตนคิด กับผลการทดลองซึ่งจะมี 

ผลต7อการนําไปใDE หรือรับจริงในภาคปฏิบัติในเวลาต7อมา ฉะน้ันตัวแปรทางเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญ 

มากในการรับ หรือไม7รับในขั้นทดลองน้ี 

 Beal and Bohlen (1975 อE#งถึงใน สมบัติ คําปาละ, 2537: 27) ไดEพูดถึงกระบวนการ

ยอมรับว7#เปL!ขั้นทดลองในระดับความคิด (Mental Trail) น่ันคือ วิทยาการแผนใหม7ไดEถูกประเมิน

เขEากับสถานการ@S ในลักษณะของนามธรรม ซึ่งผลของการประเมิน อาจจะทําใหEเกิดการยอมรับ 

หรือไม7ยอมรับในระดับความคิดแต7ไม7เปL!ที่ยอมรับในภาคปฏิบัติ และการใชEในระยะต7อมานั่นคือ 

กระบวนการยอมรับสิ้นสุดที่การยอมรับในระดับความคิดเท7านั้น ในขั้นนี้ตัวแปรทางเศรษฐกิจ

สามารถ อธิบายความต7อเน่ืองของกระบวนการยอมรับไดEดีที่สุด 

 สําลี ทองธิว (2526: 26-27 อEางถึงใน ดุษฎี โยหลา และคณะ, 2547: 31) ไดEสรุปปVจจัย             

ที่ทําใหEการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรมมีความแตกต7#งกันมีดังน้ี 
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 1.  ความแตกต7#งระห47างฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาของสมาชิกในสังคม ถEามี

ความแตกต7างกันมาก การเผยแพร7!วัตกรรมจะทําไดEชE# และถE#J!#ดสังคมไม7ใหญ7มากนัก และ

สมาชิกมีความสัมพันธS"=!อย7#งใกลEชิดการเผยแพร7!วัตกรรมจะทําไดEสะดวก และเร็วขึ้น 

 2. ระดับการศึกษาของครูผูEสอน ถE#1รูผูEสอนมีระดับการศึกษาสูง มักมีแนวโนEมที่จะ

ยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาไดEดี และเร็วกว7าครูทั่ว ๆ ไป ดังนั้น การเผยแพร7นวัตกรรมทาง

การศึกษาในระบบโรงเรียนที่มีครูเปL!ผ2Eที่มีระดับการศึกษาสูง ระยะเวลาของการเผยแพร7จะเร็วกว7# 

 3.  คุณสมบัติและลักษณะของนวัตกรรม ถEานวัตกรรมมA17#ใชEจ7#ยในการจัดหา และการ

ใชE!วัตกรรมไม7แพงเกินไป มีความสะดวกในการใชE!วัตกรรม เปL!!วัตกรรมที่ทําสําเร็จรูปมีความ

ง7#ยในการใชEนวัตกรรม และนวัตกรรมที่สรEางขึ้นในสังคมมีความสอดคลEองกับสังคมที่ใDE

นวัตกรรมก็จะมีผลต7อการยอมรับนวัตกรรม 

 

           2.7.3  ภาวะผ=8%Bาทางความคิดที่เกี่ยวข8องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 

                     2.7.3.1  ความหมายของผ2E!X#ทางความคิด 

 Rogers (1995:281-332) ไดEกล7าวถึงภาวะผูEนําทางความคิด (Opinion Leadership) ว7#

เปLนระดับความสามารถแบบไม7เปL!ทางการของบุคคลในการโ!Eม!E#วทัศนคติ และพฤติกรรมของ

บุคคลใหEเปL!ไปตามตEองการ โดยผูEนําทางความคิดเปL!ผูEที่มีอิทธิพลต7อการโนEมนEาวจิตใจใหEผูEอื่น

ยอมรับนวัตกรรมใ567 และการยอมรับนวัตกรรมของผ2E!X#ความคิดมีความสําคัญต7ออัตราการยอมรับ

นวัตกรรมในระบบสังคม ดังน้ัน ภาวะผ2E!X#ทางความคิดจึงมีบทบาทสําคัญต7อการกระต?E!ใหEเกิดการ

แพร7กระจายนวัตกรรมไปส27เครือJ7#ยหรือสังคม 

 พัชนี เชยจรรยาและคณะ (2541:217) ใหE1วามหมายของผ2E!X#ทางความคิด คือ บุคคลที่

ไดEรับความเชื่อถือจากบุคคลอื่นในสังคม ผูEนําทางดEานความคิดมีภารกิจที่จะตEองแจEงข7#วสาร               

เสนอความคิดเห็น และการตัดสินใจต7อกล?7มบุคคลต7#งๆ โดยผูEนําทางความคิดในเรื่องหนึ่ง หรือ

กิจกรรมหน่ึง อาจไม7ใช7ผ2E!X#ทางความคิดในอีกเรื่อง หรืออีกกิจกรรมหน่ึง เช7! ผ2EนําทางความคิดดEาน

การเมืองอาจไม7ใช7ผูEนําทางดE#!1วามคิดดE#!แฟชั่นความงาม ซึ่งผูEนําทางความคิดจะเปL!เสมือน            

ช7องทางการแพร7"ระจายข7#วสาร และสรE#งเครือข7ายการสื่อสารในสังคม โดยจะแพร7กระจาย

J7#วสารผสมผสานความคิดส7วนตัวไปยังสมาชิกในกล?7มสังคมน้ัน 

 จากความหมายของผ2E!X#ทางความคิดJE#งตE! สามารถสรุปไดEว7# ภาวะผูEนําทางความคิด 

คือ ระดับความสามารถแบบไม7เปL!ทางการของบุคคลในการโนEมนE#วทัศนคติ และพฤติกรรมของ

บุคคลใหEเปL!ไปตามตEองการ และมีอิทธิพลต7อการโนEม!E#วจิตใจผ2Eอื่นยอมรับนวัตกรรมใ567 

 2.7.3.2  คุณลักษณะของผ2E!X#ทางความคิด (Characteristics of Opinion Leaders) 
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 ผ2E!X#ทางความคิดและผ2Eตามทางความคิดมีความแตกต7#งกัน กล7#วคือ  

        1)  ผ2E!X#ทางความคิดจะมีการสื่อสารจากภายนอก (External Communication) 

โดยผ2E!X#ทางความคิดจะเขEาถึงสื่อมวลชนไดEง7ายกว7#ผ2Eตาม 

        2)  ผูEนําทางความคิดจะสนใจสื่อมวลชนมากกว7# การที่ผูEนําทางความคิดทํา

ห!E#ที่เปL!ประตูทางผ7#!สําหรับความคิดหรือนวัตกรรมใ567 ๆ ทําใหEไดEเปรียบคนอื่นในสังคม  

        3)  ผ2E!X#ทางความคิดอาจมีความเชื่อมโยงมาจากช7องทางการสื่อสาร หรือจาก

ความร2EJองผ2E!X# หรือจากการติดต7อกับตัวแทนการเปลี่ยนแปลงของผ2E!X#  

        4)  ผูE!ําทางความคิดเปLนผูEที่มีความรอบรูEจากแหล7งภายนอกระบบสังคม

มากกว7าผ2Eตามและผ2E!X#ทางความคิดจะมีการติดต7อกับตัวแทนการเปลี่ยนแปลงมากกว7#ผ2Eตาม 

        5)  ผูEนําทางความคิดจะมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Status) 

กล7#วคือ ตามความคิดทั่วไปจะแสวงหาผ2E!X#ทางความคิดที่มีสถานภาพที่สูงกว7#ผ2Eตาม  

        6)  ผูEนําทางความคิดจะไดEรับการสนับสนุนจากเพื่อนร7วมงานในฐานะผ2E

สรEางสรร1Sความคิดให67 ๆ จะมีแนวโนEมในการยอมรับความคิดให67 ๆ ก7อนผูEตาม โดยผูEนําทาง

ความคิดจะเปL!ผ2EมีความคิดสรE#งสรรคSมากกว7#ผ2Eตามความคิด  

 แต7อย7#งไรก็ตามจําเปL!ตEองพิจารณาถึงผลกระทบจากการยอมรับนวัตกรรมในสังคม

ของผูEนําทางความคิด เนื่องจากระดับการยอมรับนวัตกรรมขึ้นอยู7กับผูEตาม ถEาผูEนําทางความคิด

สามารถนําเสนอนวัตกรรมใหEสังคมยอมรับโดยไม7ฝd#ฝg!กฎระเบียบ หรือจารีตประเพณีทางสังคม 

กล7#วคือ เมื่อจารีตประเพณีของสังคมมีส7วนสนับสนุนใหEเกิดการเปลี่ยนแปลง ผูEนําทางความคิด            

จะเปL!ผ2Eที่มีความคิดสรE#งสรรคSมากกว7# แต7เมื่อใดที่จารีตประเพณีของสังคมไม7สนับสนุนใหEเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ผ2E!X#ทางความคิดจะไม7มีความคิดใ567 ๆ (Rogers, 1995: 293-295) 

 

 2.7.4   ประเภทของ/=8%Bาทางความคิด 

 ภาวะผ2E!X#ทางความคิดมี 2 แบบ คือ ภาวะผ2E!X#ทางความคิดหลายดE#! (Polymorphism) 

หมายถึง ระดับซึ่งบุคคลในฐานะผูEนําทางความคิดมีความคิดในหลายประเด็น หรือมีมากกว7#                           

1 รูปแบบ ในขณะที่ภาวะผ2E!X#ทางความคิดเพียงดE#!เดียว (Monomorphism) มีแนวโนEมที่บุคคลใน

ฐานะผูEนําทางความคิดจะคิดเพียงประเด็นเดียว หรือมีเพียงรูปแบบเดียว ภาวะผูEนําทางความคิด              

ในระบบสังคมดูเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู7กับความหลากหลายในแต7ละหัวขEอเรื่องที่ผูEนํา                 

ทางความคิดถูกวัดไม7ว7#บรรทัดฐานทางสังคมจะดําเนินต7อไปหรือไ67 (Rogers, 1995: 293)  
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 2.7.5  การวัดภาว./=8%Bาทางความคิด (Measuring Opinion Leadership) 

 หลักการวัดภาวะผ2E!X#ทางความคิดมี 4 วิธีการ คือ การวัดสังคมมิติ (Sociometric Method) 

การวัดอัตราของผ2Eตอบ (Information Ratings) การวัดการมองตนเอง (Self Designating Method) และ

การสังเกต (Observation) (Rogers, 1995: 290-293) 

 1.  การวัดสังคมมิติ (Sociometric Method) วิธีน้ีจะเปLนการสอบถามว7# ใครคือผูEซึ่งคน

ในสังคมสามารถแสวงหาเพื่อขอคําแนะนําในเรื่องเก่ียวกับนวัตกรรม ซึ่งคําตอบที่ไดEส7วนมากจะม?7,

มายังผ2E!X#ทางความคิด วิธีการวัดสังคมมิติจะมีความเที่ยงตรงสูงในการวัดค7#U#วะผูEนําทางความคิด 

เน่ืองจากไดEสัมผัสกับผ2Eตอบโดยตรง และวิธีการสังคมมิตินี้เหมาะสมสําหรับการออกแบบการสุ76

ตัวอย7#งโดยที่สมาชิกทุกคนในสังคมไดEถูกสอบถาม 

 2.  การวัดอัตราของผ2Eตอบ (Information Ratings) วิธีการน้ีเปL!"#รสอบถามสมาชิกใน

สังคมน้ันว7# ใครคือผ2Eที่ร2Eในเรื่องเครือJ7#ยการสื่อสารในสังคม โดยสมาชิกผ2Eถูกสอบถามจะสามารถ

ระบุผ2E!X#ทางความคิดในระบบไดEเที่ยงตรงเท7ากับวิธีสังคมมิติ โดยเฉพาะในระบบสังคมที่มีขนาด

เล็ก และผ2EตอบรับทราบJEอมูลอย7#งชัดเจน 

 3.  การวัดการมองตนเอง (Self Designating Method) วิธีการการวัดนี้เปL!"#รใหEผูEถูก

สอบถามระบุแนวโนE6 หรือความเปL!ไปไดEของบุคคลอื่น โดยใหEผูEตอบคิดว7#ตนเองมีอิทธิพลต7+

การชักจูงหรือไ67 คําถามเช7! คุณคิดหรือไม7ว7าคนอื่นจะมาขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําจากคุณ

มากกว7าคนอื่น ความถูกตEองของวิธีการมองตนเองน้ีขึ้นอย27"=บการสะทEอนภาพพจ!SJองผ2Eตอบ ขEอดี

ของวิธีการนี้คือ เปL!การวัดการรับร2EในภาวะการเปL!ผ2E!X#ทางความคิดของผ2Eตอบ ซึ่งเปL!การสะทEอน

ใหEทราบถึงพฤติกรรมของผ2Eตอบ 

 4. การสังเกต (Observation) ผ2EสังเกตการณSจะเปLนผ2Eระบุ และจดบันทึกพฤติกรรมการสื่อ 

สารในระบบ JEอดี คือ มีความเที่ยงธรรมสูง และใชEไดEดีในสังคมที่มีขนาดเล็ก ซึ่งการติดต7อระหว7#, 

บุคคลสามารถสังเกตไดEชัดเจน อย7#งไรก็ตาม วิธีการนี้อาจทําใหEผ2Eถูกเฝ[#มองแสดงพฤติกรรมที่เปลี่ยน 

ไป เนื่องจากการถูกเฝ[#มองและอาจเสียเวลาในการเฝ[าสังเกต 

 

 2.7.6  คุณลักษณะของนวัตกรรมที่เกี่ยวข8องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 

 คุณลักษณะของนวัตกรรมเปLนปVจจัยสําคัญที่มีผลต7อความรวดเร็วของการที่คนใน

สังคมจะยอมรับ หรือไม7ยอมรับนวัตกรรมน้ัน ๆ ลักษณะของนวัตกรรม 5 ประการ (Rogers, 1983: 

239) ที่อธิบายอัตราความเร็วของการยอมรับนวัตกรรมไดEตั้งแต7รEอยละ 56-78 คุณลักษณะของ

นวัตกรรมสามารถที่จะอธิบาย และแสดงถึงการรับร2Eของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะที่ทํานายถึงอัตราการ

ยอมรับนวัตกรรม จึงสามารถที่จะยืนยันว7#1?ณลักษณะของนวัตกรรมเปL!การรับร2EJองบุคคลเกี่ยวกับ
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คุณลักษณะของนวัตกรรมซึ่งมีผลต7ออัตราการยอมรับนวัตกรรม โดยคุณลักษณะของนวัตกรรมมี 5 

ประการ คือ 

 1.  ประโยชนSเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage) ความร2Eสึกว7#!วัตกรรมมีประโยช!S 

ดีกว7#ความคิดเก7#ที่ถูกนวัตกรรมเขE#มาแทนที่ ประโยชนSเชิงเปรียบเทียบ อาจวัดในรูปเกี่ยวกับการเงิน  

ชื่อเสียงทางสังคม ความเหมาะสม และความพึงพอใจ ซึ่งประโยชนSเชิงเปรียบเทียบของนวัตกรรมเกิด 

จากความร2EสึกของสมาชิกของระบบสังคมมีความสัมพันRSทางบวกกับอัตราการยอมรับนวัตกรรม 

 2.  ความเขEากันไ<E (Compatibility) เปLนความรูEสึกต7อนวัตกรรมซึ่งประกอบดEวย 

ค7านิยมที่มีอยู7ประสบการณSในอดีต และความตEองการที่อาจเปLนไดEของการนํานวัตกรรมไปใDE 

ความคิดที่ ไม7สามารถเขE#กันไดEกับคุณค7าที่แพร7หลาย และบรรทัดฐานของระบบสังคมจะไ67

สามารถยอมรับเปL!!วัตกรรม ซึ่งการยอมรับของสมาชิกในระบบสังคมเกี่ยวกับความสามารถเขE#

กันไดEของนวัตกรรมมีความสัมพันธSทางบวกกับอัตราการยอมรับนวัตกรรม 

 3.  ความซับซEอน (Complexity) ความรูEสึกต7อนวัตกรรมว7#เปLนความรูEที่ยากจะเขEาใจ

และนําไปใชE!วัตกรรมบางอย7#งเJE#ใจง7#B ทําใหEสมาชิกส7วนใหญ7ของระบบสังคมยอมรับนวัตกรรม

ไดEเร็ว ส7วนนวัตกรรมบางอย7างอาจมีความซับซEอนจะยอมรับไดEชE#ซึ่งความซับซEอนของนวัตกรรม

ความร2EสึกของสมาชิกในระบบสังคมมีความสัมพันธSทางลบกับอัตราการยอมรับนวัตกรรม 

 4.  สามารถทดลองใชEไ<E (Trainability) ความสามารถในการลองใชEนวัตกรรมเปL!

ระดับซึ่งนวัตกรรมอาจทดลองกับพื้นฐานที่จํากัด ความคิดใหม7ซึ่งสามารถทดลองจะยอมรับเร็ว

มากกว7#!วัตกรรมซึ่งไม7สามารถทดลองใชEไ<E ซึ่งความสามารถทดลองใชEไดEเปL!ความรูEสึกของ

สมาชิกในระบบสังคมที่มีความสัมพ=!RSทางบวกกับอัตราการยอมรับนวัตกรรม 

 5.  สามารถสังเกตไ<E (Observability) ความสามารถสังเกตเห็นผลไดEJองนวัตกรรมเปL!

ระดับซึ่งผลของนวัตกรรมมีความชัดเจนง7#ยสําหรับบุคคลที่เห็นผลของนวัตกรรมจะทําใหEเกิดการ

ยอมรับไดEส7วนใหญ7ซึ่งการสังเกตไดEของนวัตกรรมมีความสัมพันธSทางบวกกับอัตราการยอมรับ

นวัตกรรม 

 นวัตกรรมที่ไดEรับการยอมรับจะมีประโยช!Sเชิงเปรียบเทียบ สามารถเJE#"=!ไ<E สามารถ

ทดลองใชEไ<E สามารถสังเกตเห็นผลไ<E และมีความซับซEอนนEอยจะยอมรับไดEรวดเร็วง7ายนวัตกรรม

อื่น ซึ่งการรับรูE1ุณลักษณะของนวัตกรรมมีความสําคัญในการอธิบายอัตราเกี่ยวกับการยอมรับ

นวัตกรรม 

 ดิเรก ฤกษSหร7#B (2528:24-27) กล7าวถึงองคSประกอบที่มีส7วนเกี่ยวขEองในการยอมรับ

นวัตกรรมองคSประกอบหน่ึง คือ ตัวความรูEหรือลักษณะของนวัตกรรมซึ่งเปL!ลักษณะภายในของ

นวัตกรรม และลักษณะภายนอกนวัตกรรม ลักษณะภายในของนวัตกรรม ถEานวัตกรรมมีความ
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สอดคลEอง (Similar and Fit) กับความตEองการของผ2EใDE ลักษณะง7าย สามารถแบ7งแยกทําเปL!ขั้นตอน

โดยไม7มีความย?7งยากสลับซับซEอนในการถ7#ยทอดนวัตกรรม และการใชE!วัตกรรมไม7มีความเสี่ยง           

มีความแ!7!อน เห็นผลไดEชัดเจนจะทําใหEเกิดการยอมรับนวัตกรรมไดEเร็วข้ึน ส7วนลักษณะภายนอก

ของนวัตกรรม ถEานวัตกรรมนั้นมีความสอดคลEองและสมดุล (Compatibility) กับโครงสรEางทาง

วัฒนธรรม เช7! ค7านิยม ความเชื่อ และประสบการณSของกลุ7มเป[#หมาย เปLนประโยชนSต7อสังคม

โดยรวม และเคยมีการปฏิบัติอB7างไดEผลมาแลEวในสังคมอื่นย7อมจะทําใหEเกิดการยอมรับนวัตกรรม

ไดEเร็วขึ้น 

 สําลี ทองธิว(2526: 28-30) กล7#วถึงลักษณะของนวัตกรรมที่มีผลต7อการยอมรับ

นวัตกรรมว7# นวัตกรรมที่มีค7าใชEจ7#ยในการจัดหา และการใชE!วัตกรรมนั้นตEองไม7แพงจนเกินไป 

นวัตกรรมที่มีความสะดวกใDE นวัตกรรมที่ทําสําเร็จรูป นวัตกรรมที่มีความง7#ยที่จะใDE และ

นวัตกรรมที่สรE#งข้ึนในสังคมที่มีลักษณะสอดคลEองกับสภาพสังคมจะไดEรับการยอมรับมากกว7าโดย

นวัตกรรมที่เลือกใชEจะเปLนที่ยอมรับกวEางขวาง ถEาไม7กระทบกระเทือนต7อสิ่งที่มีใชEอยู7ก7อนแลE4 

นวัตกรรมจะเปL!ตัวเสริม (Supplementary) ไม7ใช7ตัวที่มาแทนที่ (Replacing) และตัวนวัตกรรมที่

นํามาเสริมนี้จะตEองไม7เปลี่ยนแปลงค7านิยมทางสังคมที่มีอยู7เดิม โดยเฉพาะค7านิยมในเรื่อง

ความสัมพ=!RSระหว7#งสถาบัน และความเชื่อเรื่องศาสนา และนวัตกรรมที่นําเขE#มาใชEจะตEองมีความ

แตกต7#งจากของเดิมค7อนJEางชัดเจน ไม7ใช7แตกต7#งเพียงเล็กนEอยจนทําใหEสังคมเห็นว7#ไม7จําเปL!

จะตEองใหE1วามสนใจ หรือไม7สมควรจะตEองลงทุนลงแรงยอมรับนวัตกรรมนั้น ๆ 

 

 2.7.7  พฤติกรรมการสื่อสารที่เกี่ยวกับข8องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 

 การสื่อสารเปLนปVจจัยหนึ่งที่จําเปLนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยSในสังคม เพราะ

นอกเหนือจากความตEองการปVจจัยพื้นฐานแลE4 มนุษยSยังตEองการมีความสัมพันธS"=บบุคคลหรือกลุ76

บุคคลอื่น โดยพฤติกรรมการสื่อสารเปรียบเสมือนกลไกประการหนึ่งสําหรับการอยู7ร7วมกันใน

สังคม  

 ดังน้ันพฤติกรรมการสื่อสาร จึงหมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกซึ่งสัญลักษณSที่

มีลักษณะบ7งบอกถึงการสื่อความหมาย โดยอาศัยกระบวนการถ7#ยทอด และการแลกเปลี่ยนข7าวสาร 

ความรูEสึกนึกคิด ทัศนคติตลอดจนประสบการณSระหว7างกันและกัน เพื่อวัตถุประสงคSหลัก คือ  

ความเขE#ใจร7วมกัน  

 ขวัญเรือน กิตติวัฒ!S (2533: 5-6) กล7#วถึงลักษณะพื้นฐานของพฤติกรรมการสื่อสารว7#

มีประเด็นพิจารณาดังน้ี  คือ พฤติกรรมการสื่อสารมีลักษณะเปL!"ระบวนการ กล7#วคือ ผูEส7งสาร 

และผ2Eรับสารต7างแสดงปฏิกิริยาตอบโตEและตอบสนองระหว7างกันจนกระทั่งเกิดความเJEาใจร7วมกัน 
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ดังน้ันกระบวนการสื่อสารจึงเกิดขึ้นในลักษณะเปL!วงจรต7อเนื่องกัน วงจรกระบวนการ พฤติกรรม

การสื่อสารประกอบดEวย พฤติกรรมการเขE#รหัส (Encoding Behavior) พฤติกรรมการถ7#ยทอด และ

การรับ (Transmitting and Receiving Behavior) พฤติกรรมการสื่อสารเปL!กระบวนการที่มี

ความสัมพ=!RSกับกระบวนการจิตวิทยา กระบวนการทางสังคม และกระบวนการทางวัฒนธรรม 

เนื่องจากพฤติกรรมการสื่อสารเปL!"ระบวนการที่ซับซEอนยากแก7"ารคาดคาดหมาย และการ

วิเคราะ5S ปฏิสัมพ=!RSในการติดต7อระหว7#งมนุษยSมิไดEเกิดจากพฤติกรรมการตีความหมายเฉพาะ

เนื้อหาสาระของสารซึ่งเปL!ตัวกระตุEนเท7านั้น แต7ผูEร7วมกระทําการสื่อสารสรEาง หรือกําหนด

ความหมายไปตามลักษณะปVจจัยทางดEานจิตวิทยาส7วนบุคคล ซึ่งเปL!แรงกระตุE!U#ยในตัวบุคคล 

ไดEแ"7 ความทรงจํา ความหวัง ทัศนคติ และความกลัว  เปL!ตE! นอกจากนี้ยังมีแรงกระตุE!จากปVจจัย

ภายนอกตัวบุคคล ไดEแ"7  กรอบแห7งการดํารงชีวิตในสังคม ซึ่งหมายถึง ปทัสถาน จารีตประเพณี 

จรรยาบรรณ กฎหมาย และวัฒนธรรม เปL!ตE!  

      พฤติกรรมการสื่อสารเปLนกระบวนการที่เกี่ยวกับปVจจัยสภาพแวดลEอมภายนอกระบบการ

สื่อสาร โดยเกิดขึ้นภายใตEเงื่อนไขของสถานการ@S หรือสภาพแวดลEอมภายนอกระบบการสื่อสาร             

ซึ่งประกอบดEวย สภาพแวดลEอมทางกายภาพ การเมือง และเศรษฐกิจ  

  ดังนั้นพฤติกรรมการสื่อสารระหว7#งบุคคลหรือกลุ7มบุคคลขึ้นอยู7กับปVจจัย และความผัน

แปรของปVจจัยสภาพแวดลEอม หรือสถานการณSภายนอกระบบการสื่อสารดEวยส7วนหนึ่ง ปVจจัย

ดังกล7#4 เช7! ดE#!เวลา โอกาส ระยะทาง และการเงิน เปL!ตE! จึงมีส7วนสําคัญยิ่งต7อการส7งเสริม หรือ

สกัดก้ันการติดต7อสื่อสาร 

  พฤติกรรมการสื่อสารเปLนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณ และการเรียนร2Eทางสังคม 

กล7#วคือ มนุษยSทุกคนมีสัญชาตญาณที่ตEองการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารมาโดยกําเนิดตาม

ธรรมชาติของมนุษBS นับตั้งแต7วินาทีแรกที่ลืมตาดู ดังนั้นโครงสรE#, และส7วนประกอบของระบบ

สังคม ต7#งมีC7วนในการตระเตรียม และกําหนดรูปแบบแห7งพฤติกรรมการสื่อสาร เพื่อใหEสมาชิก           

ในสังคมน้ันไดEเรียนร2E และถือเปL!แนวปฏิบัติทอดกันต7อไป 

 

 

  2.7.8  รูปแบบของกระบวนการเกิดพฤติกรรมการสื่อสาร 

 รูปแบบของกระบวนการเกิดพฤติกรรมการสื่อสาร จําแนกเปL! 2 ลักษณะ  

  1.  พฤติกรรมปกปa< (Covert Behavior) เปL!พฤติกรรมการสื่อสารที่ไม7สามารถสังเกตเห็น

ไดEจากภายนอก เกิดจากระบวนการภายในตัวบุคคลเกี่ยวJEองกับระดับสติปVญญา จิตใจ อารม@S และ
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ความร2Eสึก ซึ่งมีผลต7อพฤติกรรมการสื่อสารในแง7Jองการเรียนร2E การจดจํา และการคิดการตัดสินใจ 

เปLนตE!  

  2.  พฤติกรรมเปaดเผย (Overt Behavior) เปL!พฤติกรรมการสื่อสารที่สามารถสังเกตเห็นไ<E

จากภายนอก เกิดจากระบวนการที่คนเรามีปฏิสัมพ=!RSกับปรากฏการ@S เหตุการ@S หรือสรรพสิ่งที่

เกิดข้ึนในสภาพแวดลEอมอันเปL!ผลใหEเกิดพฤติกรรมการสื่อสารปรากฎออกมาในรูปแบบที่สามารถ

เห็นไ<E ซึ่งรูปแบบของพฤติกรรมการสื่อสารทั้ง 2 ลักษณะเกิดจากกระบวนการที่มีความต7อเนื่อง

และความสัมพันธS"=!อย7#งลึกซึ้ง 

  2.7.9  คุณลักษณะของบุคคลที่เกี่ยวข8องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 

  Rogers (1983: 251-252) สรุปปVจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic 

Characteristics) ดังน้ีคือ  

  1.  ผ2Eยอมรับนวัตกรรมก7อน มีอายุไม7แตกต7#งจากผ2Eยอมรับนวัตกรรมในภายหลัง  

  2.  ผูEยอมรับนวัตกรรมก7อนมีจํานวนระยะเวลาในการศึกษามากกว7าผูEยอมรับนวัตกรรม

ภายหลัง  

  3.  ผ2Eยอมรับนวัตกรรมก7อน มีความสามารถในการเรียนร2E และการอ7#!ออกเขียนไดEดีกว7าผ2E

ยอมรับนวัตกรรมในภายหลัง  

  4.  ผ2Eยอมรับนวัตกรรมก7อนมีสถานะทางสังคม รายไ<E ระดับความเปL!อย27 ลักษณะอาชีพ 

เศรษฐกิจสูงกว7#ผ2Eยอมรับนวัตกรรมภายหลัง 

  5. ผ2Eยอมรับนวัตกรรม"7อนมีการเคลื่อนยEายสถานะทางสังคมมากกว7#ผูEยอมรับนวัตกรรม

ภายหลัง  

  6.  ผ2Eยอมรับนวัตกรรมก7อนมีทัศนคติที่ดีมากกว7#ผ2Eยอมรับนวัตกรรมภายหลัง  

  7.  ผ2Eยอมรับนวัตกรรมก7อนมีประสบการ@S การเขE#ร7วมกิจกรรมในสังคมมากกว7าผูEยอมรับ

นวัตกรรมภายหลัง 

  8.  ผูEยอมรับนวัตกรรมก7อนจะมีความชํานาญเฉพาะทางมากกว7#ผูEยอมรับนวัตกรรม                   

ในภายหลัง 

 

2.8  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข8อง 

 สําหรับการศึกษาครั้งน้ีไดEศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวขEองไดEดังน้ี 

 สุกัญญา โฆวิไลกุลและคณะ (2539: บทคัดย7+) ไดEศึกษาสถานภาพของระบบการผลิต

บัณฑิตทางการศึกษา สภาพแวดลEอมของสถาบันที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา องคSประกอบ

สภาพแวดลEอมที่สําคัญของสถาบันที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่มีความสัมพ=!RSต7อลักษณะของ
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นิสิตนักศึกษา อันไดEแ"7 ความเกี่ยวJEองกับสถาบัน คุณ17าส7วนตัว ความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคม และ

การเมือง ทัศนคติต7อวิชาชีพ และทัศนะต7อวิชาชีพในบางกรณี และเพื่อใหEขEอเสนอแนะต7อผูEที่มี

ความรับผิดชอบ ต7อระบบผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในระดับต7#, ๆ ในดE#!การบริหาร และวิชาการ 

เพื่อใหEการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาไดEมีประสิทธิภาพสูง และสอดคลEองกับความตEองการของ

สังคม  

 โดยเก็บรวบรวมขEอมูลสถาบัน 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัยสมบูรณSแบบ(Comprehensive 

Universities)ไดEแ"7 จุฬาลงกรณSมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต$S มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยเชียงให67 มหาวิทยาลัยขอนแ"7! มหาวิทยาลัยสงขลานครินท$S มหาวิทยาลัยที่เนE!สาย

การศึกษา (Education Concentrated Universities) ไดEแ"7 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 8 วิทยา

เขต สถานศึกษาเฉพาะการฝ]"หัดครู (Specialized Teacher Training Institutions) ไดEแ"7 วิทยาลัยครู

ทั้ง 36 แห7, กลุ7มตัวอย7างประกอบดEวย กลุ7มอาจารยSคือ อาจารยSที่ทําการสอนในคณะวิชา หรือ

สถาบันที่ทําการสอนในทางศึกษาศาสตรSในระบบมหาวิทยาลัย ศึกษาเฉพาะคณาจารยSที่เปL!

บุคลากรของคณะศึกษาศาสต$S การศึกษา ส7วนในวิทยาลัยครูผ2Eวิจัยศึกษาบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย27ใน

คณะวิชาการศึกษา คัดเลือกกลุ7มตัวอย7#งอาจารยSโดยวีธีการสุ7มตัวอย7#งแบบง7#B (Simple Random 

Sampling) โดยคิดจํานวนกล?7มตัวอย7#งจากรEอยละ 10 ของจํานวนประชากรที่มีอยู7ในรายชื่ออาจา$BS

ประจําของสถาบันและหน7วยงานดังกล7#4 ไดEจํานวนกลุ7มตัวอย7#งทั้งหมด 506 คน และกลุ7มนิสิต

นักศึกษา คือ นิสิตนักศึกษาที่ทําการศึกษาอย27ในสถาบันต7าง ๆ ดัง".7าว โดยศึกษาในสาขาวิชาเอก 

ครุศาสต$S/ศึกษาศาสต$S และเปL!นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือต่ํากว7#(Undergraduate) 

คัดเลือกกลุ7มตัวอย7างนิสิตนักศึกษาโดยวิธีการสุ7มอย7#งง7#B (Simple Random Sampling)โดยคิด

จํานวนกล?7มตัวอย7#งรEอยละ 5 ของจํานวนประชากรในกล?7มนี้ทั้งหมด ไดEจํานวนกล?7มตัวอย7#งทั้งหมด 

5,197 คนเครื่องมือที่ใชEในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ประเภทคือ แบบสํารวจJEอมูลสถาบันอุดมศึกษาต7าง ๆ 

ที่เปaดสอนทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 50 สถาบัน แบบสอบถามนิสิตนักศึกษา แบบสอบถามอาจารBS  

 ดาวร?7, ชะระอ่ํา (2547: บทคัดย7+) ไดEศึกษาบริบทใหม7Jองวิชาชีพครูตามแนวทางการปฏิรูป

การผลิตครูของกระทรวงศึกษาธิการ และนําเสนอรูปแบบการผลิตวิชาชีพครูของประเทศไทย 

พรEอมทั้งแผนกลยุทRSในการผลิตครูวิชาชีพ ตัวแปรที่ศึกษา คือ ภาพลักษณSใหม7ครูวิชาชีพ มาตรฐาน

ครูวิชาชีพแบบไตรภาคี ซึ่งประกอบดEวย มหาวิทยาลัย โรงเรียน และนักศึกษาครู ครูวิชาชีพมี

ภาพลักษณSสง7#งาม(Smart)มีความหมายตามรหัสอักษร ดังน้ี คือ S-Skill, M-Management,                       

R-Resource, และT-Technology สถาบันการศึกษาที่ร7วมผลิตวิชาชีพครู ไดEแ"7 มหาวิทยาลัย และ

โรงเรียน มีหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทRS แบบ 3 ร7วม หลัก 3 ปรับ 4 มีความหมายเชิงกลยุทRS 

ดังน้ี 3 ร7วม คือ ความร7วมมือแบบไตรภาคี 4 หลัก คือ หลักการดําเนินงาน 4 ดEาน ไดEแ"7 ดE#!1วาม
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เปLนชุมชนแห7งการเรียนร2E ดE#!1วามเสมอภาค และความหลากหลาย ดE#!การตรวจสอบไ<E และการ

ประกันคุณภาพ ดE#!โครงสรE#, ทรัพยากร บทบาท 3 ปรับ คือ ปรับการเรียนรูEJองผ2Eนํา 3 ระดับ 

ไดEแ"7 ระดับปVจเจก ระดับทีมงาน และระดับระบบ และ 4 แผน คือ แผนพัฒนาองคSกรทั้งระบบ  4 

แผน ไดEแ"7 แผนพัฒนา ครูอาจารBS แผนพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนร2E แผนพัฒนา

ทรัพยากรการเรียนร2E และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสรE#งแผนพื้นฐาน 

 ดิเรก พรสีมา และคณะ (2541: 38-40) ในต7#งประเทศ เช7! ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย นิวซีแลน<S ญี่ป?d! เกาหลี มาเลเซีย เวียดนาม ต7#งประเทศประสบปVญหาเกี่ยวกับการผลิต 

การใDE การพัฒนา และการส7งเสริมครู และวิชาชีพครู คลE#B ๆ กับประเทศไทย เช7! คนเ"7งไม7เขE#

เรียนครู มีครูเกินความตEองการในบางวิชา คุณภาพบัณฑิตครูไม7เปL!ที่พอใจของสังคมเท7#ที่ควร ครู

ขาดคุณภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณครู ครูไม7พัฒนาตนเอง เพื่อแ"EปVญหาดัวกล7#4 แต7ละประเทศไ<E

กําหนดแนวทางในการดําเนินการแ"EปVญหาดังนี้ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดEรื้อปรับระบบการศึกษาของประเทศ และเ!E!"ารกระจายอํานาจ

ทางอํานาจการศึกษาใหEทEองถิ่นโดยมลรัฐต7#, ๆ ดูแลครู รวมทั้งกําหนดเป[#หมายในการพัฒนาครูว7#

ใน9P ค.ศ 2000 ครูทุกคนตEองไดEรับการปรับปรุงทักษะวิชาชีพอย7#งต7อเนื่อง มีโอกาสไดEรับความร2E

และทักษะที่จําเปL!ต7อการสอน ปรับโครงสรE#งบริหารจัดการโดยใชEโรงเรียนเปL!ฐาน เพื่อสรE#,

ความเปLนครูมืออาชีพในระดับทEองถิ่น โดยใหEพ7อแ67 ผูEปกครอง ชุมชน เขE#มามีส7วนร7วมในการ

บริหารจัดการศึกษาอย7#งใกลEชิดมากข้ึน ตรวจสอบคุณภาพครู โดยใหEมีสภามาตรฐานและปรับปรุง

การศึกษาแห7งชาติ ที่ชี้ใหEเห็นว7าครูมีความสามารถทางการสอน และสอนไดE1?ณภาพตามความ

ตEองการการเรียนร2Eที่หลากหลายในแต7ละสาขาวิชาของนักเรียนทุกคน การตรวจสอบคุณภาพนี้ ทํา

ควบค27ไปกับการวางระบบครู ครูใหO7 และผ2EบริหารเJE#ส27"ระบวนการพัฒนาวิชาชีพอย7#งต7อเนื่อง 

 ประเทศสิงคโป$S มีสถาบันการศึกษาแห7งชาติ (Nation Institute of Education: NIE) 

รับผิดชอบการฝ]"หัดครูทุกระดับ ตั้งแต7ก7อนประจําการและครูประจําการ หัวหนE#แผนกวิชา ผูEช7วย

ครูใหO7 หรือ ผูEบริหาร นอกจากนั้นยังเปaดหลักสูตรเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเรียกว7#“Futher 

Professional Diploma in Education Programme และ“Diploma in Education Administration 

Programme”  และจัดหลักสูตรสําหรับอาจารยSมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยโพลีเทคนิค นอกจากน้ียังไ<E

ตั้งศูนยS"#รศึกษาที่เรียกว7# “NIE Center For Education Research: NIECE” โดยมีโครงการวิจัย

ระหว7างประเทศกับประเทศออสเตรเลีย จีน สหรัฐอเมริกา และจัดตั้งศูนยSผูEบริหาร (Principle 

Excecutive Center) เพื่อใหEเปL!ศูนยSที่เปL!เลิศในการพัฒนาวิชาชีพครูและผ2Eบริหาร 

 ประเทศญี่ป?d! ใหE1วามสําคัญต7อการพัฒนาคุณภาพครูและปVจจัยต7#, ๆ ที่ทําใหE1รูมีคุณภาพ

ตระหนักถึงความจําเปLนที่จะปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพครู ไดEมีการออกกฎหมายและกฎระเบียบ
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พิเศษเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษาของรัฐ เช7! มาตรฐานการออกใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ระบบการสรรหา ระบบเงินเดือน และสวัสดิการครู การฝ]"อบรมครูอย7#งต7อเน่ือง เปL!ตE! ทําใหE"#$

พัฒนาเปLนไปอย7#งมีระบบในระดับประเทศ ระดับทEองถิ่น และระดับโรงเรียน 

 ประเทศออสเตรเลีย ไดEทําการพัฒนาวิชาชีพครูอย7#งต7อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงดE#!                

มโนทัศ!S และโครงสรE#, เปL!การเตรียมการ เพื่อใหEบุคคลคงอย27ในอาชีพการสอนตลอดชีวิต มีการ

รับวิธีการพัฒนาครูจากเดิมที่เปLนการฝ]กอบรมระหว7#งประจําการ (In-Service Training) ซึ่ง

ผสมผสานเน้ือหากับหลักสูตรจบในตัวเอง เพื่อใหEทันต7อเหตุการณS!=M! เปลี่ยนเปL!"#รศึกษาระหว7าง

ประจําการโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มีการผสมผสานเนื้อหาเชิงซEอน เพื่อใหEเปL!ไปตามความ

ตEองการที่หลากหลายในอาชีพการสอน นอกจากน้ียังไดEเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาความเปL!

ผ2E!X#ทางการศึกษา และการพัฒนาน้ีมีการพัฒนาความเปL!ผ2E!X#ที่เปL!เลิศใหE"=บครูใหO7ดEวยการพัฒนา

วิชาชีพครูไดEเนE!1วามร7วมมือระหว7างหน7วยงานต7าง ๆ โดยมีเป[าหมายของการพัฒนาครู การ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนของเด็ก รวมทั้งเด็กพิการ ใหEมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

 พนัส จันทรSเปล7,(2549: บทคัดย7+) ไดEศึกษาการศึกษาติดตามการใชEหลักสูตร 5 9P ตาม

โครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรีการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสง1S คือ  

 1.  เพื่อวิเคราะหSแนวคิด ปรัชญา ที่ส7งผลต7อการออกแบบหลักสูตร 5 9P ตามโครงการผลิต

ครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี 

 2.  เพื่อติดตามกระบวนการ และผลการใDE หลักสูตร 5 9P ตามโครงการผลิตครูการศึกษา                   

ข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงคSย7อยดังต7อไปน้ี  

      1)  เพื่อศึกษากระบวนการ ปVญหาอุปสรรคการใชEหลักสูตร  

      2)  เพื่อวิเคราะหSผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักศึกษาที่ไดEรับทุน  

      3)  เพื่อเปรียบเทียบผลการใชEหลักสูตรระหว7างสถานภาพผ2EใหEขEอมูลกล?7มตัวอย7#, 

  ผ2EใหEขEอมูลแบ7งเปL! 3 กล?7มคือ  

  กล?7มที่ 1 กล?7มผ2EบริหารและอาจารBSในสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวขEองกับการสรE#, และผลิต

หลักสูตร และผ2Eที่เก่ียวขEองในการสรE#งหลักสูตร จํานวน 9 ท7#!  

  กล?7มที่ 2  ผ2Eบริหารจากสถาบัน อุดมศึกษา จํานวน 13 ท7#! และนักศึกษาที่เปL!ตัวแทนจาก

ทั้ง 6 สถาบันอุดมศึกษาและกล?7มที่ 3 ผ2Eบริหาร อาจารBS และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา 6 แห7,

เครื่องมือที่ใชEในการวิจัยไดEแ"7 แบบสัมภาษณSจํานวน 2 ชุด และแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด  

  ผลการวิจัยพบว7#  

  1.  หลักสูตร 5 9P ตามโครงการผลิตครูการศึกษา ข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี เกิดจากความ

ตEองการที่จะพัฒนาวิชาชีพครูใหEเปLนวิชาชีพที่สําคัญตาม พระราชบัญญัติสําหรับผ2Eที่จะประกอบวิชา
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ครูจําเปL!ตEองมีการฝ]กประสบการณSในสถานศึกษาไม7!Eอยกว7# 1 9P จึงมีการใหEทุนสําหรับนักศึกษา 

ที่จะเJE#มาศึกษาต7อประกอบไปดEวย 8 สาขา และมีการบรรจุผ2Eสําเร็จการศึกษา  

  2.  กระบวนการใชEหลักสูตร 5 9P จากการศึกษาปVญหาอุปสรรคในการใชEหลักสูตรพบความ 

แตกต7างกันระหว7าง กล?7มที่มีการสอนเปL!รายวิชา และกุล7มที่มีการสอนเปL!ชุดวิชา และกล?7มที่มีการ

สอนเปL!ชุดวิชาไดEมีการพัฒนาหลักสูตรกลับมาเปLนการสอนเช7!เดียวกับกลุ7มที่มีการสอนเปL!

รายวิชา 

  3.  ผ2Eบริหาร อาจารBS และนักศึกษา มีความสอดคลEองกันว7#1วามคาดหวังกับสภาพที่เปL!

จริงมีความแตกกันอย7#งมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การตัดสินคุณค7#"#รติดตามผลการใDE

หลักสูตรจากทั้งหมด 56 JE+ กล?7มที่มี การสอนเปL!รายวิชาที่ผ7#!ตามเกณZSมาตรฐาน ทั้งหมด 24 JE+ 

และกล?7มที่มีการสอนเปL!ชุดวิชาผ7านตาม เกณฑSมาตรฐาน ทั้งหมด 20 ขE+ การเปรียบเทียบการใDE

หลักสูตรระหว7#งสถานภาพดE#!ที่มีความแตกต7#งกัน คือ ดE#!1วามเหมาะสมของเน้ือหา และปVจจัย

สนับสนุน พบว7#อาจารยS"=บนักศึกษามA17าเฉลี่ยที่แตกต7#งกัน อย7#งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และภูมิหลังของนักศึกษา พบว7# ผ2Eบริหารกับนักศึกษามีค7#เฉลี่ยที่แตกต7#งกันอย7างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

  วิรัต!S ไวยกุล(2524) ไดEศึกษาปVญหาในการประกอบอาชีพครูกับการผลิตครูของคณะ

ศึกษาศาสต$S มหาวิทยาลัยเชียงใ567 งานวิจัยน้ีม?7งสืบ1E!หาคําตอบของปVญหาสองประการ คือ  

  1.  ปVญหาที่สําคัญในการประกอบอาชีพ  

  2.  ปVญหาที่สําคัญในอาชีพครูที่คณะศึกษาศาสต$S มหาวิทยาลัยเชียงใ567 ยังเตรียมนักศึกษา

ไม7เพียงพอมีอะไรบE#, ทั้งน้ีเพื่อจะเสนอแนวทางการฝ]กอบรมเพื่อเตรียมแ"EปVญหาในอาชีพครูต7อไป

  การวิจัยครั้งนี้ไดEรวบรวมขEอมูลโดยใชEแบบสอบถามกับกลุ7มตัวอย7างซึ่งประกอบดEวย                      

ครูประจําการ และผูEบังคับบัญชาในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 8 

จํานวน 500 คน และอาจารยS!=กศึกษา และบัณฑิตจากคณะศึกษาศาสต$S จํานวน 418 คน 

  ผลการวิจัยปรากฎว7# ปVญหาสําคัญที่ครูประจําการในเขตการศึกษา 8 เผชิญอย27ไดEแ"7 ปVญหา

การขาดความร2E ความสามารถ และความมั่นใจในการสอน และการปกครองชั้นเรียน การขาดความ

เขEาใจในบทบาทของครู เก่ียวกับการพัฒนาชุมชน การขาดความกระตือรือรE!ในการคิดริเริ่ม และ

การเปL!ผ2E!X#ทางวิชาการ การขาดศรัทธา และความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ตลอดจนปVญหาเกี่ยวกับ

ผ2Eบังคับบัญชาที่ไม7ค7อยสนใจงานวิชาการ และไม7ค7อยเปL!ประชาธิปไตย 

  ปVญหาสําคัญในอาชีพครูที่คณะศึกษาศาสตรSยังเตรียมนักศึกษาไม7เพียงพอ ประกอบดEวย

ปVญหาการขาดความมั่นใจในการนําความรูEหรือหลักวิชาการที่ไดEรับไปใชEในการสอน การซ7อม

เสริมเด็กเรียนชE# การสอนใหE!=กเรียนเปL!1นมีเหตุผล กลE#แสดงความคิดเห็นและมีพฤติกรรมที่เปL!
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ประชาธิปไตย การขาดความรูE1วามสามารถในการทําหนE#ที่ของครูในการพัฒนาชุมชน การขาด

ศรัทธา และความรับผิดชอบในการประกอบอาชีพครู ตลอดจนปVญหาเกี่ยวกับผูEบังคับบัญชาที่

บริหารโรงเรียนแบบไม7ค7อยเปL!ประชาธิปไตย นอกจากนั้นยังพบว7# มีความแตกต7างกันอย7#งมี

นัยสําคัญทางสถิติในดE#!ความคิดเห็นเก่ียวกับปVญหาสําคัญในอาชีพครู ระหว7างผ2Eบังคับบัญชากับครู

ประจําการและระหว7#งอาจารยS"=บนักศึกษา และบัณฑิตจากคณะศึกษาศาสต$S 

  จากผลการวิจัยน้ี ไดEเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อแ"EไขปVญหาในอาชีพครูสําหรับ

คณะศึกษาศาสต$S มหาวิทยาเชียงให67 คือ ควรจะเพิ่มเสริมความรูEความเขEาใจ ทักษ และ

ความสามารถตลอดจนทัศนคติ และความสนใจที่นักศึกษามีอยู7แลEวใหEใชE"ารไดEดียิ่งขึ้น โดยใ5E

ความสําคัญในการปฏิบัติในดE#!"#รสอน การเJE#ร7วมปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับชุมชนหรือชนบทการ

ใชE"ระบวนการกล?76 และการปฏิบัติอื่น ๆ ที่นักศึกษามีส7วนร7วมในการเรียนรูEดEวยตนเองมากยิ่งขึ้น

  กฤติยา วงศSกEอม (2547: บทคัดย7+) ไดEศึกษารูปแบบการพัฒนาครูดEานการประเมินการ

เรียนรูEตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจที่สอดคลEองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห7งชาติ พุทธศักราช 2542 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสง1Sเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูดE#!"#$

ประเมินการเรียนรูEตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจที่สอดคลEองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห7งชาติ พุทธศักราช 2542 และประเมินรูปแบบการพัฒนาครู<Eานการประเมินการเรียนร2E

ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจที่สอดคลEองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ 

พุทธศักราช 2542 กลุ7มตัวอย7าง คือ ครูที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนสังกัดสํานัก

การศึกษาเทศบาลนครปฐม โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 ไดEจากการ

เลือกแบบอาสาสมัครจํานวน 34 คน และผ2Eเชี่ยวชาญในการพัฒนาครูจํานวน 11 คน การเก็บรวบรวม

JEอมูลใชE"#รสอบถาม การสัมภาษ@S การวิเคราะหSเอกสาร การสังเกตแบบมีส7วนร7วม การวิเคราะ5S

ขEอมูลเชิงปริมาณใชEสถิติบรรยาย ไดEแ"7 การแจกแจงความถี่ ค7ารEอยละ ค7#เฉลี่ย ส7วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 17#มัธยฐาน 17#พิสัยระหว7#งควอรSไท.S สถิติอนุมาน ไดEแ"7 การวิเคราะหSอง1Sประกอบ และ

การทดสอบดEวย17#ที ส7วนJEอมูลเชิงคุณภาพใชE"#รวิเคราะหSเน้ือหา  

  ผลการวิจัยพบว7# รูปแบบการพัฒนาครูดE#!การประเมินการเรียนร2Eตามแนวคิดการประเมิน

แบบเสริมพลังอํานาจที่สอดคลEองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่

เหมาะสมประกอบดEวย 3 อง1Sประกอบ ไดEแ"7 การวางแผนการพัฒนา การปฏิบัติการพัฒนาครู และ

ผลการประเมินการพัฒนาครู ซึ่งแต7ละอง1Sประกอบมีส7วนประกอบที่สัมพ=!RSกัน ผลการประเมิน

รูปแบบการพัฒนาครูดEานการประเมินการเรียนรูEตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจที่

สอดคลEองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พุทธศักราช 2542 ของผ2Eเชี่ยวชาญ พบว7# โครงสรEาง

ของรูปแบบ และกลยุทRS"#รพัฒนาครูดE#!การประเมินการเรียนร2Eตามแนวคิดการประเมินแบบเสริม
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พลังอํานาจที่สอดคลEองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห7งชาติ พุทธศักราช 2542 มีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพดE#!1วามเหมาะสม ความเปL!ไปไ<E ความชัดเจน ความง7ายต7+

การนําไปใชEในระดับมากถึงมากที่สุด ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาครูดEานการประเมินการ

เรียนรูEตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอํานาจที่สอดคลEองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห7งชาติพุทธศักราช 2542 ของครู พบว7# รูปแบบการพัฒนาครูมีความเปL!ประโยช!S มีความเปL!ไป

ไ<E มีความถูกตEอง มีความหมาย และครูมีความพึงพอใจต7อกระบวนการพัฒนาครู และต7อบทบาท

ของผ2Eวิจัย ดEานกระบวนการพัฒนาครู ดE#!"#รอํานวยความสะดวก ดE#!การสนับสนุน ดE#!การสรEาง

ความกระจ7#งชัด ดE#!การมีเสรีภาพทางการคิดอย27ในระดับมาก 

  วารุณี โพธิ์บุตรดี (2547: บทคัดย7+) ไดEศึกษาการศึกษาการใชEผลการวิจัย และผลกระทบ

จากการทําวิจัย ในชั้นเรียนของครูนักวิจัยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสง1Sเพื่อ 

  1.  ศึกษาการใชEผลจากการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย  

  2.  เพื่อศึกษาผลกระทบจากการทําการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย  

  3.  เพื่อเปรียบเทียบการใชEผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยที่มีภูมิหลังต7#งกัน  

    กล?7มตัวอย7#งคือ ครูที่เคยทําวิจัยในชั้นเรียนที่อย27ในสังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห7งชาติ และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน จํานวน 414 คน เครื่องมือที่ใชE"#รวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะหSขEอมูลโดยใDE

สถิติบรรยาย และวิเคราะหS1วามแตกต7#งของค7#เฉลี่ย โดยการวิเคราะหS1วามแปรปรวนทางเดียว

(One-Way ANOVA) T-test Dependent ดEวยโปรแกรม SPSS for Window Version 11.5  

  ผลการวิจัยพบว7#  

  1.  บุคลากรในโรงเรียนที่มีส7วนเกี่ยวJEองกับการใชEผลการวิจัยในชั้นเรียนประกอบดEวย 3 

กล?76 คือ ครูนักวิจัย เพื่อนร7วมงาน และผ2Eบริหารโรงเรียน มีการใชEผลการวิจัยในชั้นเรียน 2 แบบ คือ 

การใชEผลการวิจัยในเชิงความคิด และการใชEผลการวิจัยในเชิงปฏิบัติ โดยบุคลากรที่มีC7วนเก่ียวขEอง

ในโรงเรียนมีการใชEผลการวิจัยในเชิงความคิดมากกว7าการใชEผลการวิจัยในเชิงปฏิบัติอย7#งมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  2.  ครูนักวิจัยที่มีภูมิหลังต7#งกัน มีการใชEผลการวิจัยในชั้นเรียนในเชิงความคิดต7#งกันโดย

ครูนักวิจัยที่มีประสบการณSในการทําวิจัยในชั้นเรียนมากกว7# 3 เรื่องมีการใชEผลการวิจัยในชั้นเรียน

สูงกว7#1รูนักวิจัยที่ทําการวิจัยในชั้นเรียน 2-3 เรื่อง  

  3.  การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห7งชาติส7งผลกระทบทางบวกต7อนักเรียน ครูนักวิจัย เพื่อนร7วมงาน และโรงเรียนสูง

กว7#"#รทําวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
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อย7#งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 การทําวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยที่มีประสบการณSในการทํา

วิจัยในชั้นเรียนมากกว7# 3 เรื่องส7งผลกระทบทางบวกต7อครูนักวิจัยสูงกว7#การทําวิจัยในชั้นเรียนของ

ครูนักวิจัยที่มีประสบการณSในการทําวิจัยในชั้นเรียน 2-3 เรื่องอย7#งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ประมุข กอปรสิริพัฒ!S (2548: บทคัดย7+) ไดEศึกษาพัฒนาหลักสูตรการฝ]กประสบการ@S

วิชาชีพครูตามหลักสูตรการปฏิรูปการฝ]กหัดครู การวิจัยมีวัตถุประสงคSเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝ]"

ประสบการณSวิชาชีพครู ตามหลักสูตรการปฏิรูปการฝ]"หัดครู ซึ่งใชEเวลาศึกษาตามหลักสูตรเปL!

เวลา 5 9P โดยใชEเทคนิคเดลฟาย จากความเห็นชอบของผูEเชี่ยวชาญ จํานวน 29 คนในดE#!กรอบ

หลักสูตรการฝ]กประสบการณSวิชาชีพครู ซึ่งผ7#!1วามเห็นชอบจากผูEเชี่ยวชาญอีกชุดหนึ่ง จํานวน   

25 คน 

  ผลการวิจัยที่ไดEประกอบดEวย  

  1.  เอกสารหลักสูตรการฝ]"ประสบการณSวิชาชีพครู มี 8 ดE#! คือ  

       1) เหตุผลและความจําเปL!  

       2) ปรัชญา  

       3) หลักการ  

       4) จุดม?7งหมาย  

       5) โครงสรE#งและสาระการเรียนร2E  

       6) การดําเนินการ  

       7) การประเมินผลและ  

       8) การบริหารจัดการ 

  2.  เอกสารประกอบหลักสูตร จํานวน 4 รายการ ไดEแ"7 

       1)  ชุดวิชาการฝ]"ประสบการณSวิชาชีพครู จํานวน 5 ชุดวิชา 25 หน7วยกิต ประกอบดEวย

ชุดวิชาเตรียมความพรEอม เพื่อวางพื้นฐานการฝ]"ประสบการณSวิชาชีพ จํานวน 3 ชุดวิชา ๆ ละ 3 

ห!7วยกิต หรือ 135 ชั่วโมง และชุดวิชาการฝ]"ประสบการณSวิชาชีพครูในสถานศึกษา จํานวนชุด          

วิชา ๆ  ละ 8 หน7วยกิต หรือ 350 ชั่วโมง 

       2)  127มือการฝ]กประสบการณSวิชาชีพ 

       3)  สมุดบันทึกการฝ]"ประสบการ@Sวิชาชีพ สําหรับชุดวิชา การฝ]"ประสบการณSวิชาชีพ

ครู 1, 2 และ 3 

       4)  สมุดบันทึกการฝ]"ประสบการณSวิชาชีพครู สําหรับชุดวิชา การฝ]กประสบการ@S

วิชาชีพครู 4 และ 5 
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  โณทัย อุดมบุญญานุภาพ (2546: บทคัดย7+) ไดEศึกษาการสรEางกรอบหลักสูตรผลิตครูรุ7!

ใ567 การวิจัยนี้มีวัตถุประสง1Sเพื่อสรEางกรอบการผลิตครูร?7!ให67 โดยศึกษาสภาพความตEองการ และ

ความจําเปL! แลEวใชEเทคนิคเดลฟายกําหนดคุณลักษณะครูรุ7!ให67 จากผูEทรงคุณวุฒิ จํานวน 27 คน 

นําผลของขEอมูลที่ไดEไปสรEางกรอบหลักสูตรผลิตครูร?7!ใ567 ซึ่งผ7านความเห็นชอบจากผ2Eทรงคุณวุฒิ

ทางดE#!หลักสูตร และการสอน ดE#!การบริหารงานบุคคล และดE#!มาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 22 คน 

และผ7านการวิพากษSวิจารณSจากการสนทนากล?7มจากผูEทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน กรอบหลักสูตรน้ี

ผ2Eทรงคุณวุฒิ รEอยละ 91.16 เห็นว7#มีความเหมาะสม และผลการสนทนากลุ7มผูEทรงคุณวุฒิเห็นว7ามี

ความสอดคลEองระหว7างจุดมุ7งหมาย เนื้อหาและแนวการจัดประสบการณSเรียนการสอน มีความ

เหมาะสม และเปLนไปไดEในการนําไปใDE ผลการวิจัยที่ไดEเปL! กรอบหลักสูตรผลิตครูรุ7!ให67 5 9P 

โดยจัดการศึกษาในสถาบันผลิตครู 4 9P กับการฝ]"ประสบการณSวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 9P มี

จํานวนหน7วยกิตไม7!Eอยกว7# 170 หน7วยกิต แบ7งเปL! 4 กล?7มวิชา คือ  

  1. กล?7มวิชาการศึกษาทั่วไป มีช7วงจํานวนห!7วยกิตไม7นEอยกว7# 30-35 ห!7วยกิต  

  2. กล?7มวิชาครู มีช7วงจํานวนห!7วยกิตระหว7#, 25-30 ห!7วยกิต 

  3. กล?7มวิชาฝ]"ประสบการณSวิชาชีพครู มีช7วงจํานวนห!7วยกิตระหว7าง และ 25-30 ห!7วยกิต 

  4. กล?7มวิชาเลือกที่เชี่ยวชาญเฉพาะดEานหรือวิชาเอกที่ช7วงจํานวนหน7วยกิตระหว7#, 65-75 

ห!7วยกิต 

   บุญเรียง ขจรศิล9i และคณะ (2549: บทคัดย7+) ไดEศึกษาการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 9P) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต$S: การดําเนินงานปPที่ 1 การวิจัยครั้งน้ี

มีวัตถุประสง1Sเพื่อพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 

9P) ใน 6 สาขาวิชา ของคณะศึกษาศาสต$S มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต$S เพื่อติดตามการใชEหลักสูตรการ

ผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 9P) ในปPที่ 1 (ปP"#รศึกษา 2547)  

   ผลการวิจัยพบว7# โครงสรEางของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 9P ของทุกสาขาวิชา

ประกอบ<Eวย 3 หมวดวิชา คือ หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่ง

ในหมวดวิชาเฉพาะประกอบดEวย กล?7มวิชาชีพครู กล?7มวิชาเฉพาะสาขา จํานวนห!7วยกิตรวมของแ07

ละสาขาวิชา ไม7นEอยกว7# 160 หน7วยกิต ผลการติดตามการใชEหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 9P 

พบว7#ส7วนใหญ7ของนิสิต และอาจารยSมี ความคิดเห็นว7าการจัดสภาพแวดลEอมที่เอื้อต7อการเรียนร2E

ของนิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 9P อยู7ในสภาพที่เหมาะสม มีประเด็นที่ตEองแ"Eไข

ปรับปรุงบางประการ แต7เจตคติของนิสิตต7อวิชาชีพครูยังอย27ในระดับปานกลาง 

   พัฒนา จันทนา และคณะ (2551: บทคัดย7+) ไดEศึกษาการวิเคราะหSหลักสูตรการผลิตครู

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศึกษาศาสต$S มหาวิทยาลัยเชียงให67 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคSเพื่อ
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วิเคราะหSหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานในดE#! โครงสรE#งหลักสูตร เน้ือหากระบวนวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาการในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปPที่ 4 รหัส 47… สาขาสังคมศึกษา 

จํานวน 19 คน วิทยาศาสต$S จํานวน 15 คน คณิตศาสต$S จํานวน 22 คน ภาษาไทย จํานวน 16 คน 

และภาษาอังกฤษจํานวน 26 คน อาจารยSผูEสอนวิชาแกน จํานวน 7 คน อาจารยSผูEสอน และผูEที่

เกี่ยวJEองกับหลักสูตร จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชEในการวิจัยเปL! แบบสอบถามเพื่อถามวิเคราะ5S

หลักสูตร และแบบสัมภาษณSเก่ียวกับหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน วิเคราะหSJEอมูลโดย

ห#17#รEอยละ 17#เฉลี่ย และส7วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 

  1.  ดE#นโครงสรE#งหลักสูตร นักศึกษา อาจารBS และผูEที่เกี่ยวขEองกับหลักสูตรวิเคราะ5S

โครงสรE#งหลักสูตร จํานวน 174-176 หน7วยกิต ว7ามีความเพียงพอในส7วนของความเหมาะสมอาจารBS

และผ2Eที่เกี่ยวJEองกับหลักสูตรวิเคราะหSว7#หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา

เลือกเสรีมีความเหมาะสม แต7!="ศึกษาวิเคราะหSว7#หมวดวิชาเฉพาะกล?7มวิชาเอกไม7เหมาะสม 

  2.  ดE#!เน้ือหากระบวนวิชา 

       2.1  เนื้อหากระบวนวิชาแกน นักศึกษาวิเคราะหSว7# เนื้อหากระบวนวิชาแกนนําไปใDE

ประโยช!SไดEมากในการจัดการเรียนร2E การพัฒนาตนเอง การศึกษาต7+ และนําไปใชEประโยชนSใน

ชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพอื่น ๆ ไดEปานกลาง ส7วนอาจารยSที่เก่ียวJEองกับหลักสูตรวิเคราะ5S

ว7# นําไปใชEประโยช!SไดEมากทุกดE#! นอกจากนี้นักศึกษาวิเคราะหSว7#เนื้อหากระบวนวิชาแกนทุก

กระบวนวิชาแกนทุกกระบวนมีความน7#สนใจ ความทันสมัย ความเหมาะสมกับจํานวนหน7วยกิต 

ความสอดคลEองกับวัตถุประสง1S ความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนร2E ความเหมาะสมกับ

การวัดและประเมินผลปานกลาง แต7อาจารBS และผ2Eที่เกี่ยวJEองกับหลักสูตรวิเคราะหSว7#มาก 

        2.2  เน้ือหากระบวนวิชาเอก อาจารBS และผูEที่เกี่ยวขEองกับหลักสูตร วิเคราะหSว7#เนื้อหา

กระบวนวิชาเอกบังคับ และเลือกบังคับของทั้ง 5 สาขาวิชา นักศึกษาสามารถนําไปใชEประโยชนSใน

การจัดการเรียนร2E การพัฒนาตนเอง การศึกษาต7+ การนําไปใชEในชีวิตประจําวัน และการประกอบ

อาชีพอื่น ๆ ไดEมากเปL!ส7วนใหO7 นอกจากน้ีความ!7#สนใจ ความทันสมัยความเหมาะสมกับจํานวน

หน7วยกิต ความสอดคลEองกับวัตถุประสง1S ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนร2E และการวัดผล

ประเมินมากดEวย 

  3.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

       3.1  กระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาแกน นักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา

วิเคราะหSว7# ผ2Eสอนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนต7#, ๆ ทั้งมาก และปานกลาง ส7วนอาจารBS และ

ผ2Eที่เก่ียวขEองกับหลักสูตรวิเคราะหSว7# กิจกรรมการเรียนการสอนที่ปฏิบัติมีทั้งมาก และปานกลาง 
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       3.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาเอก นักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา 

วิเคราะหSว7# กระบวนวิชาเอกทางการศึกษาทั้งวิชาบังคับ และบังคับเลือก ผ2Eสอนปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนการสอนต7าง ๆ มาก ส7วนกระบวนวิชาเอกทางดEานเน้ือหาทั้งวิชาบังคับ และบังคับเลือกผูEสอน

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนต7#, ๆ มาก และปานกลาง 

  4.  ดEานการวัดผลประเมินผล นักศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา วิเคราะหSว7#ระเบียบการ และการ

ประเมินผลเหมาะสมมาก ส7วนอาจารBS และผ2Eที่เก่ียวJEองกับหลักสูตรวิเคราะหSว7# มีความเหมาะสม

มากในทุก ๆ ดE#!  

  การพัฒนาหลักสูตรนั้น โครงสรEางหลักสูตร ควรปรับเนื้อหาใหEทันสมัย ตลอดจนปรับ

ห!7วยกิตใหEเหมาะสม สําหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน อาจารยSผูEสอนควรใหE1วามสําคัญ

กับการทดสอบ"7อนเรียน การจัดการเรียนรูEเนE!ผูEเรียนเปL!สําคัญ การเปaดโอกาสใหEนักศึกษาไดEมี

ส7วนร7วมในกิจกรรม และการกําหนดเกณZSการวัดประเมินผล 
 



บทที่ 3 

 

วิธีการศึกษา และรวบรวมข2อมูล 

 
  การศึกษาครั้งนี้ผ-.ศึกษาได.ศึกษา เรื่อง การผลิตครูแนวใหม=ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยสัตบงกช* วัตถุประสง&I เพื่อศึกษาการผลิตครูแนวใหม=ตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาปKจจัยที่เกี่ยวข.องกับการผลิตครูแนวให<= เพื่อ

ศึกษาปKญหาอุปสรรค และแนวทางการแก.ไข เพื่อให.การผลิตครูแนวใหม=บรรลุวัตถุประสง&I ที่มี

คุณภาพ 

 

3.1  วิธีการศึกษา 

 

             3.1.1  ข.อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปQนข.อมูลจากการสัมภาษณIแบบเจาะลึก (In-depth 

Interview) โดยอาศัยแนวประเด็นสัมภาษDI (Interview Guide) ตามประเด็นที่ต.องการศึกษา ทั้งจาก

ผ-.บริหารครู คณาจารEI และนักศึกษาที่กําลังศึกษาและกําลังจะจบการศึกษา คณะครุศาสต"I มหาวิทยาลัย

สัตบงกช* จังหวัดสัตบงกช* 

             3.1.2  ข.อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปQ*ข.อมูลจากการศึกษาค.*คว.!จาก วิทยานิพ*UI สาระ

นิพนUI หนังสือ รายงานบทความทางวิชาการ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข.อง บทวิเคราะหIจากวารสาร 

หนังสือพิมJI อินเตอรIเน็ท และสื่อต=!) ๆ ที่เก่ียวM.อง 

 

3.2  กล56ม789าหมายและผ42ให2ข2อมูลที่สําคัญ 

 

 3.2.1  กลC=มเปW!หมายในการศึกษา เรื่องการผลิตครูแนวใหม=ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา โดยกลC=มเปWาหมายมี 3 กลC=มใหN= ๆ ดังน้ี 

               3.2.1.1  กลC=มผ-.บริหาร มหาวิทยาลัยสัตบงกช* 

              3.2.1.2  ครู คณาจา"EI คณะครุศาสต"I มหาวิทยาลัยสัตบงกช*  

           3.2.1.3  นักศึกษา ที่กําลังศึกษา และผ-.ที่กําลังจะจบการศึกษาคณะครุศาสต"I 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช*                     
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 3.2.2  ผ-.ให.M.อมูลที่สําคัญเจาะจงจากลC=มเปWาหมายทั้ง 3 กลC=มโดยทั้งหมดเต็มใจให.M.อมูลรวม                

3  กลC=< คือ  

              3.2.2.1  กลC=มผ-.บริหาร มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ซึ่งมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ มีความ

เกี่ยวM.อง และเปQนผ-.รับผิดชอบในแนวนโยบายการศึกษา และแนวนโยบายขององคI าร โดยมี

ประสบการณIในการผลิตครูแนวใหม=ไม=*.อยกว=! 1 ?Y จํานวน 3 คน 

               3.2.2.2  กลC=มครู คณาจารEI คณะครุศาสต"I ในแ7=ละภาควิชาจํานวน 9 คน   

ในมหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ ทําการสอนมานานประมาณไม=ต่ํากว=! 1 ปY !รศึกษา 

 ที่มีห*.!ที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งน้ีพยายามให.&รอบคลุมผู.ที่สอนกลC=มวิชา และชั้นปYต=!) ๆ 

               3.2.2.3  นักศึกษาที่กําลังศึกษาอย-= และที่กําลังจะจบการศึกษาในแต=ละสาขาวิชา  

จํานวน 3 คน ของคณะครุศาสต"I มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ทั้งน้ีพยายามให.ครอบคลุมผู.เรียน 

แต=ละสาขาวิชาและ   ชั้น?Y 

 

3.3  แนวการสัมภา,EFเจาะลึก (In-depth Interview) 

    แนวประเด็นในการสัมภาษDIประกอบด.วย 13 ส=วนใหN= ๆ ได.แ = 

              ส6วนที่ 1 12อมูลพื้นฐาน 

            1.1  เพศ 

            1.2  อายุ 

            1.3  สถานภาพสมรส 

            1.4  ภูมิลําเนา 

            1.5  รายได.ต=อเดือน 

            1.6  ชั้น?Y/สาขาวิชาเอกที่ศึกษา 

            1.7  อาชีพของผ-.ปกครอง  

            1.8  จํานวนสมาชิกในครอบครัว/บุตรในการอุปการะ 

            1.9  โรคประจําตัว 

            1.10  ประวัติทางการศึกษา  

                  1.10.1  โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา  

                  1.10.2  เกรดเฉลี่ย  

                  1.10.3  รางวัลทางการศึกษาที่ได.รับ/เคยได.รับ  

            1.11  ตําแห*=งบริหาร/ ตําแห*=งทางวิชาการ ในมหาวิทยาลัย  

            1.12  ระดับการศึกษาสูงสุด  
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            1.13  บทบาทสําคัญทางการบริหาร/ทางการสอน  

            1.14  ระยะเวลาในการดํารงตําแห*=งบริหาร/ระยะเวลาที่ทําการสอน 

            1.15  รายวิชาที่สอน 

                  1.15.1  ความสําคัญของรายวิชาที่สอน 

                 1.15.2  เนื้อหาสาระหลักของรายวิชาที่สอน  

                 1.15.3  ประโยช*Iที่นักศึกษาจะได.รับจากรายวิชาที่สอน  

                  1.15.4  กระบวนการเรียนการสอน  

                  1.15.5  เกณ[I ารวัดผลและประเมินผล   

 

              ส6วนที่ 2  การปฏิรูปการศึกษา  

              2.1  ความหมายการปฏิรูปการศึกษา   

              2.2  แนวคิด/หลักการ การปฏิรูปการศึกษา 

              2.3  วัตถุประสง&I   

              2.4  จุดมC=งหมายการปฏิรูปการศึกษา 

              2.5  แนวทางการดําเนินงาน 

              2.6  เงื่อนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา 

             2.7  องคIประกอบของการปฏิรูปการศึกษา  

                           2.7.1  ด.!* !รปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  

                                           2.7.2  ด.!* !รปฏิรูปหลักสูตร  

                              2.7.3  ด.!* !รปฏิรูปวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา  

                               2.7.4  ด.!* !รปฏิรูประบบบริหาร และการจัดการ  

 

             ส6วนที่ 3  การยอมรับปฏิรูปการศึกษา  

           3.1  การยอมรับระดับความคิด  

           3.2  การยอมรับระดับพฤติกรรม 

 

              ส6วนที่ 4  การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา (หลักการ/แนวคิด) 

               4.1  การปฏิรูปโครงสร.!งการบริหารอุดมศึกษา 
                           4.1.1  การบริหารงานบุคคล 

                            4.1.2  การบริหารการเงิน  
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                             4.1.3  การบริหารวิชาการ 

             4.2  การปฏิรูปการบริหารจัดการอุดมศึกษา  

                           4.2.1  การบริหาร และการจัดการ 

                           4.2.2  การบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 

                           4.2.3  การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานอุดมศึกษา  

 

                  ส6วนที่ 5  ทัศนะของ<42บริหาร ครู คณาจารยFและนักศึกษาต6อเรื่องต6าง ๆ  

                5.1  ทัศนะต=อการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในภาพรวม  

                                   5.1.1  ครู   

                                  5.1.2  ผ-.ปกครอง 

                                   5.1.3  นักศึกษา  

                                5.1.4  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

                5.1.4.1  สายวิชาการ 

                5.1.4.2  สายเทคโนโลยี  

               5.1.4.3  สายวิชาชีพ  

              5.2  ทัศนะต=อครูและอาชีพครู  

                             5.2.1  ความหมายครูในทัศนะ  
                                5.2.2  คุณลักษณะครูที่ดี   

                             5.2.3   มาตรฐานวิชาชีพครู  

             5.3  ทัศนะต=อการเM.!มาเรียนครูแนวใ;<= 

                             5.3.1  การรับรู.เกี่ยวกับนวัตกรรมครูแนวใ;<= 

                             5.3.2  การจูงใจในการเรียนครูแนวใ;<= 

                              5.3.2.1  ประโยชนIเชิงเปรียบเทียบ 

                              5.3.2.2  ความเข.ากันไ0.  

                              5.3.2.3  ความซับซ.อน 

                               5.3.2.4  สามารถทดลองใG. 

                               5.3.2.5  สามารถสังเกตไ0.   

                                  5.3.3  ผ-.*T!ทางความคิดในการตัดสินใจเรียนครูแนวใ;<=  

                              5.3.4  การสื่อสารในการตัดสินใจเกี่ยวกับครูแนวให<=  
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                 ส6วนที่  6  ครูแนวให06 

              6.1  ความหมายครูแนวใ;<=  
                  6.2  ความแตก7=างจากครู 4 ?Y 

                  6.3  การเรียนการสอนครูแนวใ;<= 

                            6.3.1  หลักสูตรและจํานวนห*=วยกิต  

                      6.3.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

             6.3.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

             1)  วิชาชีพครู  

            2)  วิชาเฉพาะด.!*  

            3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  

                  6.3.2   การจัดการเรียนการสอน 

     6.3.2.1  เรียนร-.หลักการ และทฤษฎีต=!) ๆ อย=!งถูกต.อง ครอบคลุม

     6.3.2.2  เ*.* !รเรียนร-.จากการปฏิบัติในสถานการณIจริง 

                              6.3.2.3  เ*.* !รเรียนร-.ด.วยตนเอง 

                 6.3.2.4  เรียนร-.จากแหล=งเรียนร-.ที่หลากหลาย 

                       6.3.2.5  เ*.* !รวัด และการประเมินผลตามสภาพจริง 

                       6.3.2.6  จัดประสบการณIเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสง&I 

                        6.3.2.7  จัดฝ̀ ประสบการณIวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ 

                               6.3.3  การฝ̀ ประสบการณIวิชาชีพ 

                    6.3.3.1  จํานวนห*=วยกิตการฝ̀กประสบการณIวิชาชีพ  

                    6.3.3.2  ช=วงระยะเวลาที่ทําการฝ̀ /สิ่งที่ได.เรียนรู.ในการฝ̀ 

ประสบการณIวิชาชีพ 

                          6.3.4  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนร-. 

                                   6.3.5  กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ และคุณลักษณะที่พึงประสง&I 

                      6.4  คุณภาพบัณฑิตครูแนวใ;<= 

                     6.5  วิธีการคัดเลือกครูแนวใ;<= 

             6.5.1  คุณลักษณะความเปQนครู  

                     6.5.2  คุณลักษณะทางจิต  

            6.5.3  คุณสมบัติและความร-.พื้นฐาน  
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       ส6วนที่  7  แนวนโยบายขององคFการที่สนับสนุนต6อการผลิตครูแนวให06  

                7.1  งบประมาณขององคI ารที่สนับสนุนการเรียนรู.ครูแนวใ;<=    

                 7.2  สถานที่  

                 7.3  การเรียนการสอน 

                 7.4  การประชาสัมพันUI และทําความเM.!ใจในหลักสูตรครูแนวใ;<=  

 

      ส6วนที่  8  การติดตามการได2งานตามเป9าประสง@Fของการผลิตครู และติดตาม

           คุณภาพการปฏิบัติงาน 

                8.1  การได.รับการบรรจุงาน 

                8.2  คุณภาพของบัณฑิต  

 

      ส6วนที่  9  การเสริมสร2างความมั่นใจแก6 Aณฑิตในโครงการผลิตครูแนวให06 

             9.1  การเสริมสร.!งความร-. และพัฒนาศักยภาพทางการสอนของบัณฑิต 
                         9.2  การรับทราบกิจกรรม เพื่อการเรียนรู.ของมหาวิทยาลัย  

 

      ส6วนที่ 10 วัฒนธรรมองคFการ 

                 10.1  ลักษณะเด=*Mององ&I !" 
                10.2  ภาวะผ-.*T!อง&I !" 

                  10.3  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษEI 

                 10.4  ความร=วมมือการประสานงานภายในองคI !" 

                  10.5  กลยุทธIMองอกง&Iการ 

                  10.6  เกณ[Iชี้วัดความสําเร็จขององ&Iการ  

 

       ส6วนที่ 11 บรรยากาศองคFการ 

              11.1  สภาพแวดล.อมการปฏิบัติงานในอง&Iการ 

                                 11.1.1  พฤติกรรมของผ-.บริหาร 

                    11.1.2  พฤติกรรมของผ-.ร=วมงาน 

              11.2  บรรยากาศองคI ารจําแนกตามสถานการDI 

                    11.2.1  บรรยากาศการทํางานแบบปกติ 
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                   11.2.2  บรรยากาศการทํางานแบบไม=ปกติ 

              11.3  จําแนกเปQนแบบของบรรยากาศอง&I าร  

                     11.3.1  บรรยากาศแบบเปa0  

                     11.3.2  บรรยากาศแบบอิสระ  

                     11.3.3  บรรยกาศแบบควบคุม  

                     11.3.4  บรรยากาศแบบสนิทสนม  

                     11.3.5  บรรยากาศแบบบิดรอุปถัมOI  

                     11.3.6  บรรยากาศแบบปa0  

 

       ส6วนที่ 12  ปUญหาอุปสรรคการผลิตครูแนวให06 

                    12.1  ปKญหาด.!*วิธีการคัดเลือกครูแนวให<= 

                    12.2  ปKญหา0.านหลักสูตร  

                    12.3  ปKญหาด.!* ารจัดการเรียนการสอน 

                    12.4  ปKญหาด.!* ารวัดผลประเมินผล 

                    12.5  ปKญหาด.!*&ุณภาพบัณฑิตครูแนวใ;<= 

                     12.6  ปKญหาด.!*งบประมาณ  

 

       ส6วนที่ 13  12อเสนอแนะ 

 

3.4  การรวบรวม12อมูล 

 

 การรวบรวมข.อมูล ผู.ศึกษาได.ข.อมูลโดยตรงจากผู.ให.ข.อมูลที่สําคัญ ซึ่งวิธีการเM.าถึงผู.ใ;.

M.อมูลนั้น ผ-.ศึกษาวิจัยใช.วิธีการ แนะนําตัวกับผู.ที่ให.ข.อมูล และแจ.งวัตถุประสงคIในการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ี   ในการรวบรวมข.อมูลจากเอกสาร ผู.ศึกษาวิจัยอาศัยการตีความ วิเคราะหIข.อมูลที่มีความ

เกี่ยวM.องพร.อมกับแนวคิดต=!) ๆ ที่เก่ียวข.องด.วย นอกจากน้ี ผ-.ศึกษาวิจัยยังได.ใช.วิธีการสังเกตบริบท

ของผ-.ให.M.อมูลที่สําคัญ เพื่อใช.เปQ*M.อมูลในการวิเคราะหIอีกส=วนหน่ึง 
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3.5  การวิเคราะหF12อมูล 

 

  การศึกษาครั้งนี้ใG.แนวสัมภาษณIเจาะลึก โดยผ-.ศึกษาใช.วิธีการเก็บข.อมูลจากการสัมภาษDI 

แล.วนํามาจัดหมวดหมู=จากนั้นนํามาวิเคราะหIตามหลักตรรกเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เก่ียวM.อง โดยวิเคราะหI&วบ&-=บริบท นําเสนอโดยใช.วิธีการบรรยายเปQ*ความเรียง และใG.

สถิติพรรณนาประกอบ 

 

  
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษา เรื่องการผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ศึกษากรณี คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีวัตถุประสง/C เพื่อศึกษาการผลิตครูแนวใ567

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาปHจจัยที่เก่ียวขKองกับการผลิตครูแนวให67 

เพื่อศึกษาปHญหาอุปสรรค และแนวทางการแกKไข เพื่อใหK !รผลิตครูแนวใหม7บรรลุวัตถุประสง/Cที่มี

คุณภาพ ผ0Kศึกษาแบ7งโครงสรKางนําเสนอผลการศึกษา ดังน้ี 

 4.1  บริบทสถานศึกษา 

 4.2  ขKอมูลพื้นฐานของผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญ 

 4.3  กรณีตัวอย7!งการสัมภาษณCเจาะลึก 

 4.4  ขKอมูลเก่ียวกับทัศนะ 

         4.4.1  ทัศนะต7อการเขK!มาเรียนครูแนวให67 

         4.4.2  ทัศนะต7อครู และอาชีพครู 

         4.4.3  ทัศนะต7อการศึกษาไทยในภาพรวม 

 4.5  การปฏิรูปการศึกษา 

 4.6  การผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

         4.6.1  หลักสูตร และจํานวนหน7วยกิต 

         4.6.2  วิธีการคัดเลือกครูแนวให67 

         4.6.3  การจัดการเรียนการสอน 

         4.6.4  การวัดผลประเมินผล 

 4.7  แนวนโยบายอง/C !รต7อการสนับสนุนการผลิตครูแนวใ567 

 4.8  วัฒนธรรมองคC !" 

 4.9  บรรยากาศอง/Cการ 

 4.10  การเสริมสรK!* และสรK!งความมั่นใจ 

 4.11  ปHญหาอุปสรรคต7อการผลิตครูแนวให67 

 4.12  JKอเสนอแนะ 
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4.1 บริบทสถานศึกษา 

 

  4.1.1  ประวัติมหาวิทยาลัยสัตบงกช* 
 มหาวิทยาลัยสัตบงกช**  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 612 ไ"7 เดิมเปU2ที่ดินของกระทรวงกลาโหม และ

ของกรมตํารวจ ซึ่งเคยเปU2ที่ตั้งของโรงเรียนพลตํารวจภูธร แต7ไดKยุบเลิกไปรวมกับภาคอื่น ต7อมา

กระทรวงมหาดไทยไดKใชKสถานที( 7อสรK!งศาลากลางจังหวัดสัตบงกช** การ 7อสรKางตัวอาคารไ<K

เสร็จสิ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 แต7ยังใชKไม7ไ<K กระทรวงมหาดไทย ไดKเปลี่ยนโครงการไปสรK!งศาลากลาง

จังหวัดใหม7ที่บริเวณศูนยCราชการในปHจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการจึงไดKJอที่ดิน และสิ่ง 7อสรK!งเพื่อ

ตั้งเปU2โรงเรียนฝY หัด ซึ่ง ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัต2C อดีตนายกรัฐมนตรี ไดKมีบัญชาใหKมอบ

ที่ดินและสิ่ง 7อสรKางใหKกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเปU2โรงเรียนฝYกหัดโรงเรียนฝYกหัดสัตบงกช**                      

จึงไดKถือกําเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 ไ<Kเริ่มดําเนินการตั้งแต7ป̂การศึกษา 2507  โดย

รับนักศึกษาร?72แรก จํานวน 70 คน (ชาย 48 หญิง 22 คน) ป̂การศึกษา 2509 เริ่มเป_ดสอนในระดับ 

ป.กศ.สูง เปU2ป̂แรกรับนักศึกษา การดําเนินงานของโรงเรียนฝYกหัดสัตบงกช** ไดKเจริญกK!วหนK!มา

เปUนลําดับมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น มีครูอาจารยCเพิ่มมากขึ้นอาคาร และสิ่งก7อสรKางก็เพิ่มมากขึ้น

เช72เดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงยกฐานะขึ้นเปU2 “วิทยาลัยสัตบงกช**” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 

พ.ศ. 2513 และไดKJยายการผลิตครูออกเปU2 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค่ํา 

 

 วิทยาลัยสัตบงกช**0:การศึกษา 2508 

 มีนักศึกษาภาคปกติทุกระดับรวม 1,143 เริ่มรับนักศึกษารุ7นแรกรวม 469 คน รวมนักศึกษา

ทั้งสิ้น 1,612 คน มีครูอาจารDC 79 คน และเพิ่มข้ึนจํานวนเรื่อย ๆ จนมีนักศึกษามากที่สุดเมื่อ9̂

การศึกษา 2518  คือ มีรวมทั้งสิ้น 5,400 คน ป̂ ารศึกษา 2516 วิทยาลัยสัตบงกช**ไดKรับยกฐานะขึ้น

เปUนวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติวิทยาลัย พ.ศ.2518 

 - ป̂ !รศึกษา 2518 เป_ดสอนในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เปU2ป̂แรก 

 - ป̂ !รศึกษา 2519 มีการเรียนการสอนแบบทวิภาคดังน้ันสถาบันจึงเปลี่ยนชื่อจาก 

“นักศึกษาภาคคํ่า” เ9Uน “นักศึกษาต7อเนื่อง” จนถึง9̂ 2521 

 - ป̂ !รศึกษา 2528 เป_ดสอนในสาขาวิชาที่หลากหลายมากขึ้น คือ สาขาศิลปศาสต"C  

สาขาวิทยาศาสต"C  

_____________________ 

นามสมมติ* 
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 สถาบันสัตบงกช** ป:การศึกษา2538 - ป;<จุบัน 

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพ=2SC พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจK!อยู7หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรด               

เกลK! ฯ พระราชทานนามใหKแก7วิทยาลัยทั่วประเทศใน9̂ พ.ศ. 2537 รัฐบาลไดKเสนอร7าง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 ต7อรัฐสภา เมื่อผ7านการพิจารณาของรัฐสภาแลK3 

พระบาทสมเด็จพระเจKาอย07หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2538 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล7มที่ 112 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 มหาวิทยาลัย

สัตบงกช**ไดKรับการยกฐานะเปU2มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 

 ตราสัญลักษณ@0(ะจํามหาวิทยาลัย   

 ตราพระราชลัญจกรประจํารัชกาลที่ 9 แห7งราชวงศCจักรี 

 สีประจํามหาวิทยาลัยสัตบงกช  เขียว ชมพู 

 

 สรุปพัฒนาการของมหาวิทยาลัยสัตบงกช* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  แสดงพัฒนาการมหาวิทยาลัยสัตบงกช* 

 

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงG@ ของมหาวิทยาลัยสัตบงกช*   

 1.  มีความร0K/วามสามารถในสาขาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการ การแ KปHญหา 

และนําความร0KไปประยุกตCใชKใหKเกิดประโยช2C ทั้งต7อตนเอง และสังคม 

 2.  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกต7อห2K!ที่ของตนเอง และส7วนรวม 

 3.  มีความใฝaร0K และเรียนร0KดKวยตนเองอย7!งต7อเนื่อง  

 4.  มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสุภาพเรียบรKอย มีวินัย และมีภาวะความเปUนผ0K2P!  

 5.  มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต7!งประเทศอื่น ๆ  

ป̂การศึกษา 2518 เป_ดสอน

ในระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

เปUนป̂แรก 

ป̂การศึกษา 2519  

มีการเรียนการสอนแบบ

ทวิภาค 

ป̂การศึกษา 2528 เป_ดสอน

ในสาขาวิชาศิลปศาสต"C

และวิทยาศาสต"C 
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รวมถึงการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.  มีความคิดสรK!งสรร/C คิดวิเคราะ5C และมีวิสัยทัศ2C  

 7.  มีความรักในทKองถิ่น และมีจิตสํานึกในการอนุรักษCสิ่งแวดลKอม 

 8.  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณCทั้งร7!งกาย และจิตใจ 

 คุณสมบัติทั่วไปและความรKLพื้นฐานของ$KLสมัครเขLาเรียนมหาวิทยาลัยสัตบงกช*   

 ภาคปกติ /ภาคพิเศษ (กศ.ป. กศ.ปท.)  

 ภาคปกติ 

 1.  คุณสมบัติและพื้นฐานความ(KLของนักศึกษาที่เขLาศึกษาสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ. 5 0:)  

        1.1  คุณสมบัติดLานความรKL ตLองเปR/$KLสอบไลSไดLอยSางใดอยSางหน่ึง ดังตSอไปนี้  

               ก)  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบเท7!  

               ข)  ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท7! และมีผลการ

เรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม7ต่ํากว7! 2.00  

         1.2  คุณสมบัติดLานคุณลักษณะความเ0R/ครู 

             1.2.1 ไม7เปU2N- ษุสามเณรในพุทธศาสนา 

             1.2.2  มีร7!งกายแข็งแรง ไม7เปU2โรคต7อไปน้ี คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 

โรคเทK!ชK!* ในระยะปรากฏอาการเปU2ที่รังเกียจแ 7สังคม ติดยาเสพติดใหKโทษอย7างรK!ยแรง และโรค

พิษสุราเรื้อรัง 

      1.3  มีความประพฤติเรียบ(Lอย และมีคุณสมบัติ ดังตSอไปน้ี  

                ก.  เปU2ผ0Kมีความรับผิดชอบต7อภาระห2K!ที่ ที่ไดKรับมอบหมาย 

              ข.  เปU2ผ0Kเลื่อมใสในศาสนา และสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยCเปU2ประมุข ดKวยความบริสุทธ์ิใจ  

               ค.  ไม7เคยเปUนผ0Kบกพร7องในศีลธรรมอันดี ไม7เคยมีประวัติเสื่อมเสียอย7างรK!ยแรง 

      1.4  คุณลักษณะทางจิต มีคุณลักษณะตSอไปน้ี  

              ก. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 

               ข. มีจิตใจม?7งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 

                ค. ไม7เคยมีประวัติเปU2โรคจิต โรคประสาท  

              ง. ไม7เปUนผูKมีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น ๆ อันจะเปUนอุปสรรค และก7อใหKเกิดความ

เสียหาย ในการประกอบวิชาชีพครู 

 2.  คุณสมบัติและความรKLพื้นฐาน ของนักศึกษาที่เJKาศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสต"C ศิลป    

       ศาสต"C บริหารธุรกิจ การบัญชี และนิติศาสต"C  
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           2.1  คุณสมบัติดLานความ(KL 

                  2.1.1  ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ตKองเปUนผูKสอบไล7ไดKอย7างใดอย7!งหน่ึง 

ดังต7อไปน้ี 

                           ก. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบเท7!  

                         ข. ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท7!  

               2.1.2  ระดับปริญญาตรี (ต7อเนื่อง) ตKองเปUนผูKสอบไล7ไดKอย7างใดอย7!งหนึ่ง 

ดังต7อไปน้ี  

                           ก.  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง หรือเทียบเท7!  

                           ข.  อนุปริญญา หรือเทียบเท7! 

          2.2  คุณสมบัติดLานคุณลักษณะ  

       2.2.1  ไม7เปU2N-กษุสามเณรในพุทธศาสนา 

          2.2.2  มีร7!งกายแข็งแรง ไม7เปU2โรค.7อไปน้ี คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย 

โรคเทK!ชK!* ในระยะปรากฏอาการเปU2ทA(27!รังเกียจของสังคม ติดยาเสพติดใหKโทษอย7!งรKายแรง และ

โรคพิษสุราเรื้อรัง 

             2.2.3  มีความประพฤติเรียบรKอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 124 

โครงสรLางการบริหารงานมหาวิทยาลัยสัตบงกช *  

  

 
ภาพที่ 4.2 โครงสรK!งการบริหารงานมหาวิทยาลัยสัตบงกช*   

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ค:  16. 

 

สภามหาวิทยาลัย 

นายกสภามหาวิทยาลัย 
 

อธิการบดี  

คณะกรรมการสภาคณาจารDC 

และขK!ราชการ 

คณะกรรมการส7งเสริมกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสต"C 

คณะมุนษยศาสต"C

และสังคมศาสต"C 

คณะวิทยาศาสต"C

และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

สํานัก 

สํานักงาน

อธิการบดี 

กองกลาง 

กองนโยบายและแผน 

กองพัฒนานักศึกษา 

สํานักส7งเริมวิชาการ และงานทะเบียน 

คณะ 

สํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบัน 

สถาบันภาษาศิลปะ

และวัฒนธรรม 

โครงการ 

สถาบันวิจัย

และพัฒนา 

โครงการจัดตั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย 
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 4.1.2 การจัดการศึกษา 

 ในป̂ !รศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีหน7วยงานที่รับผิดชอบดK!2 !รจัดการศึกษา 

จํานวน 7 ห27วยงานไดKแ 7 คณะครุศาสต"C คณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรCและ

สังคมศาสต"C คณะวิทยการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ

โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 4.1.3 นักศึกษา 

 ในป̂ !รศึกษา2551 มหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีนักศึกษาที่กําลังศึกษาอย07ในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 

จํานวน 12,147 คน แบ7งเปUนนักศึกษาภาคปกติ 7,121 โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.) จํานวน 

3,736 คน โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใชKทรัพยากรร7วมกัน (กศ.ปท.) จํานวน 362 คน โครงการ

ความร7วมมือทางวิชาการระหว7!งมหาวิทยาลัยกับกรมการปกครองส7วนทKองถิ่น 369 คน และโครงการ

บัณฑิตศึกษา 559 คน ดังตารางที่ 4.1  (JKอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551) 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา ป̂ !รศึกษา 2551  

 
 

สาขาวิชา 

 

ปกติ 

 

กศ.ป 

 

กศ.ปท 

โครงการรS2มมือ

กับกรมการ

ปกครองสS2/

ทLEงถิ่น 

 

บัณฑิต 

ศึกษา 

 

รวม 

 

รLEยละ 

(100.0) 

การศึกษา 1,340 1,543 72 - 417 3,372 27.75 

วิทยาศาสต"C 2,677 425  -  -  16 3,118 25.64 

ศิลปศาสต"C 1,262 542 49 - 126 1,979 16.23 

นิติศาสต"C 152 405 - - - 557 4.52 

รัฐประศาสนฯ

ศาสต"C 

-  -  -  369  - 369 3.02 

บริหารธุรกิจ 1,445 821  241  - - 2,507 20.60 

การบัญชี 245  -  -  - - 245 2.22 

รวม 7,121 3,736 362  369 559 12,147  100.0 

 

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ค:  19. 
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 จากการศึกษา พบว7! มหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีนักศึกษาภาคปกติแหล7งที่มากกว7!นักศึกษา

ประเภทอื่น ๆ โดยสาขาที่มีจํานวนนักศึกษามากเปU2อันดับแรก คือ สาขาวิชาการศึกษา มีนักศึกษา

จํานวน 3,372 คน (รKอยละ27.75) อันดับสองสาขาวิชาวิทยาศาสต"C มีนักศึกษาจํานวน 3,118 คน 

(รKอยละ25.64) อันดับสามสาขาวิชาศิลปศาสต"Cมีนักศึกษาจํานวน 1,979 คน (รKอยละ16.23) 

 จากการศึกษาจํานวนนักศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา ป̂ ารศึกษา2551 พบว7! จํานวน

นักศึกษาสายการศึกษามีมากกว7าสายอื่น ๆ อันสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสัตบงกช*เปU2

สถาบันการศึกษาของทKองถิ่น ที่เปU2ศูนยC ลาง และเครือJ7!ยการเรียนร0Kเพื่อการพัฒนาสังคม ในการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหKสนองตอบความตKองการของทKองถิ่น ทําผลิต และพัฒนาวิชาชีพครู

มาอย7!งยาวนาน ทําใหKภาพลักษณCของสถาบันเด72 และมีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตครู กอรปกับการ

เป_ดสอนในสายวิชาชีพครูมานาน ทําใหK/2ในสังคมไวKวางใจ และนักศึกษาสนใจมาเรียนคณะครุ

ศาสตรCมากกว7!/ณะอื่น  

 

ตารางที่ 4.2  แสดงจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ป̂การศึกษา 2551 จําแนกตามสาขาวิชา 

 

สาขาวิชา 

 

จํานวน 

(n=537) 

(Lอยละ 

(100.0) 

การบริหารการศึกษา 176 32.77 

หลักสูตรและการสอน 165 30.74 

เทคโนโลยีและสื่อสารการพัฒนา 21 3.91 

ยุทธศาสตรCการพัฒนา 75  13.98 

รัฐประศาสนศาสต"C 51 9.50 

วิทยาศาสตรCศึกษา 16 2.98 

ภาวะผ0K2P!ทางการบริหารการศึกษา 33 6.13 

 

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ค: 22. 

 

  จากการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จําแนกตามสาขาวิชา พบว7!   

คณะครุศาสตรCเป_ดสอนระดับปริญญาโท และเอกมากกว7!/ณะอื่น ๆ โดยมี 4 สาขาที่เป_< โดยพบว7! 

สาขาการบริหารการศึกษามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเรียนมากเปU2อันดับแรก (รKอยละ32.77) 

อันดับสองสาขาหลักสูตรและการสอน(รKอยละ30.74) อันดับสาม สาขายุทธศาสตรCการพัฒนา              
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(รKอยละ13.98) สาขารัฐประศาสนศาสต"C (รKอยละ9.50) สาขาภาวะผูKนําทางการบริหารการศึกษา              

(รKอยละ6.13) สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการพัฒนา (รKอยละ3.91) และสาขาวิทยาศาสตรCศึกษา              

(รKอยละ2.98)  รายละเอียดตารางที่ 4.3 

 จากการศึกษา เปUนที่น7!สังเกตว7! นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศึกษาต7อทางสาขาวิชา

การศึกษา มากกว7าสาขาวิชาวิทยาศาสต"C ซึ่งสัดส7วนดัง ,7!วสะทKอนใหKเห็นถึงความตKองการ หรือ

สนใจเรียนในสาขาวิทยาศาสตรCมีไม7มากเมื่อเทียบกับสาขาวิชาการศึกษา สะทKอนถึงระบบการศึกษา

ไทยที่ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาทางวิทยาศาสต"C/คณิตศาสต"C และระบบการผลิตนักศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาไทยที่ไม7มีความชัดเจนในเรื่องจํานวนผ0Kเรียน ไม7มีระบบควบคุมที่ชัดเจนในการ

ผลิตนักศึกษา ทําใหKระบบการศึกษาไทยไดKบุคลากรที่เรียนสายสังคมศาสตรCมากกว7าสาย

วิทยาศาสต"C 

 

 4.1.4 บุคลากร 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัยสัตบงกช* ประกอบดKวยบุคลากรที่ปฏิบัติงานดK!2 !รเรียนการ

สอน ไดKแ 7 ขKาราชการ อาจารยCอัตราจKาง พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากร

ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนาการสอน ไดKแ 7 ขKาราชการพลเรือน ลูกจK!งประจํา พนักงานราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจK!งชั่วคราว และพนักงานภูเพลซ* ซึ่งจําแนกบุคลากร ดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  แสดงจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัย จําแนกตามประเภทของบุคลากร  

 

ประเภทบุคลากร 

ปฏิบัติงานที่

มหาวิทยาลัย 

ไปชSวยราชการ ลาศึกษาตSE/ 

ปฏิบัติงานวิจัย 
 

รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายสอน 118 95 213 1 2 3 4 10 14 230 

JK!ราชการพลเรือน 89 66 155 1 2 3 5 9 14 173 

อาจารยCพิเศษประจํา 20 15 35 - - - - - - 35 

พนักงานราชการ 7 6 13 - - - -  -  -  13 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 8 10 - - - - - - 10 

สายสนับสุน 151 181 332 - - - -  -  - 332 

JK!ราชการพลเรือน 6 9 15 - - - - - - 15 

ลูกจK!งประจํา 23 6 29 - - - - - - 29 
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ตารางที่  4.3 (ต7)) 

 

 

ประเภทบุคลากร 

ปฏิบัติงานที่

มหาวิทยาลัย 

ไปชSวยราชการ ลาศึกษาตSE/ 

ปฏิบัติงานวิจัย 
 

รวม 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

พนักงานราชการ 3 10 13 - - - -  -  -  13 

พนักงานมหาวิทยาลัย 4 10 14 - - - - - - 14 

ลูกจK!งชั่วคราวรายเดือน 89 109 198 - - - -  -  - 198 

ลูกจK!งชั่วคราวรายวัน 18 10 28 - - - - - - 28 

พนักงานภูเพลซ* 8 27 35 - - - - - - 35 

รวม 269 276 545 1 2 3 4 10 14 562 

 

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ค: 25. 

 

  จากการศึกษา พลเรือนสายสอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสัตบงกช* จําแนกตามตําแหน7*

ทางวิชาการ พบว7! เกินครึ่งมีตําแห27งผ0Kช7วยศาสตราจา"DC (รKอยละ52.32) เกือบครึ่งมีตําแห27งอาจารDC              

(รKอละ44.18) และส7ว22Kอยเท7!2=Qนที่มีตําแห27งรองศาสตราจา"DC ( รKอยละ3.50) ดังตารางที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4  แสดงจํานวนพลเรือนสายสอนทั้งหมด จําแนกตามตําแห27งทางวิชาการ 

 

ตําแหนSงทางวิชาการ จํานวน 

(n= 172) 

(Lอยละ 

(100.0) 

อาจารDC 76  44.18 

ผ0Kช7วยศาสตราจารDC 90 52.32 

รองศาสตราจา"DC 6 3.50 

รวม 172 100.0 

 

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ค: 29. 
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 จากการศึกษาจํานวนขKาราชการพลเรือนสายสอนทั้งหมดจําแนกตามคุณวุฒิ พบว7!                

ขK!ราชการพลเรือนสายสอน ส7วนใหญ7มีวุฒิปริญญาโท (รKอยละ75.0) ส7วนนKอยเท7!นั้นที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก ( รKอยละ20.35) และวุฒิปริญญาตรี (รKอยละ4.65) เปU2ทA(27!สังเกตว7! สัดส7วนอาจารยCที่มี

วุฒิปริญญาเอกมีจํานว2Kอยเมื่อเทียบกับอาจารยCประจําทั้งหมด และยังมีอาจารยCวุฒิปริญญาตรีอย07 

   จากการศึกษาผ0Kวิจัยเห็นว7! จําเปUนอย7างยิ่งที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ตKองส7งเสริมใหKอาจา"DC

ศึกษาต7อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยสนับสนุนทุนการศึกษา 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังตารางที่ 4.5   

 

ตารางที่ 4.5  แสดงจํานวนขK!ราชการพลเรือนสายสอนทั้งหมดจําแนกตามคุณวุฒิ 

 

คุณวุฒิ 

 

จํานวน 

(n= 172) 

(Lอยละ 

(100.0) 

ปริญญาตรี 8 4.65 

ปริญญาโท 129  75.0 

ปริญญาเอก 35 20.35 

รวม 172 100.0 

 

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช*,  2551ค: 29. 

 

 4.1.5  งบประมาณประจําป:งบประมาณ พ.ศ 2551 

 ในป̂งบประมาณ 2551 มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ไดKรับจัดสรรเงินงบประมาณแผ72ดินและไ<K

จัดเก็บเงินนอกงบประมาณ9̂ พ.ศ.2551 และจัดสรรเงินใหKกับห27วยงานต7าง ๆ รวมเปU2เงินทั้งสิ้น 

372,845,280 บาท ตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6  แสดงงบประมาณของมหาวิทยาลัยสัตบงกช* ประจําป̂งบประมาณ พ.ศ.2551  

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน รLอยละ 

1. แผ72ดิน 242,347,000 65.00 

2. ค7!บํารุงการศึกษา (บ.กศ.) 54,146,800  14.52 

3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 39,607,720 10.62 

 

ตารางที่ 4.6 (ต7)) 

 

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน รLอยละ 

4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใชKทรัพยากรร7วม (กศ.ปท.) 3,992,040  1.07 

5.โครงการบัณฑิตศึกษา  16,152,720 4.33 

6. บํารุงการศึกษา(ภูเพลซ*) 6,800,000 1.82 

 

แหลSงที่มา:  มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ค: 32. 

 

  จากการศึกษา งบประมาณของมหาวิทยาลัยสัตบงกช* จําแนกตามประเภทงบประมาณ 

พบว7! เกินกว7!/รึ่งไดKมาจากงบประมาณแผ7นดิน (รKอยละ65.00) รองลงมาไดKจากค7!บํารุงการศึกษา  

(รKอยละ14.52) โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (รKอยละ10.62) โครงการบัณฑิตศึกษา (รKอยละ4.33)

โครงการความร7วมมือกับกรมปกครองทKองถิ่น (รKอยละ2.63) บํารุงการศึกษา (ภูเพลซ*) (รKอยละ1.82) 

และโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใชKทรัพยากรร7วม (รKอยละ1.07) ดังตารางที่ 4.7 

 

4.2  บริบทของคณะครุศาสต(@ 

 

 คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เริ่มเปU2ห27วยงานทางการศึกษาครั้งแรกในนามของ

หมวดวิชาการทางการศึกษา เกิดข้ึนพรKอม ๆ กับการตั้งโรงเรียนฝYกหัดสัตบงกช* และเจริญเติบโต

ขั้นควบคู7ไปกับสถานศึกษาในนามให67 ๆ คือ วิทยาลัยสัตบงกช* ตั้งแต7วันยกฐานะคือวันที่16 

มกราคม 2513 ต7อมาห27วยงานนี้ไดKเปลี่ยนเปU2/ณะครุศาสตรCตาม พรบ.วิทยาลัย พ.ศ. 2518 และไ<K

จัดใหKมีการสอนระดับปริญญาตรีข้ึนเปU2ครั้งแรก 

 ในป̂ !รศึกษา 2521ไดKเป_ดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 9̂ (หลังอนุปริญญา) เปU2รุ72แรก 

นอกจากน้ันไดKมีโครงการฝY อบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.)ในหลักสูตร                 



  
 
 131 

2 9̂ (หลังอนุปริญญา) ทําใหKคณะครุศาสตรCสามารถส7งเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา

ประจําการไดKสูงข้ึนมากกว7! 10,000 คน  

 ในป̂ !รศึกษา 2529 คณะครุศาสต"C เริ่มใหKบริการทางการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)โดยมีส7วนร7วมในการจัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 9̂ และ

ระดับปริญญาตรี 2 9̂ (หลังอนุปริญญา) ตั้งแต7ยกฐานะเปU2/ณะวิชาครุศาสต"C (พ.ศ.2518) ตามพรบ.

วิทยาลัยจนกระทั่งเปUนสถาบันสัตบงกช* ตาม พรบ.สถาบัน พ.ศ.2538 และเปลี่ยนมาเปU2

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* 

   เมื่อ9̂ 2547 เปU2ตK2มา คณะครุศาสตรCไดKดําเนินการผลิตและพัฒนาครูอย7างต7อเนื่องตลอด

มา และในป̂ !รศึกษา 2547 เปU2ตKนมาไดKเริ่มโครงการผลิตครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี 

(หลักสูตร ค.บ.5 9̂) 

  

 4.2.1  โปรแกรมวิชา   

 คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีโปรแกรมวิชาที่รับผิดชอบ 7 โปรแกรมวิชา โดยมี

แต7ละโปรแกรมวิชา ดังนี้ 

 1.  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา    

 2.  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย   

 3.  โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา   

 4.  โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา   

 5.  โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    

 6.  โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  

 7.  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม   

โปรแกรมวิชาที่ร7วมดําเนินการกับคณะมนุษยCศาสตรCและสังคมศาสต"C 3 โปรแกรมวิชา ไดKแ 7 

 1. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (คบ.) 

 2.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย (คบ.) 

 3.  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา (คบ.) 

โปรแกรมวิชาที่เขK!ร7วมดําเนินการกับคณะวิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี 2 โปรแกรมวิชา ไดKแ 7 

 1. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสต"C (คบ.) 

 2.  โปรแกรมวิชาคณิตศาสต"C (คบ.) 
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 4.2.2  สภาพทางกายภาพ  คณะครุศาสต"C แยกเปU2รายละเอียดดังต7อไปน้ี 

 จากการศึกษาสภาพทางกายภาพ คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ในดKานจํานวน

อาคารสถานที่ จําแนกตามจํานวนหKองเรียนนั้น พบว7! คณะครุศาสตรCแต7ละโปรแกรมวิชาต7!* ๆ ทํา

การสอนที่อาคาร 2 และอาคาร 8  เปU2หลักซึ่งเปU2ที่ทําการโปรแกรมวิชาต7!* ๆ และสํานักงานคณบดี 

โดยมี หKองเรียน สํานักงาน หKองปฏิบัติการ หKองประชุม หKองพักอาจารDC หKองสุขา ดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7  แสดงจํานวนอาคารสถานที่ จําแนกตามจํานวนหKองแต7ละอาคาร 

 

 

ที่ 

 

ชื่อาคาร 

จํานวนหLองแตSละอาคาร 

หLอง 

เรียน 

สํานัก 

งาน 

6Lอง 

ปฏิบัติการ 

หLอง

ประชุม 

6Lองพัก

อาจาร7@ 

6Lองพัก

อาศัย 

6Lอง

สุขา 

 

อื่นๆ 

1 อาคาร2 7 4 4 - 1 - 5 2 

2 อาคาร8 20 5 1  -  3 - 12 7 

                   

 

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ค: 30. 

 

  จากการศึกษา สัดส7วนหKองเรียนต7อจํานวนนักศึกษา พบว7!มีสัดส7วน 1:52 คน ซึ่งหKองเรียน

คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เปU2หKองเรียนมาตรฐานที่สามารถจุนักศึกษา ที่เพียงพอ 

เพราะเปU2หKองเรียนขนาดใหญ7ที่มีสื่อเทคโนโลยีทางการสอนที่ครบในหKองเรียนแต7ในเชิงคุณภาพ

พบว7! ยังขาดความพรKอมใEK ผูKใหKJKอมูลที่สําคัญ กล7าววว7! ควรเพิ่มหKองเรียนมาตรฐานเพิ่มขึ้นใน

อนาคต เพื่อความสะดวกสบาย และรองรับผ0Kเรียนที่มีมากข้ึนเรื่อย ๆ ในอนาคต ดังตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8  แสดงจํานวนหKองเรียนต7อจํานวนนักศึกษานักศึกษาปกติคณะครุศาสต"C 

 

ประเภทนักศึกษา จํานวนนักศึกษา 

(n=1,413) 

จํานวนหLองเรียน 

(n=27) 

สัดสSวนหLองเรียนตSE 

จํานวนนักศึกษา 

นักศึกษาปกติ 1,413 27 

 

1:52 
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 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! หKองเรียนมาตรฐาน หKองปฏิบัติการ มีมากขึ้น

มากกว7!เมื่อเทียบกับหลักสูตรครู 4 9̂ เมื่อมีหลักสูตรครูแนวให67 (หลักสูตรครู 5 9̂)ไดKรับ

งบประมาณในการสนับสนุนมากข้ึน มีสื่อการสอนที่ทันสมัย มีศูนยCต7!* ๆ ที่เปU2รูปธรรมในคณะ

เกิดข้ึนที่ไดKรับการยอมรับจากสังคม เช72 ศูนยCศึกษาการพัฒนาครู ซึ่งก7อตั้งเมื่อ9̂ 2547 โดยภายใน

ศูนยCมีทรัพยากร ส7วนใหL7 เปU2 หนังสือ ตําราทางวิชาการ (รKอยละ73.68) รองลงมาเปU2ซีดีรอม

ประกอบการสอน  (รKอยละ14.05) งานวิจัย วิทยานิพ2SC (รKอยละ8.77) และวารสารการศึกษา(รKอยละ

3.50) ดังตารางที่ 4.9 

 

ตารางที่ 4.9  แสดงจํานวนสื่อการเรียนการสอน หKองสมุดศูนยCพัฒนาครู คณะครุศาสต"C  

 

ประเภท จํานวน 

(n=5,700) 

รLอยละ 

(100.0) 

หนังสือ 4,200 เล76 73.68 

วารสาร 200   เล76 3.50 

งานวิจัย 500  เล76 8.77 

ซีดีรอมประกอบการสอน 800  เล76 14.05 

 

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ง: 8. 

 

 นอกจากน้ันยังมีศูนยCฝYกประสบการณCวิชาชีพ ศูนยCสื่อปฐมวัย ศูนยC !รศึกษาพิเศษ แต7ทั้งน้ี

แมKว7!จะมีศูนยCที่เปU2รูปธรรมเกิดข้ึน แต7การใชKประโยช2CไดKจริงน้ัน จากการศึกษาพบว7! ศูนยCที่เปU2

รูปธรรมดังกล7!วบางศูนยCเปUนลักษณะศูนยCที่ตั้งสํานักงานในการติดต7องานมากกว7! !รเปU2แหล7*

คK2ควK! เช72 ศูนยCฝYกประสบการณCวิชาชีพ ลักษณะเปUนหKองสํานักงานเล็ก ๆ ที่เปUนที่ทํางานของ

อาจารยCที่รับผิดชอบ ไม7มีแหล7ง/K2ควK!ที่เปU2ทางการใหKศึกษาในเรื่องการฝYกประสบการณCวิชาชีพ

เท7!ไรนัก แต7ทั้งนี้แมKว7!ในเชิงปริมาณจะมี สถานที่ หKองเรียน สื่อการสอนที่เพิ่มมากขึ้น มากกว7!

หลักสูตร 4 9̂ แต7ในเชิงคุณภาพน้ัน จากการสัมภาษณCผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญเก่ียวกับทัศนะต7อสภาพทาง

กายภาพคณะครุศาสต"C พบว7! ส7วนใหญ7เห็นว7! ตึกคณะ/7อนJK!งเ 7! เพราะทําการสรKางมานาน (รKอย

ละ88.89 ) รองลงมาเห็นว7! พื้นที่ตึกอาคารมีจํากัด (รKอยละ66.67) ทําใหKJยับขยายไดKไม7มาก และเห็น

ว7าสื่อการเรียนการสอนต7!* ๆ ยังไ67พรKอมใEKเท7!ที่ควร (รKอยละ 38.88) ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 แสดงทัศนะต7อสภาพทางกายภาพคณะครุศาสต"C 

 

ทัศนะตSอสภาพทางกายภาพคณะครุศาสต(@ จํานวน* 

(n=18) 

(Lอยละ 

(100.0) 

สื่อการเรียนการสอนต7!* ๆ ยังไ67พรKอมใชKเท7!ที่ควร 7 38.88 

ตึกคณะ/7อนขK!งเ 7! 16 88.89 

พื้นที่ตึก อาคารมีจํากัด 12 66.67 

 

หมายเหตุ: * ตอบไดKมากกว7! 1 คําตอบ 

 

 จากรายงานการประเมินตนเอง ของคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ประจํา9̂

การศึกษา 2550 (มิถุนายน 2550-พฤษภาคม 2551) สถิติการเขK!เรียนคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัย

สัตบงกช* เมื่อมีโครงการผลิตครูแนวใหม7เกิดขึ้น ความตKองการของสังคมในการมาเรียนครูแนว

ใหม7เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ สังเกตไดKจากจํานวนนักศึกษาภาคปกติ และประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  

 ผ0Kวิจัยเห็นว7!จําเปU2อย7!งยิ่งในอนาคต ควรเพิ่มหKองเรียนมาตรฐาน และสื่ออุปกรณCการเรียน

ที่พรKอมใEK/ทันสมัย และทดแทนอุปกรณCต7!* ๆ ที่อยู7ในสภาพเ 7! ไม7สมบูร@C หรือหมดอายุการใEK

งาน เพื่อส7งผลต7อการเรียนการสอนใหKมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

  4.2.3  บุคลากรคณะครุศาสต(@ จากการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

          อาจารยCประจําคณะครุศาสต"C     36  คน 

 อาจารยCพิเศษ    1    คน 

  นักวิชาการศึกษา   1  คน 

   พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแห27งอาจา"DC    1  คน 

 จากการศึกษา พบว7! จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท7าต7อจํานวนอาจารยCประจํา คณะ            

ครุศาสต"Cต่ํากว7!เกณcCมาตรฐานที่สกอ.กําหนด (1:25) คณาจารยC/รุศาสตรCมีภาระงานสอนมากซึ่ง

สัดส7วนไม7เปU2ไปตามเกณcCมาตรฐานของสกอ.กําหนด ดังตารางที่ 4.11   
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ตารางที่ 4.11  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท7!ต7อจํานวนอาจารยCประจํา 

 

 

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ข: 21. 

 

  จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! อาจารยCหนึ่งท7!2 ตKองรับผิดชอบงานสอนใน

หลาย ๆ วิชา อาจารยCบางท7!2แมKไม7ไดKจบในสาขาวิชาเอกนั้น ๆ โดยตรง แต7มีความสามารถใน

วิชาเอกน้ันก็จะช7วยสอน จากการวิเคราะหCผ0Kวิจัยเห็นว7! อาจารยC/วรทําการสอนในรายวิชาต7าง ๆ ไ67

ควรมากเกินกว7! 3 วิชา เพราะอาจารยCอาจเกิดความเหน่ือยลK! และการมีเวลาในการเตรียมการสอน

ไม7ดีเท7!ที่ควรซึ่งส7งผลเชิงคุณภาพต7อผูKเรียน ผูKวิจัยเห็นว7าในอนาคตจําเปU2อย7างยิ่งที่มหาวิทยาลัย

สัตบงกช* ควรมีการวางแผนในการผลิตบุคลากรสายอาจา"DC โดยเฉพาะอาจารยCสายการศึกษา ซึ่ง

จะพบว7! อาจารยCมีวัยวุฒิใกลKเกษียณจํานวนมาก จึงจําเปUนตKองทดแทน และผลิตบุคลากรให67 

เพื่อใ5Kบุคลากรเดิมรับภาระงานสอ22Kอยลง ส7งผลใหKอาจารยCมีเวลาทํางานวิจัย หรือพัฒนาผลงาน

วิชาการ  

 จากการวิเคราะหCของผ0KวิจัยการสอนหลายวิชามAJKอเสียดังน้ี 

 1. อาจารยCไม7มีเวลาในการเตรียมการสอนอย7!งพอเพียง การตรวจงาน การประเมินผลต7!* ๆ

อาจทําไดKไม7ดีเท7!ที่ควรเน่ืองจากเวลาที่จํากัด 

 2. อาจารยCเหน่ือยลK!ในการสอนซึ่งจะมีผลต7อการปฏิบัติงาน และสุขภาพ ซึ่งการเรียนการ

สอนอาจจะไม7มีประสิทธิภาพเท7!ที่ควร 

 3. การติดตามการสอน ติดตามผูKเรียนที่มีผลการเรียน หรือความประพฤติมีปHญหาใน

รายวิชาน้ัน ๆ อาจจะไดKรับความสนใจ ใส7ใจ2Kอยลง 

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญพบว7! คณาจา"DCในแต7ละโปรแกรมสาขาวิชาต7!* ๆ ยัง

ไม7พอเพียงต7อจํานวนผ0Kเรียน ครูมีภาระงานสอนที่หนักมาก เช72 ครูในสาขาปฐมวัย มีจํานวนทั้งหมด               

6 คน และอาจารยCสาขาวิชาปฐมวัยนี้ตKองรับผิดชอบงานดK!2 !รบริหารคณะดKวย  

รายการ 0:การศึกษา 

2549 2550 

1. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท7! 431 1065 

2. จํานวนอาจารยCประจําทั้งหมด 39 36 

3. คิดเปU2รKอยละ 25.64 29.6 
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 จากการศึกษาจํานวนนักศึกษาภาคปกติ พบว7! ครูแนวให67 รุ72ที่ 2 หลังจาก 9̂ 2547 แมKจะ

ไม7ไดKทุนการศึกษา แต7จํานวนนักศึกษาภาคปกติ และประกาศนียบัตรวิชาชีพครูก็มีมากข้ึนทุก9̂  

  จากการศึกษาเปU2ทA(27!สังเกต คือ นักศึกษาชั้น9̂ 4 ซึ่งเปU2ร?72ที่สองของครูแนวให67 จํานวน

นักศึกษาเขKาเรียนลดลง อาจจะเนื่องมาจากทราบว7!ทุนถูกระงับไป ทําใหKคนที่สนใจเรียน และ

ตKองการไดKทุน มาเรียนลดลง แต7ทั้งนี้สัดส7วนจํานวนนักศึกษาก็ลดลงเพียงเล็กนKอยเท7านั้น ใน9̂

ต7อมาสัดส7วนของนักศึกษาที่เขK!มาเรียนครูแนวใหม7มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุก9̂ จนถึง9̂ 2551 โดยเพิ่ม

มากขึ้นกว7าสองเท7! โดยจากการศึกษาพบว7! จํานวนนักศึกษา9̂ 2547 เปรียบเทียบกับจํานวน

นักศึกษา 9̂ 2551 พบว7! จํานวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น (รKอยละ 16.7) ดังตารางที่ 4.12 

 

ตารางที่ 4.12  แสดงจํานวนนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสต"C 

 

นักศึกษา (ชั้น0:) จํานวน 

(n = 1,413) 

(Lอยละ 

(100.0) 

นักศึกษาชั้นป̂ที่  5 214  15.15 

นักศึกษาชั้นป̂ที่  4   191 13.51 

นักศึกษาชั้นป̂ที่  3 228  16.13 

นักศึกษาชั้นป̂ที่  2 330 23.36 

นักศึกษาชั้นป̂ที่  1 450 31.85 

 

แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช*,  2551ข: 6. 

 จากการสัมภาษณCเชิงลึกสาเหตุที่จํานวนผ0KเJK!เรียนครูแนวใหม7เพิ่มมากขึ้น สรุปไดKดังน้ี 

 1.  ความตKองการของสังคม และกระแสสังคมปHจจุบันที่ใหKความสําคัญกับวิชาชีพครูมากข้ึน 

วิชาชีพครูไดKถูกยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในทางกฎหมาย โดยครูตKองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ในการทําการสอนในสถานศึกษา ทําใหK/วามตKองการเขK!มาเรียนครูแนวใหม7มากขึ้น โดยเฉพาะ

นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สังเกตไดKว7! มีนักศึกษาเขK!มาเรียนเปU2จํานวนมาก เพื่อเพิ่ม

โอกาส ในการทํางานแหล7งที่มากข้ึน การที่ครูตKองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเปU2ตัวแปรสําคัญ

ที่ทําใหK2=กศึกษามีมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งค7านิยมของสังคม ครอบครัวที่พ7อแ67 ญาติพA(2KองเปU2ครูก็มี

ความคาดหวังใหKลูกหลานตนเองเปU2/รูรวมทั้งไดKเรียนอย07ใก,K ๆ บK!2 

 2.  ครูแนวให67 9̂ 2547 ที่ไดKทุนเปU2ตัวแบบที่ดี จึงเปU2แรงบันดาลใจต7อการเขK!มาเรียน 

รวมทั้งเรื่องการรับทุนการศึกษา และการบรรจุงาน ทําใหKมีคนสนใจเรียนครูแนวใหม7เพิ่มมากขึ้น 
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แต7จากการศึกษาเชิงลึกพบว7! นักศึกษาที่เขK!มาเรียนหลัง 9̂ 2547 บางส7วนนั้นไดKขาดการติดตาม

ความคืบห2K!Jองโครงการจึงไม7ทราบรายละเอียดของทุน และการระงับทุน 

 3.  จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7าเมื่อเกิดโครงการครูแนวให67 9̂ 2547 

นักศึกษาไดKแนะแนวโครงการครูแนวใ567 โดยการประชาสัมพันSCต7!* ๆ ส07ชุมชน/นักเรียน/โรงเรียน 

นักเรียนที่กําลังจะเขKามหาวิทยาลัย จึงเกิดความเขKาใจ และสนใจเรียนครูแนวให67 ทั้งที่อยากไดKทุน

หรือไม7ไดK Wตาม ทําใหKจํานวนผ0KเรียนสายครุศาสตรCที่เพิ่มมากขึ้น  

 จํานวนผ0KเJK!เรียนครูแนวใหม7เพิ่มมากข้ึน ผ0KศึกษาวิเคราะหCไดKใน 2 ลักษณะ คือ  

 1.  โอกาส ทําใหK/2ในสังคม มีความตื่นตัว และสนใจเรียนครูมากข้ึน ระบบสามารถทําการ

คัดกรองผ0Kเรียนที่มีความสามารถ และมีความศรัทธาที่จะเรียนครูอย7!งแทKจริง ซึ่งเปU2สิ่งที่ดี อยู7ที่ว7!

จะมีวิธีการอย7!งไรที่ทําใหKคนที่เขK!มาเรียนครู คณะไดK/2เก7* และดีจริง ๆ  

 2.  อุปสรรค คนที่ติดตามJ7!วสารอย07สม่ําเสมอเมื่อทราบว7!ทุนถูกระงับ จึงไม7ไดKสนใจเขK!มา

เรียน ส7วนคนที่ไม7ไดKติดตามJ7!วสารครูแนวใหม7 Wอยากมาเรียนตามกระแสสังคม จํานวนผ0Kสมัครจึง

มีมากข้ึนเรื่อย ๆ แต7คุณลักษณะผ0Kสมัครกลับลดลง ทําใหKระบบไม7สามารถทําการคัดกรองคนมาเรียน

ครูเท7!ที่ควร ตัวปdอนเขK! (Input) ส07ระบบ (Process) จึงไม7ไดK/?ณลักษณะตามความคาดหวังของสังคม 

ครูที่ผลิตจึงเปU2ครูที่มีลักษณะเดิมไม7โดดเด72มากเมื่อเทียบกับผ0Kเรียนที่ไดKทุน 

 งบประมาณคณะครุศาสต"C  (9̂งบประมาณ  2550) 

งบประมาณแผ72ดิน       211,000  บาท 

เงินนอกงบประมาณ       1,697,283 บาท 

รวม     1,908,283 บาท 

 

4.3  ขLอมูลพื้นฐานของ$KLใหLขLอมูลที่สําคัญ  

 

 จากการศึกษาเรื่อง การผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยสัตบงกช*โดยการสัมภาษณCเจาะลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ จํานวน 18 ราย ซึ่งมี

จุดเด72และมีรายละเอียดที่น7าสนใจ ดังตารางที่ 4.13 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.13  JKอมูลพื้นฐานของผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ  

 

ขLอมูลพื้นฐานของผูLใหLขLอมูลที่สําคัญ 

  

จํานวน 

(n=18) 

(Lอยละ 

(100.0) 

เพศ    

       ชาย 6  33.33 

       หญิง 12 66.67 

สถานภาพสมรส       

      โสด 10 55.56 

      สมรส 8  44.44 

อายุ (0:)    

       18-27 6  33.33 

       28-37  3  16.67 

       38-47  4 22.22 

       48-57  4  22.22 

       58 ป̂J$Qนไป 1 5.56 

ภูมิลําเนา     

      ภาคกลาง 2 11.11 

      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 77.77 

      ภาคตะวันตก 1 5.56 

      ภาคตะวันออก 1 5.56 

รายไดLตSอเดือน   

   1,500-3,000 บาท (นักศึกษา) 2  11.11 

   3,001-5,000 บาท (นักศึกษา) 3  16.67 

   5,001-10,000 บาท (นักศึกษา) 1 5.56 

   30,001 - 50,000 บาท 10 55.55 

   60,000 บาทขึ้นไป 2  11.11 
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ตารางที่ 4.13  (ต7)) 

 

ขLอมูลพื้นฐานของผูLใหLขLอมูลที่สําคัญ 

  

จํานวน 

(n=18) 

(Lอยละ 

(100.0) 

 ตําแห/Sงทางวิชาการ         

      ผ0Kช7วยศาสตราจารDC 8  44.44 

      รองศาสตราจา"DC 1 5.56 

      อาจารDC 3  16.67 

ระยะเวลาที่ทําการสอน    

      5- 10 9̂ 3 25.0 

     11- 20  9̂    

     21-30 9̂    

     30 9̂ ข้ึนไป    

ชั้น0:    

   ชั้นป̂ที่ 1 2  11.11 

   ชั้นป̂ที่ 2 1 5.56 

   ชั้นป̂ที่ 3 1 5.56 

   ชั้นป̂ที่ 4 1 5.56 

   ชั้นป̂ที่ 5 1 5.56 

อาชีพของ$KLปกครอง (นักศึกษา)    

    รับราชการครู  4  66.66 

    ทํานา 2  33.34 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว    

    5 คน 3  16.67 

    4 คน 9 50.0 

    2 คน 6  33.33 
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 ผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ ส7วนใหL7เปUนเพศหญิง (รKอยละ66.67) ที่เหลือเปUนเพศชาย (รKอยละ33.33)   

 ช7วงอายุที่ตอบ คือ 18-27 9̂ (รKอยละ 33.33) ที่เหลือมีอายุอย07ในช7วง 38-47 9̂ และ48-57 9̂เท7ากัน 

 (รKอยละ22.22) อายุ 28-37 9̂ (รKอยละ16.67) และ58 ป̂ขึ้นไป (รKอยละ22.22)  

 เกินครึ่งสถานภาพโสด (รKอยละ55.56) ที่เหลือมีสถานภาพสมรสแลK3 (รKอยละ44.44) 

 ภูมิลําเนา ส7วนใหญ7อย07ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รKอยละ77.77) รองลงมามีภูมิลําเนา  

ภาคกลาง(รKอยละ 11.11) และภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเท7! ัน (รKอยละ5.56) 

  อาชีพของผ0Kปกครอง เกินครึ่งประกอบอาชีพรับราชการครู (รKอยละ66.66) รองลงมาอาชีพ          

ทํานา (รKอยละ33.34) 

 รายไดKเฉลี่ยต7อเดือนที่ไดKรับ พบว7! เกินครึ่งรายไ<K 30,000-50,000บาท (รKอยละ55.55) รองลงมา 

รายไดKต7อเดือน 3,001-5,000 บาท (รKอยละ16.67) และรายไดKต7อเดือน1,500-3,000 บาท และ70,000 บาท

ข้ึนไป เท7! ัน (รKอยละ 11.11) 

 จํานวนสมาชิกในครอบครัวครึ่งหน่ึง มีจํานวนสมาชิก 4 คน (รKอยละ50.0) รองลงมา (รKอยละ

33.33) มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน และส7ว22Kอย (รKอยละ16.67) มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

จํานวน 5 คน  

 ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ ค7อนJKางมากมีตําแห27งทางวิชาการ คือ ผูKช7วยศาสตราจารDC (รKอยละ

75.0) ส7ว22Kอยตําแห27งอาจา"DC (รKอยละ25.0) และส7ว22Kอยมาก ตําแห27งรองศาสตราจา"DC (รKอยละ

8.33)  ระยะเวลาที่ทําการสอน 21-30 9̂ (รKอยละ33.33) 5-10 9̂และ 21-30 9̂ (รKอยละ25.5) และ11-

20 9̂ (รKอยละ11.11)  

 เปUนทA(27!สังเกตว7!ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญในกลุ7มผูKสอน มีอายุการทํางาน/7อนJKางนาน และมี

ตําแห27งทางวิชาการมาก อันมีส7วนดีต7อการสอน และถ7ายทอดประสบการ@C แต7อาจส7งผลทั้ง

ทางดKานบวก และดKานลบในดKานการบริหารงานขึ้นกับบรรยากาศองคC !" และภาวะผูKนําของ

ผ0Kบริหารอง/Cการ 

 

4.4  กรณีตัวอยSางการสัมภาษณ@เจาะลึก 

 

 จากโครงสรK!งการสัมภาษณCกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ มีประเด็นรายละเอียดมาก ในแต7ละราย 

นอกจากน้ียังมีความคลK!ยคลึงกัน จึงขอนําเสนอเพียง 5 ราย เน่ืองจาก กล?7มเปdาหมายมีลักษณะที่โดด

เด72 และใหKขKอมูลที่ชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี ดังน้ี 
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 กรณีศึกษารายที่ 1:  นภาพร* 

 นภาพร* เปU2หญิง อายุ 24 9̂ มีภูมิลําเนาอย07ที่จังหวัดสัตบงกช* ในครอบครัวมีสมาชิก 4 คน 

บิดาและมารดามีอาชีพทํานา รายไดKต7อเดือนที่ไดKรับต7อเดือน 3,000 บาท ครอบครัวมีรายไ<K 12,000 

บาท นภาพร* จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนโพนคK) อําเภอเมือง* จังหวัด

สัตบงกช* จากนั้นศึกษาต7อระดับมัธยมศึกษาตอนตKนที่โรงเรียนร7มเ ,K! อําเภอเมือง* จังหวัด

สัตบงกช* เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.78 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่

โรงเรียนสัตบงกชนุกูล*อําเภอเมือง จังหวัดสัตบงกช* สายวิทDC-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม  3.29  

 ตอนเรียนมัธยมศึกษาตอนตK2นภาพร* ชอบทํากิจกรรม ไดKรับรางวัลทางวิชาการมาก และ

อาจารยCมักจะดึงตัวไปแข7งขันทางวิชาการบ7อย ๆ พอเรียนโรงเรียนสัตบงกชนุกูล* ก็จะลงแJ7งขัน

กีฬา ทํากิจกรรมทั่วไป รางวัลทางวิชาการก็ไม7ค7อยมี ปHจจุบัน นภาพร*กําลังศึกษาอยู7ที่คณะครุ

ศาสต"C สาขาวิชาวิทยาศาต"C เอกเคมี ชั้นป̂ที่ 5 มหาวิทยาลัยสัตบงกช จังหวัดสัตบงกช*  

เกรดเฉลี่ยภาคการศึกษาปHจจุบันไ<K 3.88 ทัศนะต7อครูและอาชีพครู  7อนเขKาเรียน ไม7เคยคิดที่จะเรียน

ครู ไม7เคยชอบเลยทําใ5Kไม7มีทัศนะต7ออาชีพครู ไม7เคยคิดถึงอาชีพครูม! 7อน แต7ดKวยความยากจน

ฐานะที่บK!2ไม7ไดKร่ํารวย แม7 Wจะบอกเสมอว7!เวลาเรียน เรียนอะไรก็ไดKที่มีงานทํา  ก็เลยคิดว7!อยาก

เรียนพยาบาล เพราะว7!ไดKงานทําและตอนน้ันก็ไดKJ7!วว7!เรียนครูจบมาแลKวไม7มีงานทํา พอดีวันหนึ่ง

อาจารDCที่ปรึกษามาบอกว7ามีโครงการครูแนวให67 และโครงการนี้มีการใหKทุนการศึกษาใหKดKวย 

รวมทั้งเมื่อเรียนจบไปก็ไ<Kบรรจุงานใ5K นภาพร* กล7!วว7! ถK!โครงการครูแนวใหม72AQไม7มีทุนใ5K และ

ไม7ไดKบรรจุงานก็คงไม7ไดKเรียนครูอย7!งแ27นอน แต7เมื่อไดKเขKามาเรียนครูแนวใหม7แลK3 หลังจาก

แหล7งที่มาเรียนครู ทัศนะต7อครูก็เปลี่ยนไป/7อนขKางมาก อาจารยCที่คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัย

สัตบงกช*  จะปลูกฝHงมากเก่ียวกับครู และอาชีพครูมาก  อาจารยCที่คณะครุศาสต"C พยายามจะบอก

เสมอใน เรื่องการเรียนครูว7! ถึงเราจะชอบไม7ชอบเรียนครูเราก็ตKองทําเต็มที่ เพราะเราไดKทุนของรัฐ

แลK3 หลังจากน้ันมาเรียนไปไดKระยะเวลาหนึ่งความร0KสึกถึงความเปUนครูในตัวเองก็มีมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 นภาพร* ใหK/วามเห็นคุณลักษณะที่ดีของครูในดKานต7าง ๆ  กล7าวคือ ในดKานคุณธรรม

จริยธรรมของครูน้ัน นภาพร*เห็นว7! ครูควรมีเปU2อันดับแรก รองลงมาคือ ความร0Kความสามารถทาง

วิชาการเปU2อันดับสอง และอันดับสามคือ บุคลิกภาพ นภาพร* กล7!วว7! ไดKเห็นเพื่อนบางคนที่เรียน

เก7งแ.7บางคนกลับไม7มีคุณธรรมจริยธรรม คิดว7าคุณธรรมน้ันสําคัญไม7ใช7แ/7อาชีพครู ทุก ๆ อาชีพถK!

มีคุณธรรมจริยธรรมก็จะทํางานไดKดี  เพื่อนที่เรียนร7วมหKองคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช*  

มีทั้ง 

——————————— 

*นามสมมติ 
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นักศึกษาที่ไดKทุนและไม7ไดKทุนเรียนร7วมกันในหKอง โดยนักศึกษาทุนมี 46 คน และที่ไม7ไดKทุนมี

ประมาณ 100 กว7!/2 ส7วนพื่อนร7วมหKองที่ไดKทุนน้ันมีลักษณะที่แตกต7!งกัน บK!งก็เรียนเก7งมาก เก7*

ปานกลาง และก็ไม7/7อยเก7* แต7คนไม7เก7งมากแต7อาศัยขยันก็เลยเรียนไดKดีเช72กัน คนไม7เก7งแต7Jยัน

เขKามาเรียนทุน เพราะมีปHจจัย เปU2ตัวเสริม  

  นภาพร* เห็นว7! นักศึกษาไทยปHจจุบันในทัศนะนภาพร* ก็คือ “แD7”  ถK!เปU2เรื่องการศึกษา

การเรียนก็แลKวแต7คน แต7ทั้งนี้เท7!ที่เห็น นภาพร*  ,7าวว7! นักศึกษาไม7/7อยตั้งใจเรียนอย7!งเต็มที่

เท7!ไห"7 ค7อนJKางที่จะเรียนอย7างอิสระ เขKาเรียนบKางไม7เขK!เรียนบK!* เวลาเรียนจะเล72 ๆ มากกว7! 

แมKแต72= ศึกษาทุนก็มีบK!* ที่ติดเล72 แต7ดKวยความที่ตKองเรียนเอาเกรดที่สูง ๆ ที่ตKองผ7!2ตามเกณฑCที่

กําหนดไวKในสัญญา นักศึกษาทุนก็เลยตั้งใจ เวลาสอบก็ตั้งใจอ7านหนังสือมากจะทําจะเล72เหมือน

เพื่อนคน     อื่น ๆ ก็คงไม7ไ<K แมKจะอยากเล72มากแค7ไหนก็ตาม 

 ผูKปกครองต7อการสนับสนุนบุตรหลานในสังคมไทยนั้น นภาพร* ,7าวว7! พ7อแม7เดี๋ยวน้ี

ท?7มเทใหKลูกโดยรวมจะช7วยลูกมาก ส7วนมากแลKวพ7อแม7จะช7วยลูกเยอะแต7ตัวเด็กเองมักจะไปอยู7ใน

สังคมที่อย07 =บเพื่อนมากกว7! สรุปโดยรวมแลKวก็พ7อแม7สนับสนุนแ 7ลูกอย07แลK3 

 ในเรื่องการรับรูKข7าวสารครูแนวใหม72ั้นนภาพร* กล7!วว7! รูKJ7าวจากอาจารยCที่ปรึกษา 

อาจารยCแนะแนวที่โรงเรียนก็ยังไม7รับร0Kข7าวสารครูแนวใ567 นภาพร* เห็นว7!โรงเรียนสัตบงกชนุกูล* 

เปUนโรงเรียนใหL7 เปU2โรงเรียนประจําจังหวัดยังไม7ร0Kเรื่อง ขนาดเปU2โรงเรียนในเมือง แลKวที่อื่นคง

จะรับร0KไดKไม7มากนัก  นภาพร*  กล7!วว7! โดยส7วนตัว ก็ไม7ไดKร0Kเรื่อง และไม7เคยไดKยินข7!วสารครูแนว

ใ567 คนที่บอกข7าวครูแนวให67 คือ อาจารยCที่ปรึกษา นภาพร*  เล7!ว7!อาจารยCที่ปรึกษาของนภาพร* 

น้ันแฟนอาจารDCที่ปรึกษาสอนที่คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* อาจารยCที่ปรึกษาจึงไดKเอา

รายละเอียดโครงการครูแนวใหม7มาใหKดูตั้งแต7แรก ๆ ที่ยังไ67ไดKเริ่มสมัครโครงการ ตอนแรกครูแนว

ใหม7สมัครเดือนมีนาคม แต7โครงการไม7พรKอมเลยเลื่อนไปเดือนเมษายน  

 นภาพร* กล7!วว7! เพื่อนที่ร0KJ7!วครูแนวใหม7ส7วนมากที่ร0K เพราะพ7อแม7เปU2/รูเปU2คนมาบอก

รายละเอียดต7!* ๆ ส7วนคนที่พ7อแม7ไ67ไดKเปU2/รู ทํางานนอกเหนือจากครู เพื่อนก็อ7!2หนังสือพิมGC

หรือไม7ก็ฟHงข7าว และก็เพื่อนบอกต7) ๆ กันมาอีกทีหนึ่ง นภาพร* กล7าวว7! การแหล7งที่มาเรียน

โครงการครูแนวใหม72AQเหตุผลสําคัญ เพราะไดKบรรจุงาน และไดKทุนการศึกษา 

 นภาพร*เห็นว7!ตัวโครงการจะไดKเงินทุนการศึกษาเปU29̂ ๆ ละ 69,000 บาทไ<KเปU2ภาคเรียน 

 ๆละ 34,500 บาท เงินที่ไ<Kจากเงินครูแนวใหม72=Q2 เงินที่ไดKรับในแต7ละเทอมนั้น นภาพร* กล7!วว7!              

ที่บK!2ถือว7!เงินของใครก็ถือว7!เปU2ของครอบครัว เงินส7วนนี้ที่ไดKจากทุนการศึกษาครูแนวใ567 ก็ใ5K

แ67เก็บไ3K พอจะใชK Wถึงค7อยขอแม7อีกที เงินที่ไดK WเอาไวKใชKรวม ๆ กัน เดือนหน่ึงนภาพร* บอกว7!ใEK
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จ7ายไม7เกิน 3,000 บาทในเรื่องของตัวทุนถือว7!พอ และเงินใชKจ7!ยก็พอเพียง ถึงมันไม7พอก็ไม7เปU2ไร 

มีแ/7ไหนก็ใชKแ/72=Qนเพราะที่บK!2ก็ไม7ไดKร่ํารวยอะไร และก็ใชKจ7!ย/7อนJK!งประหยัด ไม7ฟ?aมเฟhอย การ

มาเรียนครูแนวใ567ที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช*  ตอนแรกไม7ไดKตั้งใจจะเรียนมหาวิทยาลัยสัตบงกช* 

นภาพร*  กล7!วว7! ความตั้งใจแรกนั้นมีความตั้งใจว7!อยากเรียนที่มหาวิทยาลัยที่อยู7ในกรุงเทพ ฯ 

ตอนที่สอบครูแนวใ567น้ันมีสามอันดั>45Kเลือกที่ลง โดยนภาพร*  กล7าวว7!ตอนแรกจะลงที่กรุงเทพ 

ฯ ทั้งสามอันดับแ272อน อันดับที่เลือกมีสามอันดับ คือ  

 อันดับแรก คือ  คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ เอกภาษาไทย 

 อันดับสอง คือ  คณะศึกษาศาสต"C มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสังคมศึกษา และ 

  อันดับสุดทK!ยลงที่ คณะครุศาสต"Cมหาวิทยาลัยสัตบงกช*  

 เหตุผลที่ลงมหาวิทยาลัยสัตบงกช* เปU2อันดับที่สาม เพราะว7!ตอนไปสมัครที่ส7วนกลางคือ 

ตKองไปสมัครที่กรุงเทพ ฯ แต7เมื่อไปถึงกรุงเทพ ฯ ไปถึงแลKวรูKสึกไม7น7!อย07 ไม7อยากอยู7ที่กรุงเทพ ฯ 

จึงตัดสินใจโทรศัพ8Cมาบอกแ67 ขอกลับมาอยู7บK!2อยู7ที่จังหวัดสัตบงกช* ดีกว7!เลยเปลี่ยนใจจะมา

เรียนที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช* แต7เมื่อจะสมัครเอกภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช*ไม7มีเอก

ภาษาไทย เอกสังคมที่ใหKทุนครูแนวให67 นภาพร* จึงเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสต"C พอขึ้นป̂สองมี

การเลือกวิชาเอก นภาพร* จึงเลือกเรียนเอกชีววิทยา ซึ่งการเลือกเรียนวิชาเอกชีววิทยาเพราะเปUนวิชา

ที่ตนเองถนัดมากที่สุด  เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช*มีเด็กที่ไดKรับทุนครูแนวใหม7นั้นไดKรับ

ทุนรวมทั้งหมด 46 คน 

    7อนเJKามาเรียนที่คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* นภาพร* กล7!วว7!ไ<Kสอบติด

โควตK! คณะพยาบาลศาสาต"C ที่มหาวิทยาลัยขอนแ 72 และสอบติดคณะพยาบาลศาสต"C ที่วิทยาลัย

เกื้อการุณDC นภาพร*กล7!วว7! จริง ๆ ที่เลือกจะเรียนคณะพยาบาลในตอนน้ันใจจริงก็ไม7ไดKอยากเรียน

พยาบาลมาก  แต7ติดในคําสอนที่แม7พยายามบอกเสมอว7!เรียนอะไรก็ไดKที่ไดKงานทํา ก็เลยเรียน และ

พอดีพี่สาวคนโตเรียนคณะสาธารณสุขศาสต"C ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นภาพร* กล7าวว7! ถK!

ตัดสินใจเรียนพยาบาลจริง ๆ ในตอนแรกนั้น คิดว7าถK!เราจะเรียนพยาบาลก็ตKองกูKเงินเรียนเหมือน

พี่สาว แต7ถK!เรามาเรียนครูแนวใหม7มีทั้งเงินใ5K และ มีการบรรจุใหK Wเลยเรียนซึ่ง27!จะดีที่สุด 

  นภาพร*กล7!วว7! ลักษณะเพื่อนที่เรียนเปU22= ศึกษาทุนครูแนวใหม7นั้น โดยรวม ๆ ถือว7!

เปUนเด็กที่เรียนเ 7* กระตือรือรK2 หัวดี บางคนเ 7งมาก การเรียนก็จะไดKคะแนนดีกันส7วนมาก อาจา"DC

ก็มักจะชมครูแนวใหม7ร?72ตนเองอย07เสมอ  เวลาเรียนร7วมกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ที่ไม7ไดKรับทุน เพราะ

ที่คณะครุศาสตรCร?72แรกคือ รุ72ของตนเท7!นั้นที่ไดKรับทุนครูแนวให67 ซึ่งในหKองก็มีทั้งนักศึกษาที่

ไดKรับทุนครูแนวใหม7ที่คัดเลือกกับทางส7วนกลาง และกลุ7มที่เขKามาสอบเรียนครูแนวใหม7กับ

มหาวิทยาลัยสัตบงกช การสอบก็สอบทั่วไป ไม7ไดKมีการคัดที่เขKมJKนมากเท7าเด็กทุน  
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 ครูก็จะชมนักศึกษาทุน อีกทั้งนักศึกษาทุนมักจะเปUนตัวนําในคณะครุศาสตรCในการทํา

กิจกรรมต7!* ๆ เพื่อนคนอื่น ๆ ที่เปUนนักศึกษาทุนร7วมหKองที่เรียนดKวยกันนั้น เท7!ที่คุยกัน ก7อนที่จะ

มาเรียนครูแนวใหม7นั้นมีทั้งที่สอบติด คณะพยาบาลศาสต"C โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  สอบติดคณะวิศวกรรมศาสต"C มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสต"C 

มหาวิทยาลัยขอนแ 72 สอบติด พยาบาลทุนอําเภอ ติดสาธารณสุขทุนอําเภอ นภาพร*กล7!วว7! มีส7วน

ทA(2Kอยมากที่จะสอบอะไร ไ67ไ<K หรือส7วนนKอยมากที่จะสอบเJKามหาวิทยาลัยไม7ติดแลKวถึงมาเรียน

ทุนครูแนวให67 

 ในดKานกระบวนการเรียนการสอน นภาพร*กล7าวว7! ที่คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัย

สัตบงกช*  คิด37าจริง ๆ แลKวตัวหลักสูตรดี แต7/22P!มาใEK นํามาปรับใชKไม7ดีเท7!ที่ควร การจัดการไ67

ดี นภาพร*  กล7!วว7! ครูที่สอนครูแนวใ567ในความคิดเธอ ก็เปU2/รูเ 7! ๆ มีบางคนก็เปU2/รูให67 ๆ 

ครูที่สอนครูแนวใ567ควรเปUนครูที่เ 7* สอนดี นภาพร*กล7!วว7! ในส7วนคณะครุศาสตรCยอมรับเลยว7!

กระบวนการเรียนสอนวิชาครูถือว7!ดีมาก คือโดยส7วนตัวยอมรับในส7วนวิชาครู แต7/-ดว7!ในส7วนของ

วิชาเอกเฉพาะที่เราเรียนนั้นที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช* สูKมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มหาวิทยาลัยที่ใหL7 ๆ

ไม7ไ<Kในเรื่องของวิชาการ เช72 การทดลองในหKองปฏิบัติการ การทําแลป นภาพร*  กล7!วว7! พวกเรา

จะเรียนเปU2แลปพื้นฐาน บางทีครูก็ไม7ไดKสอนเราจริงจัง บK!งก็ใหKเจK!ห2K!แหล7งที่มาคุมแทนบK!* ครู

สอนบK!งไม7สอนบK!* ในส7วนของวิชาครูนั้นเต็มแหล7งที่มากสอนดีมาก นภาพร*  กล7!วว7! ที่เลือก

เอกชีววิทยาเพราะถนัดที่สุด เมื่อ9̂ 1 เทอมแรกเกรดเฉลี่ยเพื่อนที่ไ<Kทุนครูแนวใหม72=Qนเกรดเฉลี่ยไ67

ถึง 2.75 ประมาณ 5 คน ซึ่งทางส7วนกลาง สกอ. ก็ช7วย นภาพร*  กล7!วว7! ป̂หนึ่งมีเด็กทุนที่ไดKเกรด

ไม7ถึง 2.75 ก็มีมาก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยใหL7 ๆ ที่มีการแข7งขันที่สูง ๆ ก็มีนักศึกษาตกทุน

/7อ2JK!งมาก รวมทั้งในมหาวิทยาลัยที่อื่น ๆ ก็&E7นกัน ทาง สกอ. จึงช7วยเหลือ อนุโลมใหK/2ที่เกรด

ไม7ถึง 2.75 มีโอกาสไดKเรียนต7อไป คือ ช7วยแ/7ใน9̂แรก ลดเกรดจากเดิม 2.75 เปU2เพียง 2.50 ถK!ใคร

ไม7ถึงในป̂ต7อไปก็จะใหKออกตามหลักเกณฑCที่กําหนดใหKคือ โอกาสแค7ป̂เดียวป̂ต7) ๆ ไ ป เกรด

เฉลี่ยนตKองไม7ต่ํากว7! 2.75 ตามหลักการที่กําหนดไ3Kนภาพร*  กล7!วว7! การเรียนครูแนวใ567 ในดK!2

หลักสูตรในภาพรวมนั้นคิดว7! กิจกรรมเสริมดK!2คุณธรรมจริยธรรมเยอะ ช7วง 5 9̂ ที่เรียนที่

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เ2K2มาก เช72 การไปอบรมเJK!วัด แต7ตอนที่มีครูมี 4 ป̂ Wไม7เ2K2มาก ครู 4 9̂  

 นภาพร* กล7!วว7!/รู 4 9̂ ไม7ค7อยมีกิจกรรม เนK2เรียนตามสาขาเอก การเรียนการบรรยาย

ตามปกตินภาพร*   ,7าวว7! การเรียนการสอนตามวิชาเอกที่เลือกคือ นภาพร* เลือกเอกชีววิทยา

ส7วนมากคนเรียนสายวิทยาศาสตรC !รเรียนการสอนก็จะไปเรียนที่คณะวิทยาศาต"C แต7ถKาเรียนเอก

ภาษาอังกฤษ ก็จะไปเรียนที่คณะมนุษยศาสตรCและสังคมศาต"C เปU2ลักษณะการเรียนร7วมกันระหว7าง

สองคณะ เปU2 !รใชKบุคลากรและทรัพยากรร7วมกันนภาพร* กล7!วว7! การเรียนการสอนที่ไปเรียน
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คณะวิทยาศาสตรCนั้นครูที่สอนวิชาเอกที่นภาพร* เลือกเรียนนั้นครูที่สอนก็ไม7ไดKจบสายครูมา บาง

คนก็จบสายวิทยาศาสต"CลKวน ๆ ไ67ไดKจบทางดK!2 !รศึกษาครูสอนวิทยาศาสต"C ซึ่งนภาพร* คิดว7! 

ครูมีความต7!งกันในดK!2ต7!* ๆ คือ ครูมีอะไรหลาย ๆ อย7!งที่แตกต7!งกันที่เห็นไดKชัด เช72  

 1.  ครูคณะครุศาสตรC/รูจะเขK!ใจเด็กมากกว7!  

 2.  บุคลิกภาพครูก็จะค7อนขK!งต7างกันมาก บุคลิกภาพครูคณะวิทยาศาสตรCจะดูเปU2

นักวิทยาศาสต"C การพูดจาของครูก็จะแตกต7าง พูดจาเนKนความสนุกสนาน เฮฮา แต7มาทางคณะ                   

ครุศาสตรCครูพูดจาดี มีบุคลิกภาพทางการสอนที่ดี ไม7ดุด7! 

 3.  ถK!เด็กคนไหนสอบไม7ไ<KครูคณะครุศาสตรCก็จะประนีประนอมมากกว7! จะช7วยมากกว7!

แต7ถK!/ณะวิทยาศาสต"C การวัดผลจะต7!งกันมากคือ ถK!สอบตกก็คือตก 

  ในส7วนของคณะครุศาสต"C ที่เรียนวิชาครูน้ัน การเรียนการสอนครูแนวให67 จะเรียนหลาย

วิชา อาจารยCจะสอนหลายรูปแบบ บางทีจะใหKนั่งเปUนวงกลม รูปแบบการเรียนอาจารยCจะจัดไ67

เหมือนกัน อาจารยCจัดหลาย ๆ แบบ นภาพร* กล7!วว7! วิชาที่ลงพื้นที่บ7อย ๆ น้ันโดยรวมถือว7!ทุกวิชา

/7อ2JK!งจะลงพื้นที่เกือบทั้งหมด การเรียนการสอนคณะครุศาสต"C มีการทํากรณีศึกษา การทําวิจัย

ในชั้นเรียน  วิจัยในชั้นเรียนตรงกับช7วงออกฝYกนักศึกษาจะออกฝY ที่โรงเรียนมากกว7! ออกJK!งนอก

อย7!งจริงจังตอน 9̂ 3 ภาคเรียนที่ 1 โดยเราจะตKองเขียนรายงาน ดูการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เหมือนใหKสังเกตโรงเรียน แต7ไม7ไดKสังเกตนักเรียน ดูกฎระเบียบโรงเรียน โรงเรียนที่เราสังเกตการ

สอนไม7จําเปU2ตKองฝY สอนก็ไ<K   ในการทําวิจัยนั้น มีการทําวิจัยดKวยซึ่งเรื่องที่จะทําวิจัยก็เปU2เรื่อง

อะไรก็ไ<K  ตอนฝY ประสบการณCวิชาชีพน้ันนภาพร* กล7!วว7! ไดKทําออโตKแวรC/อมพิวเตอรCช7วยสอน

การฝY ประสบการณCวิชาชีพนั้นฝYกประสบการณCวิชาชีพ เมื่อ9̂ 4 ภาคเรียนที่ 1 การออกไปฝY 

ประสบการณCก็จะตKองมีการออกไปเขียนแผนเขียนหลักสูตร แลKวก็มีใหKสอนจริง 

 ในการฝYกครั้งที่สาม 9̂ 4  ภาคเรียนที่ 2 ถึง9̂ 5 ภาคเรียนที่ 1 โดยฝYกประสบการณCวิชาชีพ

หน่ึงป̂เต็ม เมื่อฝY เสร็I9̂ 5 เภาคเรียนที่ 2 ก็จะกลับมาเรียน กลับมาเรียนในวิชาที่เหลือทั้งหมดวิชาที่

/K!* ก7อนห2K!2AQออกฝY ครั้งละ 1 เดือนแต7ละภาคเรียน 9̂ 1 ที่คณะจะเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป และมี

การอบรมต7!* ๆ เช72 อบรมออโตKแว"C อบรมต7าง ๆ ไดKไปวัดตั้งแต79̂ 1 อบรมธรรมะ ศึกษาดูงาน 

กิจกรรมไป/7!D ตอน9̂1 ที่ไป/7อ2JK!งจริงจังไม7ไดKไปเที่ยว ไ<Kไปเที่ยวจริง ๆ ตอน9̂ 2  

 นภาพร*  กล7!วว7! 9̂ 2 มีโอกาสไดKไปดูงานที่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร@C และโรงเรียนวิถี

พุทธ อย07ที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปU2โรงเรียนที่เ2K2การช7วยเหลือตัวเองไม7เนK2 !รแก7งแย7งชิงดีเด72 ใน

เรื่องเรียน นภาพร*กล7!วว7! เท7!ที่ดูเด็กนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสร@C เด็กจะเ 7งและแข7งใน

วิชาการมากกว7! แ.7เด็กอีกโรงเรียน คือ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนี้จะฝYกการทําสมาธิ ซึ่งโรงเรียน
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น้ีมีตั้งแต7ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาป̂ที่ 6 คนที่ไปเรียนไม7ตKองเสียค7าเทอม การไปดูงานต7!* ๆ จะ

ไดKประสบการณCความร0Kที่ดี 

 การวัดผลประเมินผล คณะครุศาสต"C ครู 5 9̂ การวัดผลการประเมินผลน้ันส7วนมากที่น้ีจะดู

จากการทํางานมากกว7! เนK2ปฏิบัติมากกว7!ทฤษฎี เช72 ใหK !รเขียนแผน สอบจริง ๆ ประมาณ 30 

เปอ"Cเซ็น การวัดผลตอนทK!D  เวลาสอบมักแสดง จากเคส ส7วนการวัดผลของคณะวิทยาศาสต"C ก็

เหมือนการสอบทั่วไปตามปกติของการสอบ คือ มีการสอบขKอเขียน สอบกากบาท เหมือนสอบ

ทั่วไป  

 นภาพร*  กล7!วว7! คิดว7!จุดอ7อนของการจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสต"C ครู 5 9̂ อย07ที่

การแบ7งชุดวิชาเยอะไป นภาพร* ใหK/วามเห็นว7! พอหน7วยกิตเยอะไปก็ทําใหKนักศึกษาว7!งเกินไป 

คนไหนไม7ตั้งใจ ภาคเชK!เรียน ภาคบ7!ยอาจารDCใหKคK2/วK!อิสระ บางคนก็ไม7ทํากลับหอนอน จุดอ7อน

จุดนี้ทําใหKเหลือเวลามากไป ถK!อาจารยCจะทําการสอนทั้งวันก็ไม7ไ<K เพราะมันนานและน7!เบื่อทั้ง

ผ0Kสอนและผ0Kเรียน พอแบ7งชุดวิชาที่หน7วยกิตมาก ๆ แบบนี้เพื่อนก็กลับหอนอนกัน จุดที่คิดว7!ควร

ปรับ 27!จะแบ7งเหลือห27วยกิตย7อย ๆ อีก นักศึกษาจะไดKเต็มที่  

  นภาพร*  กล7!วว7! อาจารยCที่สอนครูแนวใหม72=Q2 อาจารยCจะรับร0Kว7ามีเด็กทุนและเด็กที่ไม7ไ<K

ทุน อาจา"DCคณะครุศาสตรCทุกคนจะรับร0K อาจารยCจะใหK/วามสําคัญเปU2พิเศษ แ.7คณะอื่นไม7ร0Kก็จะจัด

ครูคนไหนมาสอนก็ไ<K จะทําความเJK!ใจร7วมกันแ/7ครูในครุศาสต"C อาจารยCหลาย ๆ ท7!2เคยสอนมา

อย7!งไรก็สอนอย7!งนั้นสอนแบบเดิม ๆ ไม7แตกต7!* เด็กก็จะไดKความร0Kเดิม ๆ สอนเดิม ๆ 

 ในเรื่องของการบรรจุงานนั้นนภาพร*กล7!วว7! เพื่อนที่จบการศึกษาในป̂นี้ไดKที่ลงกัน

หมดแลK3 นภาพร*  กล7!วว7! ตอนนี้เขตพื้นที่การศึกษาเปU2/2หาตําแหน7* มีตําแหน7* แต7เขตไม7ร0K

เรื่องบรรจุ ตKองไปถามที่กรุงเทพ ฯ นภาพร*กล7!วว7! J7าวมาว7! จะเปลี่ยนเปUนการสอบมีการสัม

ภาษา@Cการสอบจะไ,7ลําดับใครไ<Kคะแนนที่เยอะกว7! WมีโอกาสไดKที่ก7อนก็เลือ  7อน แต7คิดว7! !"

สอบคงไม7เรียงเกรดเพราะแต7ละแหล7งที่มาตรฐานอาจไม7เท7! =2เพราะอาจไม7ไดKมาตรฐาน  

  นภาพร* กล7!วว7! เพื่อนบางคนที่เปU22=กศึกษาทุนก็ไดKไปทํางานก7อนเพราะมีเสK2สายโดย

เพื่อนมีG7อแม7เปU2/รูฝากงานใ5K มีโรงเรียนที่ลงแ272อนแลK3 นภาพร*  กล7!วว7! B7วนตัวหวังว7! เดือน

พฤษภาคม เดือนมิถุนายน ช7วงนี้คงจะทํางานแลK3 เพื่อนที่เรียนดKวยกันพวกที่ไม7ไดKรับทุนครูแนว

ใ567 ก็หางานเอง คนที่พ7อแม7เ9Uนครูก็โชคดีกว7!คนอื่น ๆ พ7อแม7เปU2ครูก็ฝากลูกไ<K แลKวB7วนคนที่พ7)

แ67ไม7ไดKเปU2/รูก็หางานเอง เพื่อนบางคนไปคK!J!ยก็มี ทางคณะเองก็ไม7ไดKจัดการ คงมองว7!เปU2

ห2K!ที่ของฝa!ยอื่นคณะคงไม7มีบทบาทในการผลักดันไ<K เปU2เรื่องของระดับนโยบาย ส7วนนักศึกษา

ทุนน้ัน นภาพร*  กล7!วว7! ในร?72Jองตนเองไ<KมีการสรKางเครือJ7!ยจากนักศึกษาทุนดKวยกัน คือมAJ7!3
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อะไรก็ส7งข7!วมา ก็จะทราบความเคลื่อนไหว เรื่องครูแนวใ567 การบรรจุงาน โดยเราสรK!งเครือข7!D

กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ดKวย 

  ในเรื่องการเรียนรวมกันของทั้งกล?76 คือ ครูแนวใหม7ที่ไดKทุน กับครูแนวใหม7ที่ไม7ไดKทุนนั้น                       

นภาพร*  ก,7าวว7! มีอุปสรรคบK!งนิด ๆ หน7อย ๆ แต7ไม7มาก เพื่อนที่ไม7ไดKทุนอาจมีเหน็บแนมบK!*                        

แต7ก็อยู7ดKวยกันไดKปกติ บางทีเพื่อนบางคนไดKทุนก็ชอบยกตัวเองข7มเพื่อนคนที่ไม7ไดKทุน                     

เพื่อนบางส7วนก็จะเกลียด นภาพร* กล7!วว7! ขณะอาจารDCเองก็จะเผลอพูดเรื่องงาน เรื่องการบรรจุกับ

ครูแนวใ567 ซึ่งนภาพร* กล7าวว7! คนที่ไม7ไดKทุนก็จะร0Kสึกไม7ดีเท7!ไห"7  

 ในเรื่องของการวัดผลการเรียนครูแนวใหม7นั้น นภาพร* กล7!วว7! เด็กไม7ไดKทุนก็ค7อนขK!*

เปU2ฐานทางการเรียนใหK/7อนขK!งมาก เห็นไดKชัดใน มหาวิทยาลัยสัตบงกช แต72N!พร*คิดว7!

มหาวิทยาลัยใหL7 ๆ คงไม7มีมาก ยกตัวอย7!* เช72 เวลาเรียนหรือทํางานร7วมกัน ครูก็จะใหKเด็กทุนเปU2

หลักในการทํางานกล?76 โดยแบ7งเด็กทุนออกไปตามกล?7มต7!* ๆ เปU2ตัวหลักเปU2หัวหนK!ในกลุ7มนั้น 

ซึ่งเด็กทุนในบางครั้งก็ช7วยดึงเพื่อนใหK ระตือรือรK2ไ<K สภาพแวดลKอมในหKองเรียนที่มีแต7คนเก7งก็คง

ช7วยใหKเพื่อนคนอื่น ๆ ที่ไม7ไดKทุนขยันเรียนมากขึ้นไ<K นภาพร* กล7!วว7!  สภาพดังกล7าว 

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ อาจไม7มีลักษณะน้ี ตามที่ไดKยินเพื่อนที่เล7!ต7) ๆ กันมา ที่มหาวิทยาลัยขอนแ 72 

นักศึกษาทุนจะดKอยกว7!ที่ไม7ไดKรับทุน นภาพร* เห็นว7! อาจจะเปU2เพราะ มหาวิทยาลัยขอนแ 72 เปU2

เด็กที่ตKองสอบแJ7งเขK!มา เปU2เด็กที่เรียนเ 7งและก็มีความสามารถคือ เก7งอย07แลK3 มหาวิทยาลัยใหL7 ๆ 

คนที่เปU2ฐานคงไม7มีมาก 

 ในเรื่องของความพรKอมของการเตรียมการรียนครูแนวให67 นภาพร* กล7!วว7!  คิดว7!

โดยรวมแลKวพ"Kอม  นภาพร* กล7าวว7!  ตอน9̂ 1 ที่เขK!ไปเรียน คณบดีคนเก7!เหมือนเตรียมทุกอย7!* 

ไวKแลK3 โครงการเสริมต7าง ๆ ก็เตรียมไ3K ช7วงหลัง ๆ คณบดีคนใหม7ก็มีกิจกรรมเสริมก็ไม7/7อยมี

เ87าไห"7 ผ0Kบริหารคนเ 7!มีกิจกรรมทุกอD7างเด็กแ/7เตรียวตัวอย7!งเดียว เรื่องเงินก็ไม7ตKองออกเอง แ.7

ผ0Kบริหารคนใหม72=Q2โครงการที่จะทํา ที่อยากทํา บางครั้งนักศึกษาทุน ตKองเขียนแผน เขียนโครงการ

ขึ้นเองและไดKเสนอไปเพราะนักศึกษาทุนรูKว7ามีงบพัฒนาครูแนวใหม7อยู7แลK3 โดยนักศึกษาทุน

ร7วมกันคิดว7!จะทําโครงการอะไร นภาพร* กล7าวว7! แต7ละป̂นักศึกษาทุนจะตั้งประธาน เขียน

โครงการเสนอไปคณะ และก็ไดKไป การไปทัศนศึกษาจะยากที่สุด แ.7ไปวัดจะง7!ยมาก 

   คณบดีคนเ 7!ในความคิดส7วนตัวร0Kสึกว7!อาจารยCพรKอมมากไม7ตKองทําอะไร พอคนใหม7เขK!

มาบริหาร โดยส7วนตัวคิดว7!มี9Hญหานิดห27อย  เรื่องทัศนศึกษา หลัง ๆ ตัดงบออกไป  

 นภาพร* กล7!วว7!  ในทัศนะเรื่องการบริหารงานของคณะครุศาสตรCนั้น  นภาพร* กล7!วว7!  

คณบดีคนเ 7าน้ันดี คนให67การบริหารงานจะเห็นทีมไม7 A(คนหลัก ๆ อาจา"DCคนอื่นก็มีบK!งที่ร7วม มา

บางครั้งบางคราว คิดว7!ช7วงหลัง ๆ การบริหารงานหลัง ๆ เริ่มห7!งเหิน  
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 ในเรื่องการบรรจุงานน้ัน นภาพร* กล7!วว7! การมั่นใจบรรจุงานนน้ัน เพิ่งจะมั่นใจตอนที่ส7*

เรื่องที่จะบรรจุมา แต7 7อนไม7/7อยจะมั่นใจว7!จะไดKบรรจุหรือไ67 แ/7เงินทุนที่ไดKในแต7ละเทอมนั้นก็

ไดK/7อ2JK!งชK! บางคนก็ไม7มีเงินสํารองจ7!ยก7อน ทําใหKเดือดรKอนตKองสํารองจ7!ยไปก7อนนักศึกษาทุน

เลยมาปรึกษากันว7!จะทําอย7!งไรกับปHญหาเหล7!2AQ เลยสรุปเขียนโครงการถึงอธิการบดี โดยเงินทุนที่

เปUนปHญหาน้ันขอใ5Kทางมหาวิทยาลัยสัตบงกช* สํารองจ7!ยใหKก7อนเงิน เมื่อเงินทุนมาค7อยหักออกไป 

เงินส7วนที่มี9HญหาจึงไดKรับการช7วยเหลือ ทําใหK2= ศึกษาทุนไดKรับเงินที่เร็วขึ้น 

  นภาพร* กล7าวว7!  เรื่องการบรรจุงานนั้นทาง สกอ. ก็ไม7ไดKติดต7) ไม7ไดKพูดถึงจนทK!ยสุด

ที่ว7! สกอ. เริ่มใหKเขตหาที่ลงอย07  ความคืบห2K!2= ศึกษาทุนไม7ค7อยไดKรับร0K แต7คิดว7!ตําแ27งที่เขตระบุ

มาคงตรงกับเอกนักศึกษาทุนที่เรียนมา ในส7วนของเพื่อนร7วมหKองที่ไ67ไดKทุนนั้น นภาพร* กล7!วว7!  

เพื่อนก็หางานเอง ในร?72ที่ 2 และร?7นที่ 3 ที่หยุดทุนไปคิดว7าคงเพราะรอการประเมินนภาพร* กล7!3

ว7! คิดว7!ป̂ต7อไป27!จะมีตามหลักการคิดว7!ต7อไปมี แต7/2ที่ไ67ไ<K ร?72ที่ไม7ไ<K ก็คงไ67ไ<K  

 การมีครูแนวให67 เมื่อ 9̂ 2547 หลังจากรุ72นั้นเปU2ตK2มา หลัง ๆ ก็มาเรียนครูมากขึ้น นภา

พร* กล7!วว7!  แต7ละเอกเป_< 2 หKอง เพราะคนแหล7งที่มาเรียนต7อครูหรือสมัครเรียนครูนั้นคิดว7าถK!

เรียนครูแนวใ567จะไดKบรรจุเมื่อเรียนจบ หรือมีโอกาสในการทํางานที่ดี  นภาพร* กล7!วว7! เมื่อไ<K

เจอกับร?7น2Kอง ก็ถามร?722Kองว7!มาเรียนทําไม  เด็กคิดว7!เรียนแลKวไดKบรรจุ มาเรียนมาก ๆ นภาพร* 

กล7!วว7! กลัวว7!ถK!เรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ และอีกอย7!งก็ไม7มีทุนใ5Kต7อไปถK!ถึงเวลาไปสอบก็คงแย7งกัน

ต7อไป ซึ่งไม7/วรจะเปU2เช722=Q2 ครูมันลK2แลKวขนาดน้ี คนไม7ไดKทุนก็ไม7ร0Kว7!จะไดKบรรจุหรือไ67 คง

ตKองพยายามหางานเองหรือเซาะหาเอง คนที่พ7อแม7เปU2/รูก็โชคดีตรงที่สามารถฝากฝHงใหKเปU2/รู

อัตราจK!งไดKบKาง นภาพร*กล7!วว7! ร?72พี่ครุทายาทก็บอกว7!บางคนก็ไม7ไดKบรรจุทันที รอนานมากแ.7

ถึงอย7!งไรก็ตาม เด็กทุนครุทายาทเปU2/2ที่เ 7* เวลาไปสอบก็ไดKเหมือนเดิม 

  นภาพร* กล7!วว7! เมื่อไดKเขK!มาเรียนที่คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกชไดKมีโอกาสไป

แนะแนวการศึกษาเรื่องครูแนวใหม7ที่โรงเรียนต7!* ๆ ในจังหวัด นภาพร* กล7!วว7! เมื่อ 7อนตอนที่ไป

แนะแนวก็แนะ2P!2Kอง ๆ ใ5Kมาเรียนครูแนวใหม7ชวนมาเรียนครู โดยบอกเรื่องทุนเรื่องบรรจุใหKนKอง 

แต7พอเวลาผ7!2ไป9̂สาม9̂สี่  เวลาออกไปแนะแนว นภาพร* ก็จะไม7พูดอะไรแลKวเกี่ยวกับเรื่องครู

แนวใ567 แค7แนะนําว7!เรียนครูหK!9̂ เคยออกแนะแนวตามโรงเรียนมาตั้งแ.7  9̂ 1 9̂ 2  ปHจจุบันรุ72

2Kองที่เJK!มาเรียนใหม72=Q2ก็มีมากข้ึนเรื่อย ๆ ดูจากสถิติ 

  ในเรื่องปHญหาอุปสรรคโครงการผลิตครูแนวใหม72=Q2  นภาพร* กล7!วว7!   

 1. โครงการครูแนวใ567 ควรทําต7อเนื่อง ทําต7อในระยะยาวก็จะดีมาก คือ รัฐบาลทําแลK3

หยุดไปชะงักไป นภาพร* เห็นว7!ทุนที่ใหK2= ศึกษาทุนไม7ตKองใหKเยอะก็ไดKแต7ใหKทุกป̂ก็ยังดี ซึ่งการ
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หยุดไปดังกล7าว ต7อไปก็ไม7มีคนเก7* ๆ มาเรียนครูไดKครูที่ไม7ตรงกับลักษณะที่สังคมคาดหวัง 

มหาวิทยาลัยก็จะไดKคนมาสมัครเรียนครูลักษณะเดิม ๆ   

 2.  การจัดการเรียนการสอนอย07ที่มหาวิทยาลัย นภาพร* กล7!วว7! มหาวิทยาลัยไหนจัดการไ<K

ดี มหาวิทยาลัยก็จะมีประสิทธิภาพ โดยหลักการครูแนวใหม72=Q2ก็ดี แต7J$Qนอย07 =บคนมาจัดการระบบ 

วางระบบการจัดการใหKมีประสิทธิภาพ  

  นภาพร* กล7!วว7!  เพื่อน ๆ ร?72เดียวกันมีการคุยกันในเรื่องการกลับมาร7วมคุย ร7วมติดตาม

ความเปU2ไปของเพื่อนที่จบไป มีการกลับมาพบปะพูดคุย ซึ่งเปU2 -จกรรมที่เราคิดกันมาเอง แต7ทาง

คณะไม7ไดKมีส7วนร7วมกับกิจกรรมตรงน้ี  ตอนนี้คุยกันเองกับเพื่อนที่ไดKทุนว7!ในทุกวันที่ 14 มีนาคม 

ของทุกป̂จะเ9Uนที่รวมกล?7มของนักศึกษา ก็ลอง ๆ คุยกันอย07 นภาพร* กล7!วว7!  อาจารยCที่สอนคณะ

ครุศาสต"C กล7าวกับ นภาพร* ว7! เด็กร?7นหลัง ร?722Kองที่เJK!มาใ567  ไม7/7อยเ 7งเ87าไหร7ถKาเทียบกับรุ72

แรก  นภาพร* กล7!วว7!  ในความเห็นส7วนตัวคิดว7! คนเ 7งคงร0Kว7!/รูแนวใหม7ไม7มีทุนใหKและก็ไม7ไ<K

บรรจุทันที เลยเรียนอย7!งอื่นเพราะเปU2ทางเลือกที่ดีกว7!  นภาพร* กล7!วว7!  เพื่อนที่เรียนร?72เดียวกัน

เพื่อนที่เก7* ๆ ก็มากและโตKตอบกับอาจารDCไ<K  แต7รุ72ที่เขK!มาใหม7ไม7มีเท7!ไห"7 นภาพร* กล7!วว7!  

เมื่อตอนออกฝYกประสบการณCวิชาชีพ ร0Kสึกว7าเครียดมาก ๆ เพราะตอนออกฝYกประสบการณCวิชาชีพ 

ที่โรงเรียน ๆ ครูที่โรงเรียนมักจะคาดหวังจากครูแนวให67ว7าตKองมีความร0K/วามสามารถเต็มที่อย7!งดี  

นภาพร* กล7!วว7! เพื่อนบางคนเวลาฝY ประสบการณCที่โรงเรียนเหมือนทํางานบางอย7!งไม7ไดKตามที่

ครูบอก ครูที่โรงเรียนก็จะพูดว7!เปU2ครูแนวใหม7ทําไมถึงทําไม7ไ<K นภาพร* คิดว7! ครูที่โรงเรียนคง

คาดหวังครูแนวใหม7ว7าจะทําทุก ๆ เรื่องไ<K  นภาพร* กล7าวว7าตัวเธอนั้นออก ฝYกประสบการ@C

วิชาชีพที่โรงเรียนร7มเก,Kา*  โดยสิ่งที่นักศึกษาตKองทําระหว7!งออกฝYกน้ัน หนKาที่หลักระหว7างออกฝY 

ประสบการณCวิชาชีพ คือ ตKองมีเขียนแผนการสอน ทําวิจัย ทําสื่อ และทําโครงการ ซึ่งที่กล7!วมา

JK!งตK2 นักศึกษาที่ออกฝY ตKองทําทั้งหมด  นภาพร* กล7!วว7!  งานที่ตKองทําตอนออกฝY และตKองส7*

อาจารยCที่คณะครุศาสตรC2=Qนทําเกือบไม7ทัน แ/7งานที่มหาวิทยาลัยที่ใหKมาทําไ<Kอย07แลK3 แ.7พอออกมา

ฝYกประสบการณCวิชาชีพตKองทํางานอย7!งอื่นดKวยทั้งที่เปUนงานของโรงเรียนและงานส7วนตัวของ

อาจารยC WไดKช7วยบK!* โดยเฉพาะช7วงที่เJK!ไปฝYกประสบการ@C ช7วงน้ัน อาจารยCใหKช7วยทํางานอาจา"DC 

3 นภาพร* ก็ตKองทําผลงานช7วยอาจารDC เช72 ช7วยพิมพCงานทั้งหมดเลย เปU21000 หนK! เวลาที่มีก็ไ<K

แค7เวลาชนเวลาไม7เผื่องานตัวเองเท7!ไห"7 เพราะเวลาไม7ค7อยมี ไดKทําจริง ๆ ก็ส7งพร?7งน้ีทําวันนี้ เหมือน

เปUนงานด7วน ซึ่งรูKสึกเหนื่อยมาก ๆ นภาพร* กล7!วว7!  งานวิจัย โครงการเทอมหนึ่งเขียนแผน

ประมาณหกสิบกว7!แผนก็เครียด การปรับตัวน้ันก็ประมาณ 2 อาทิตDCแรกก็ชิน คงเพราะเคยออกฝY 

สังเกตมาแลKวชินและช7วยใหKเราไม7ประหม7!มาก  กับการออกฝYกการปรับตัวเองเปU2เรื่องเวลาของ

ตัวเองมากกว7! คือ การทํางานแต7เชK! บางทีก็กลัวครูพี่เลี้ยงบKาง พออย07ไปก็เริ่มชิน ซึ่งโรงเรียนที่ออก
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ฝY ประสบการณCวิชาชีพ คือ โรงเรียนร7มเกลK! อําเภอสุพรรณ*  ก็เปUนโรงเรียนค7อนขKางใหL7 

/7อ2JK!งพรKอม การออกฝY ประสบการ@C มีทั้งหมดประมาณ 8 หน7วยกิต เอาคะแนนจากครูพี่เลี้ยง 

โรงเรียน บวกงานมารวมและก็ตัดเกรด  

 นภาพร* กล7!วว7!  ตอนออกฝYกประสบการณCวิชาชีพ คิดว7! !รออกฝYกเกือบจะเยอะไป  บาง

ทีเคK!อยากใ5Kนักศึกษาชินกับการไปอย07ในสนามฝY  ในเรื่องของการเรียนนั้นคิดว7!  เ2K2เชิงวิชาการ

2Kอยไป เวลาเรียนวิชาการ2Kอยไป ป̂หนึ่งเต็ม ๆ ตKองออกฝY  แ.7ละเทอมก็ออกไปดูงานJK!งนอกร0Kสึก

ว7าเน้ือหาวิชาที่จะตKองสอนไม7แ272พอ วิชาการที่เราตKองร0K ร0Kสึกว7!ร0Kไม7ลึก คือ เ2K2ครุศาสต"C เ2K2วิชา

ครูมากเกินไป ออกโรงเรียนเยอะ ร0Kเฉพาะแต7วิชาครู เช72 การทําแผน ทําวิจัย 2 ส7วนน้ีนักศึกษาจะทํา

ไดKดีมาก ชินมากทําไดKดีมากเพราะอาจารยCที่คณะครุศาสตรCใหKทํา บ7อย ๆ  เพราะเวลาออกไปดูงาน ก็

จะทําบ7อย  ทําไดKดี แ.7ถึงเวลาตKองสอนจริงการนํามาใชKคิดว7!ยังไม7แ272 นภาพร* กล7!ว37า  อยากเช72  

เรียนเอกชีววิทยา เรียนชีววิทยาจริง ๆ ก็ไ67กี่ตัว วิชาการไม7แ27น  เนK2ทางครูมากกว7! ทําใหK2=กศึกษา

ขาดความมั่นใจเวลาออกฝY  คนเปU2ครูไม7ใช7เ 7งแ/7วิชาครูเท7านั้น ตKองน7!จะเ 7งเรื่องทักษะ เทคนิค

การสอนทางวิชาเอกตัวเองอย7างลึ้งซึ้ง เชี่ยวชาญ แต7วิชาความร0K WสําคัญถKาไม7แ272 ไม7ลึกซึ้งก็คงสอน

เด็กไดKไม7ดีเท7!ที่ควร ครูแนวใ567 ฝY ปฏิบัติมากเกินไป จนอาจลืมในเรื่องของวิชาการ ทําใหKเนื้อหา

วิชาการที่ควรไดKรับเต็ม ๆ กลับไดKไม7เต็มที่ 

 

 กรณีศึกษารายที่ 2:  แสงจันท(@* 

 แสงจันท"C* เปUนหญิง อายุ 18 9̂ มีภูมิลําเนาอยู7ที่จังหวัดสัตบงกช* จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาป̂ที่ 1-5 ที่โรงเรียนบK!22!เวง อําเภอเมือง จังหวัดสัตบงกช* พอศึกษาไดK ลางภาค

เรียนที่ 2 ของชั้นประถมศึกษาป̂ที่ 5 ก็ไดKไปศึกษาต7อระดับชั้นประถมศึกษาป̂ที่ 6 ที่โรงเรียนบK!2

โพนนาแกK3 อําเภอนาแกK3 จังหวัดสัตบงกช* โดยอาศัยอยู7กับพี่สาวซึ่งเปU2ลูกต7!งมารดา พี่สาว มี

อาชีพรับราชการครู  อายุ 40 9̂ ปHจจุบันสอนอย07ที่ โรงเรียนรังสรร/C อําเภอนาหวK! จังหวัดนครพนม* 

บิดามีอาชีพรับราชการครู และมารดามีอาชีพเปU2แม7บK!2 ปHจจุบันทั้งบิดาและมารดาไดKเสียชีวิตลง  

จึงไดKรับการอุปการะดูแลและอาศัยอย07 =บผ0KเปU2ลุงโดยอาศัยกันเพียงสองคน โดยแสงจันท"C* ไดKมา

อาศัยอย07กับลุงเมื่อศึกษาชั้นมัธยมป̂ที่ 5 โดยลุงมีอาชีพรับราชการกรมทางหลวง มีรายไดKต7อเดือน 

12,000 บาท โดยลุงน้ันมีครอบครัวอย07ที่อําเภอพรรณนา จังหวัดสัตบงกช*  แต7ดKวยภาระงานทําใ5K

ลุงตKองพักอาศัยอย07ที่อําเภอเมือง ซึ่งใกลKสถานที่ทํางานและสะดวกในการเดินทาง ลุงก็ไป ๆ มา ๆ 

ระหว7!งอําเภอพรรณาและอําเภอเมือง ซึ่งมีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร แสงจันท"C* เล7!ว7! โดย

แทK2=Qนเกิดและเติบโตที่อําเภอพรรณาและญาติ ๆ ทางฝa!ยพ7อก็อย07ที่น้ีกันมาก 
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 แสงจันท"C* เปU2เด็กเรียนดี ศึกษาอย07ที่โรงเรียนสัตบงกชนุกูล อําเภอเมือง จังหวัดสัตบงกช* 

ซึ่งเปUนโรงเรียนประจําจังหวัดจังหวัดสัตบงกช* สายการเรียน วิทยาศาสตรCคณิตศาสต"C คะแนน

เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตK2ไ<K 2.80 และระดับมัธยมศึกษาป̂ที่ 6 ไ<K 3.40 

นอกจากน้ันรางวัลทางการศึกษาที่แสงจันท"C* เคยไดKรับส7วนมากจะเปU2รางวัลทางการวาดภาพทาง

ศิลปะ เพราะโดยส7วนตัวแลKวแสงจันท"C* เล7!ว7!ชอบวาดภาพตั้งแต7เด็ก เมื่อมีกิจกรรมการแข7งขันการ

วาดภาพก็มักจะไดKเปU2ตัวแทนเขKาแข7งขันการวาดภาพตั้งแต7เรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ

มัธยมศึกษา  แสงจันท"C* เล7!ว7! ในระดับชั้นมัธยมศึกษามักจะเปUนตัวแทนของโรงเรียนเขK!แJ7งขัน

ทางการวาดภาพศิลปะบ7อยครั้งและเมื่อเJK!แJ7งขันครั้งใดก็มักจะไดKรับรางวัลต7!* ๆ อย07เสมอ รางวัล

ที่เคยไดKรับมีมากมาย อาทิเช72 ชนะเลิศการแข7งขันวาดภาพลายไทย ระดับเขตการศึกษาที่ 1 และ

ชนะเลิศการแข7งขันวาดภาพในหัวJKอความซื่อสัตยCJองโครงการ ป.ป.ส และชนะเลิศการการแข7งขัน

วาดภาพในกิจกรรมงานวันแม7แห7งชาติของโรงเรียนและมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย แสงจันท"C*  

รางวัลทางการวาดภาพบ7อยมาก ๆ จนลืมไปแลKวว7!ไดKรางวัลอะไรบK!งเพราะไดKรางวัลมากจริง ๆ 

 แสงจันท"C* เปU2นักศึกษาชั้นป̂ที่ 1 คณะครุศาสต"C วิชาเอกวิทยาศาสต"C รายไดKต7อเดือน 

ไดKรับเดือนละ 2,000 บาท โดยไดKรับการอุปการะจากลุง รวมทั้งการทําการกูKยืมเงินเพื่อการศึกษา

จํานวน 2,000 บาท รวม 4,000 บาท โดยแสงจันท"C* กล7!วว7! การกูKยืมเงินทุนเพื่อการศึกษานั้นเปU2

การช7วยในเรื่องค7!ใชKจ7!ยระหว7!งเดือนรวมทั้งอุปกรณCการเรียนต7!* ๆ และเปU2 !รแบ7งเบาภาระของ

ลุงเพราะลุงเองก็ตKองมีครอบครัวที่รับผิดชอบเช72 =2 

 ทัศนะต7อการเขKามาเรียนครูแนวใหม72=Q2 แสงจันท"C* กล7!วว7! เปU2เพราะตอนเด็ก ๆ เห็นคน

ในครอบครัวรวมทั้งญาติพA(2Kองต7างก็มีอาชีพรับราชการครู โดย พ7อเปU2ครู พี่สาวต7!งมารดา เปU2/รู 

เมื่อเห็นสภาพแวดลKอมดังกล7!วจึงเปU2แรงผลักดันใหKเมื่อโตขึ้นจึงมีความใฝaฝH2ที่จะเปU2/รู อีกทั้ง

ครอบครัวก็ทําการปลูกฝHงไวKว7! เมื่อโตขึ้นควรจะเปUนครู และตัวแสงจันท"C*ก็มองว7!อาชีพครูเปU2

อาชีพที่มีเกียรติในสังคมและคนในสังคมใหKการเคารพยกย7องครู การสอบเขKาเรียนมหาวิทยาลัย     

แสงจันท"C* จึงมีความตั้งใจที่จะเรียนครูรวมทั้งไดKรับการสนับสนุนจากทางครอบครัวส7วนสําคัญ

ดKวย  

 การรับร0KขKอมูลJ7!วสารครูแนวใหม72=Q2แสงจันท"C* รับทราบขKอมูลข7!วสารครูแนวใหม7จาก

พี่สาวต7!งมารดาซึ่งในขณะนั้นพี่สาวเปU2/รูสอนวิชาแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาป̂ที่ 6 โดยพี่สาวไ<K   

ชักจูงใหKเรียนครูแนวให67 เนื่องดKวยเหตุผลที่ว7! ในอนาคต แสงจันท"C* จะไดKทํางานที่มั่นคง และ

ไดKรับการบรรจุเJK!ทํางาน แสงจันท"C*กล7!วว7! แมKว7!ในใจลึก ๆ อยากที่จะเรียนคณะสถาปHตยกรรม

ศาสต"C ซึ่งเปU2สิ่งที่ตนเองชอบและก็ถนัดมากที่สุด แต7ก็ยังมีความลังเล สองจิตสองใจ คือคิดว7!ถK!

เรียนอาจจะหางานยาก อาจจะตกงาน และไม7/7อยมีความมั่นคงในการทํางาน เช72อาชีพรับราชการ  
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เมื่อเปUนเช722=Qนแสงจันท"C* จึงไดKมีโอกาสขออนุญาตและทําการปรึกษาลุงในการไปสอบโควตา

ชK!งเผือก คณะสถาปHตยกรรมศาสต"C มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต7ลุงก็ไม7อนุญาต และใหKเหตุผลว7! 

เมื่อเรียนจบมาจากคณะสถาปHตยกรรมศาสต"C ในอนาคตงานไม7มั่นคงและโอกาสหลังจากเรียนจบ  

จะไม7ไดKงาน “จบแลKวเตะฝ?a2” แสงจันท"C* จึงเลิกลKมความคิดที่จะเรียนคณะสถาปHตยกรรมศาสต"C

ไปโดยกล7!วเพียงว7!ในเมื่อมันเปU2ไปไม7ไดK WJอใหK !รวาดภาพเปU2แ/7งานอดิเรก  การเรียนครูแนว

ใหม72=Q2 แสงจันท"C* กล7าวว7! ลุงใหK !รสนับสนุนใหKเรียนครูแนวใหม7ที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช*เปU2

อย7!งมาก เพื่อที่จะไดKมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต รวมทั้งจะไดKอยู7ใ ,K ๆ บK!2  แสงจันท"C* กล7!วว7! 

แมKในใจจริงอยากจะเรียนคณะสถาปHตยกรรมศาสต"C แต7เมื่อคิดประมวลแลKวก็กลัวว7!จะไม7ไดKงานทํา

ตามที่ลุงไดKกล7!วและใหKเหตุผลไ3K  จึงตั้งใจที่จะสอบเขK!เรียนครูแนวใหม7ตามความคาดหวังของ

ครอบครัว แต7ทั้งนี้ถK!เปU2ไปไดKเมื่อจะเรียนครูแนวใ567 แสงจันท"C* ก็อยากเรียนครูแนวใหม7ใน

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐ  เช72 มหาวิทยาลัยขอนแ 72 ซึ่งเปUนมหาวิทยาลัยที่ใฝaฝH2อีกทั้งเพื่อน

ร7วมโรงเรียนส7วนมากก็สอบติดที่มหาวิทยาลัยขอนแก72 การเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก72จึงเปU2

ความใฝaฝH2รวมทั้งจะไดKอย07 =บเพื่อน ๆ ที่สนิทอีกดKวย  ในทัศนะของแสงจันท"C* กล7!วว7! เพื่อนใน

โรงเรียนส7วนใหญ7ก็ไม7/7อยมีใครมาเJK!มาเรียนมหาวิทยาลัยสัตบงกช*กันมากนัก นักเรียนส7วนใหL7

ที่สมัครเJK!มาเรียนที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช*ส7วนมากน้ันจะเปU2นักเรียนจากโรงเรียนในตัวเมืองและ

โรงเรียนประจําอําเภอ  

 แสงจันท"C* กล7!วว7! เพื่อนในโรงเรียนส7วนใหญ7ไดKเรียนที่มหาวิทยาลัยป_ดที่มีชื่อเสียงของ

รัฐ  แสงจันท"C* ก็คาดหวังที่อยากไปเรียนเช72 ันแต7 Wเชื่อว7!มีความเปU2ไปไดKนKอยเพราะตKองมี

/7!ใชKจ7!ยเพิ่มขึ้น ทั้ง/7!หอพัก /7าใชKจ7!ยในเรื่องอุปกรณC !รเรียน /7าใชKจ7!ยส7วนตัวและยังเปU2 !" 

รบกวนลุงเพิ่มมากขึ้น แสงจันท"C* ใหK/วามหมายครูแนวใหม7ว7!  ครูแนวใ567 คือ ครูที่เก7* เรียนไ<K

เกรดเฉลี่ยดี มีความสามารถในการสอนและมีงานทําทันทีหลังจากเรียนจบ แต7ทั้งนี้แสงจันท"C* ไ67

ทราบถึงเรื่องการใหKทุนการศึกษาครูแนวใหม7ที่ใหKระหว7!งเรียน และไม7ทราบเรื่องการระงับการใ5K

ทุนของมหาวิทยาลัยสัตบงกช*ทราบแต7เพียงว7!เมื่อเJK!มาเรียนครูแนวใหม7โอกาสในการบรรจุงานมี

สูงมากมากและไม7ตKองไปสอบบรรจุเหมือนครู 4 9̂ และยิ่งถKาคะแนนเฉลี่ยสะสมสูง ๆ ก็จะยิ่งมี

โอกาสในการทํางานมากยิ่งข้ึน แสงจันท"C* ใหKเหตุผลถึงความจําเปU2ที่ตKองมีครูแนวใหม7ก็เพราะว7! 

ครูที่มีอย07ในปHจจุบันอาจจะเปU2/รูที่ไม7/7อยเ 7* ไม7เชี่ยวชาญในการสอนและอาจจะไม7มีคุณภาพ ใน

ทัศนะแสงจันท"C* กล7!วว7! “เมื่อก7อนใคร ๆ ก็เรียนครูไ<K”  คือ คิดอะไรไม7ออกก็เรียนครู การมีครู 5 

ป̂จะเปU2 !รเลือกคนเ 7งมาเปU2/รูอย7!งแทKจริง เพราะดูเกรดในการเJKาสมัคร ไม7ใช7จะเขKาไดKง7!D ๆ 

และตKองดูเกรดเฉลี่ยในการวัดผลในแต7ละป̂ !รศึกษาดKวย เธอเชื่อว7าถK!ไดKเกรดเฉลี่ยที่ดีโอกาสไ<K

บรรจุเขK!ทํางานก็สูงมาก 
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 ความตั้งใจแรกของ แสงจันท"C* เมื่อจะเรียนครูแนวใ567 คือ อยากที่จะเรียนครูสาขาวิชาเอก

ภาษาไทย ดKวยเหตุผลคือ ชอบและถนัด แต7เมื่อทําการปรึกษากับพี่สาวต7างมารดาและครูแนะแนวที่

โรงเรียน ต7!งก็ไดKรับคําแนะนําตรงกันว7! ควรเรียนสาขาวิชาอื่น เช72 ครูสาขาวิชาวิทยาศาสต"C ครู

สาขาวิชาคณิตศาสต"C เพราะสาขาวิชาทั้งสองมีโอกาสไดKบรรจุงานและมีโอกาสในการไปสอบเขK!

ทํางานในห27วยงานต7!* ๆ มากกว7!  อีกทั้งในปHจจุบันครูวิทยาศาสต"C คณิตศาสตรCก็ขาดแคลน แ.7

ทั้งน้ีเมื่อสอบตรงรอบแรกเขK! คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* แสงจันท"C* กลับไม7เลือกที่จะ

เรียนครูวิทยาศาสต"C ตามที่พี่สาวและครูแนะแนวที่ทําการแนะนํา แสงจันท"C* ตัดสินใจสอบเขK!

เรียนโควตาเรียนดี สาขาวิชาเอกภาษาไทยตามที่เธอตKองการ เมื่อสอบขKอเขียนติด จึงไดKสอบ

สัมภาษ@C การสอบสัมภาษณCนั้น เธอกล7!วว7! อาจารยCไม7ไดKสอบสัมภาษณC/วามรูKทางวิชาภาษาไทย 

แต7ถามเรื่องทั่วๆไป โดยมีผูKเJKาสัมภาษณCทั้งสิ้น 80 คน แต7รับจํานวนแ/7 40 คน ซึ่งในการสอบ

สัมภาษณC2=Q2 เธอเ9Uนนักเรียนโรงเรียนสัตบงกชนุกูล* เพียงคนเดียว นอกนั้น เปU2โรงเรียนจากต7!*

อําเภอและโรงเรียนในอําเภอเมือง แสงจันท"C* กล7!วว7! การสอบสาขาวิชาเอกภาษาไทย เชื่อไดKว7าคง

จะสอบติดอย7างแน7นอน  แต7เมื่อวันประกาศผลสอบสัมภาษ@C กลับปรากฏว7าไม7มีชื่อของแสง

จันท"C*  สรKางความแปลกใจต7อแสงจันท"C*  เปU2อย7!งมาก ทั้ง ๆ ที่คิดว7!/งไดKเรียนอย7!งแน72อน 

แสงจันท"C* กล7!วว7! เกรดเฉลี่ยก็สูงกว7าเพื่อนที่สอบในสาขาวิชาเดียวกัน  เพื่อนต7!งโรงเรียนบางคน

ไดKเกรดเฉลี่ยนKอยกว7! ไดKเกรดเฉลี่ย 2.80 ยังสอบสัมภาษณCติด รวมทั้งประวัติการศึกษาตัวเธอก็ดี

ทําไมถึงสอบไม7ติด จนวันหนึ่งแสงจันท"C*  ไดKมีโอกาสเจอกับอาจารยCท7านหนึ่งที่ทําการสอบ

สัมภาษณCโดยบังเอิญที่หK!งสรรพสินคK!บิ๊กซี จึงไดKทําการซักถามขKอขKองใจ และเหตุผลที่ไม7ไดKรับ

การคัดเลือก อาจารยCก็แปลกใจว7!ทําไมแสงจันท"C* ถึงไม7ไดKเขK!เรียน อาจารยCจึงแนะนําใหKสมัครอีก

ครั้ง ถK!ตKองการจะเรียนจริง ๆ และอาจารยCก็ถามย้ํากับแสงจันท"C*ว7! “เธออยากเรียนครูจริง ๆ ใE7

ไหม” ถKาอยากเรียนจริง ๆ ใหKลองสมัครดูอีกครั้ง รับรองว7าตKองไดKแน7นอน ตามทัศนะของแสง

จันท"C* เชื่อว7! เหตุผลของการที่สอบไม7ติด คณะครุศาสต"C สาขาวิชาเอกภาษาไทยนั้น  เปU2เพราะ

อาจารยCโดยส7วนใหญ7ที่ทําการสัมภาษ@C  เชื่อว7! แสงจันท"C* คงไม7เลือกเรียนที่คณะครุศาสต"C 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช*  แสงจันท"C* กล7าวว7! เพราะ เกรดเฉลี่ยที่สูง และเรียนโรงเรียนประจํา

จังหวัดที่มีชื่อเสียง ที่นักเรียนส7วนใหญ7ในโรงเรียนไม7เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช* และ

นักเรียนมีการสละสิทธ์ิบ7อยครั้งเมื่อทําการสอบไ<K รวมทั้งไดKบอกอาจารยCในขณะสัมภาษณCว7!สอบ

ติดมหาวิทยาลัยอื่นดKวย คือ คณะสาธารณสุขศาสต"C มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทําใหKอาจารยCคิดว7!  

แสงจันท"C* ก็คงไม7เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช*อย7!งแ27นอน แสงจันท"C* ยังไดK ล7าวีกต7อไป

ว7! จากคําบอกเล7าและไดKยินมา ที่คณะครุศาสต"C ยังมีในเรื่องของระบบเด็กฝากอย07 โดยใหKผ0Kใหญ7ที่มี

ตําแห27งห2K!ที่การงานสูงฝากเขK!เรียนใ5K แสงจันท"C* ก็ไดKบอกอีกว7! พี่สาวต7!งมารดาจะทําการฝาก
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ใหKเธอเขK!เรียนไดKเช72 =2 ตามทัศนะของแสงจันท"C* เชื่อว7! เหตุผลที่สอบไม7ไดK2=Q2 อาจารยCอาจมอง

ว7าควรจะใ5Kคน ที่ตKองการจะเรียนครูแนวใหม7จริง ๆ มากกว7! ทั้ง ๆ ที่ตอนนั้นแสงจันท"C* ตั้งใจว7!

จะเรียนครูภาษาไทยจริง ๆ  แสงจันท"C*ไดKสรุป ปHจจัยที่จะทําใหKสอบติดครูแนวใ567 

 1.  โรงเรียน (ชื่อเสียงของโรงเรียน) 

 2.  เกรดเฉลี่ย  

 3.  บุคลิกภาพ 

 การที่มองว7าโรงเรียนเปUนปHจจัยแรกที่มีผลต7อการสอบครูแนวใหม7ติดนั้นเพราะ ถK!เปU2

โรงเรียนที่มีชื่อเสียง ที่เขKามาสมัครเรียนครูแนวใหม7 =บมหาวิทยาลัยสัตบงกช อาจารยCอาจจะมอง

สถาบ=2 7อนว7!เด็กนักเรียนจะเรียนจริงหรือไ67 แสงจันท"C*ก,7าวว7! เมื่อทําการสอบแอดมิดชั่น แสง

จันท"C* จึงทําการสมัครสอบครูแนวใหม7ที่ คณะครุศาสต"Cมหาวิทยาลัยสัตบงกช*อีกครั้ง แต7เปลี่ยน

สาขาวิชาเอกโดยเลือก สาขาวิทยาศาสต"C ตามที่พี่สาวและครูไดKแนะนําตั้งแต7/รั้งแรก และก็ปรากฏ

ว7าสอบติดตามที่คาดหวังไ3K แสงจันท"C* ไดKใหK/วามหมายของคําว7! ครู คือ แบบอย7!งที่ดีของศิษDC 

ครูปฏิบัติตัวเช72ไรศิษยCก็จะปฏิบัติตัวเช7นน้ัน ถKาครูเปU2แบบอย7!งที่ดีศิษยCก็จะดี  ถK!ครูปฏิบัติตัวไม7ดี

ใครจะมาเคารพนับถือครูปHจจุบันบางคนที่พบในโรงเรียน ก็ทําตัวไม7เหมาะสมกับการเปU2ครู เช72 มี

ความลําเอียง ชอบสอนหKองเ 7* ๆ ครูผ0Kชายบางคนก็มีเรื่องช0Kสาวในโรงเรียน และชอบคุยกับนักเรียน

ที่สวย ๆ27!รัก ๆ ห2K!ตาดี มีการเลือกปฏิบัติ เช72 การทําโทษเรื่องตัดผม ถK!2=กเรียนที่สวยๆน7!รัก ๆ 

ห2K!ตาดี ผมยาวเกินไป อาจารยCผูKชายท7านหนึ่ง*  ก็จะพูดจาดี ๆ ไม7ดุ แต7นักเรียนคนอื่นที่ไม7สวย

ห2K!ตาไม7ค7อยดีกลับโดนต7อว7าหนัก เธอจึงเชื่อว7!ครูมีความลําเอียงและมีการเลือกปฏิบัติเปU2อย7!*

มาก รวมทั้งในความเJK!ใจศิษยC2=Q2 ปHจจุบันครูยังไม7เJK!ใจนักเรียนเท7!ที่ควร ครูที่ดีควรจะตKองเJKาใจ

วัยของนักเรียนซึ่งเปU2วัยร?72 ตKองเJK!ใจทั้งในเรื่องเรียน เรื่องเล72 และกิจกรรมของนักเรียน บางครั้ง

การว7! ,7!วตักเตือนของครูเมื่อนักเรียนทําผิด ครูไม7มักจะไม7ถาม สาเหตุ เหตุผลของการทําผิด 

อาจารยC Wจะดุตามที่อาจารยCไดKเห็นไม7ถามถึงแหล7งที่มาที่ไป เหตุผลทําไมถึงทําเช72นั้น แสงจันท"C* 

กล7!วว7! ครูที่ดีควรจะเปU2/รูที่นักเรียนอยู7ดKวยแลKวนักเรียนมีความสบายใจ และไม7 ดดันนักเรียน 

แสงจันท"C* กล7!วว7! ถK!วันหน่ึงไดKเปUนครูจริง ๆ ตั้งใจไวKว7!จะปฏิบัติต7อศิษยCทุกคนอย7!งเท7!เทียมกัน

และไม7ลําเอียงไม7เลือกปฏิบัติ 

 แสงจันท"C* เชื่อว7! ครูที่ดีในดKานการสอนน้ัน ตKองเปU2/รูที่สอนสนุก มีอารมณCJ=2 ตลกไ67

เครียด และไม7ยัดเน้ือหาในระหว7างการสอนมากเกินไป ครูตKองดูศักยภาพนักเรียนในแต7ละคน ใน

ดK!2บุคลิกภาพครูก็ควรเปU2ผูKที่มีบุคลิกภาพดี สง7! น7าเคารพ ในดKานของจรรยาบรรณนั้นเห็นว7! 

ปHจจุบัน จรรยาบรรณครูลดลง ครูไม7มีศีลธรรม ซึ่งจากไดKฟHงJ7!วตามโทรทัศนCและหนังสือพิมGC พบ
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เห็นJ7!วของช0Kสาวระหว7!* ครูกับลูกศิษยCบ7อยครั้ง และครูลงโทษเด็กรุนแรงโดยการใชKกําลังในการ

ทําโทษเกินกว7!เหตุ ซึ่งสะเทือนใจมาก 

 แสงจันท"C* กล7!วว7!ในทัศนะ เห็นว7! เงินเดือนและค7!ตอบแทนครูในปHจจุบันสูงขึ้นกว7!

เมื่อ 7อน เธอเชื่อว7!/รูมีรายไดKที่ดีมีสวัสดิการที่ดี คือ การทํางานของครูน้ันทํางานแ/7วันจันทรCถึงวัน

ศุก"C และหยุดวันเสา"C วันอาทิตDC รวมทั้งครูไดKป_ดภาคการศึกษาพรKอม ๆ กับนักเรียน การทํางานไ67

หนักมากและทํางานเปUนเวลาไม7เหนื่อย ผิดกับการทํางานในภาคเอกชน บริษัทต7!* ๆ ที่ไม7/7อยมี

วันหยุดและไม7ไดKป_ดภาคการศึกษาและตKองทํางานเหน่ือยมากและไม7มั่นคงเท7! =บอาชีพรับราชการ

 ในส7วนคุณภาพของบัณฑิตน้ัน แสงจันท"C* กล7!วว7! ขึ้นอยู7 =บมหาวิทยาลัยเปU2สําคัญ ถK!

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่ดี รวมทั้งมีบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

บัณฑิตกW27!จะมีคุณภาพดKวยเช72 =2 แสงจันท"C* เชื่อว7!มหาวิทยาลัยสัตบงกชจะมีคุณภาพและการ

จัดการเรียนการสอนที่ดA2Kอยกว7!มหาวิทยาลัยป_ดของรัฐ ดKวยปHจจัยหลาย ๆ อย7!* สรุปไดKคือ 

 1.  ผ0Kเรียนที่ไม7ไดKทําการคัดสรรตั้งแต7แรก ๆ  

 2.  นักเรียนที่เขK!มาเรียนไม7ใช7คนเก7งมากเท7!กับมหาวิทยาลัยป_ดของรัฐซึ่งตKองทําการสอบ

เขKาแJ7งขันเปU2จํานวนมาก  

 ในส7วนภาพรวมของการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย แสงจันท"C*  ,7าวว7! ครูมีความ

พอเพียง แต7ยังไม7 ระจายรอบนอกและในชนบทยังมีครูไม7เพียงพอ  ครูเ 7* ๆ มักจะสอนในเมือง ใน

ดK!2ความร0Kของครู แสงจันท"C* เชื่อมั่นในความร0Kความสามารถทางการสอนของครูร?72เ 7!มากกว7าครู

ร?72ใ567 เน่ืองจาก ครูร?72เ 7! ๆ ที่มีอายุมากน้ัน เปU2ผ0Kที่มีความร0K และมีประสบการณCสูง โดย “ส7วนตัว

ชอบครูแบบเ 7!เพราะมีประสบการณCในการสอนมานานและสอนประสบการณCชีวิต” สามารถบอก

เล7าเรื่องราวในอดีตเปU2ขKอคิด เตือนใจ รวมทั้งมีการถ7!ยทอดแก7ศิษยCไดKดี ในดK!2การสนับสนุน

การศึกษาไทยนั้น เห็นว7! ผูKปกครองสนับสนุนตามวัย “ปล7อย” เช72 วัยระดับอุดมศึกษาเปU2วัยที่

ช7วยเหลือตนเองไดKแลKวก็จะไม7เคร7งครัดมากนัก ผิดกับวัยเด็กผูKปกครองก็จะช7วยเต็มความสามารถ 

แสงจันท"C* เชื่อว7!ผูKปกครองคงมองว7! นักศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมีศักยภาพในการช7วยเหลือ

ตนเองไดKมากกว7! รวมทั้งไดKชื่อว7!เปU2ปHญญาชนแลK3 ในดK!2นักศึกษาไทยน้ัน เห็นว7! นักศึกษาไทย

มีสติปHญญาที่ดีแต7บางคนก็ยังขาดความคิดสรK!งสรร/C มักจะตามเพื่อน ไม7ค7อยมีความคิดเปU2ของ

ตนเอง “บางคนห7วงเล72มากกว7าห7วงเรียน”  แสงจันท"C* เธอมีโอกาสไดKพบเพื่อนที่มีลักษณะ

ดังกล7!3  คือ บางคนห7วงเล72มากกว7!ห7วงเรียน ติดสื่อเทคโนโลยี เช72 อินเตอรCเน็ต และที่สําคัญคือ

ติดเกมสCตามรK!2อินเตอรCเน็ท ในที่สุดก็เกเรไม7ใส7ใจเรียน 

 ในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา แสงจันท"C* ไ<Kใ5K ความหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ 

การจัดการเรียนการสอนให67 ปรับปรุงให67 ผลที่เกิดจากการปรับปรุงก็จะทําใหKผูKเรียนไดKความร0K
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ใหม7̀ แสงจันท"C* กล7!วว7! การที่เด็กสมัยใหม7เด็กรุ72ใหม7มีผลการเรียนวิชา คณิตศาสตรCและวิชา 

วิทยาศาสต"C ที่ต่ําลงก็เปUนอีกเหตุผลหน่ึงที่ตKองทําการปฏิรูปการศึกษา  

 การปฏิรูปการศึกษาก็จะทําใหKเด็กมีความสามารถ และเก7งมากขึ้น เงื่อนไขที่จะทําใหK !"

ปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จ  ในทัศนะของแสงจันท"C*  สรุปไดK/'อ 

 1.  ครูโดยครูน้ันจะตKองมีความร0KความสามารถและเขK!ใจเนื้อหาวิชาที่สอน  

  2.  นักเรียน.Kองมีความสนใจ ตั้งใจเรียน ก็จะทําใหK !รปฏิรูปการศึกษาประสบผลสําเร็จ 

 โดยจุดม?7งหมายปลายทาง การปฏิรูปการการเรียนการสอน เพื่อที่ผ0KเรียนจะไดKเรียนร0Kมากขึ้น

การปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เพื่อทําการยกย7องครูใ5K

สูงข้ึนเพราะ ครูถือ37าเปU2แม7พิมพCของชาติ แสงจันท"C* กล7าวว7! การปฏิรูปการศึกษาที่ผ7!2มามีการ

ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปบ7อยครั้ง แบบเดิมยังไม7ไดKใชKหรือทดลองใชKไดKเพียงระยะเวลาไม7นานก็ทําการ

ปรับเปลี่ยนให67 ทําใหKเด็กนักเรียน ผ0Kเรียน ยังสับสนระหว7!งหลักสูตรใหม7และหลักสูตรเ 7! 

   แสงจันท"C* คิดว7! ารปฏิรูปการศึกษา ควรทําอย7!งต7อเนื่องจริงจังเพราะแบบเก7!ที่ไดKทํา

การปฏิรูปมาก็ยังไม7ดีเท7!ที่ควรก็ควรจะทําต7อไปสักระยะแลKวจึง/7อยเปลี่ยน ตKองอาศัยเวลา ผูKใหญ7ที่

มีบทบาทและมีส7วนเก่ียวJKองก็พยายามปฏิรูปไปเรื่อย ๆ และรัฐบาลที่มีบทบาทก็มักใชKงบประมาณ

ดK!2การศึกษาไดKไม7ตรงจุด เช72 ในปHจจุบันรัฐบาล อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีงบประมาณสนับสนุนดK!2

การศึกษา เช72 การใหKเงินช7วยเหลือผ0Kปกครองนักเรียนไปซื้อชุดนักเรียน หรืออุปกรณCในการเรียนใ5K

บุตรหลาน เธอคิดว7าการใหKหรือวิธีช7วยดังกล7!3 ผ0KปกครองอาจใชKไม7ตรงวัตถุประสงคCของเงินที่ใ5K 

ถK!รัฐบาลจะซื้อใหKรัฐบาลก็ควรมีวิธีการจัดการที่ดีและซื้อของใหKดีกว7! ารเอาเงินไปใ5K การใ5K

ดังกล7!วอาจจะไม7ไดKเปU2 !รแกKปHญหาที่ดีก็ไ<K  

 แสงจันท"C* กล7!วว7! การปฏิรูปการศึกษาที่ดี เมื่อเJK!ถึงแต7ละช7วงชั้น ในเรื่องการเรียนการ

สอน ควรมAJKอสําคัญ สรุปไดKดังน้ี 

 1.  ครูอาจารยC/วรปรับและปูพื้นฐานความรูK/วามเJKาใจใหKแก7นักเรียน เพื่อนักเรียนจะไ<K

แน72ในเน้ือหาวิชามากข้ึน บางครั้งการป_ดเทอมเปU2เวลานานนักเรียนอาจจะลืมไ<K  

 2.  ในมหาวิทยาลัยสัตบงกชเมื่อเJK!มาเปU22= ศึกษาใ567 อาจารยCผ0Kสอนมักนึกว7านักศึกษามี

ความร0Kอย07แลK3 ไม7ตKองทําการกล7!วถึงเน้ือหาทA(27!จะรูKอยู7แลK3 ครูอาจา"DC ควรทําการทบทวนเพื่อใ5K

นักเรียนมีความร0K ความเJK!ใจในเน้ือหาวิชาน้ัน ๆ เพิ่มมากข้ึน ซึ่ง ทําใหKผลการเรียนนักเรียนอาจจะ

อย07ในเกณcCที่ดีข้ึนไ<K 
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 กรณีศึกษารายที่ 3:  สSงสุข* 

 ส7งสุข*เปU2ชาย อายุ 40 9̂ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สมรสแลK3 มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 4 คน มีบุตร 2 คน ระยะเวลาในการทํางานประมาณ 10 9̂ รายไดKต7อเดือนประมาณ 

43,000 บาท  ส7งสุข* กล7!วถึง การปฏิรูปการศึกษาในการผลิตปHจจุบันน้ีเ2K2ใหKครูพัฒนาสมรรถนะ

มากกว7าพัฒนาสมรรถนะผ0Kเรียน ถามว7!เดิมครูเดิมมีสมรรถนะไหม ก็มีเพียงแต7ไม7เปU2มืออาชีพ ครู

แนวใหม7ที่เกิดขึ้นจะเนK2ใหKเรียนอย7!งลึกซึ้งกว7าเดิม และลักษณะเด7นของครูแนวใ567 คือ มีการ

ฝYกสอนประมาณ  1 9̂ ถK!เปU2หลักสูตรเดิม 1 ภาคเรียนก็จบ ฝYกไม7ยาวนานเท7!ไหร7นัก นักศึกษาไ67

ชินกับโรงเรียน ซึ่งคนเราเวลาตKองทําอะไรสักอย7างการปรับตัวก็ตKอง/7อ2JK!งใชKเวลา 

 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ส7งสุข* กล7!วว7! ครูแนวใ567 เ2K2ผ0Kเรียน มีการปฏิบัติมาก

ข้ึน แต7 7อนครู 4 9̂ การเรียนการสอนก็บรรยายตามปกติ ตามเนื้อหาบางอย7!งบางเรื่อง ปHจจุบันครู

แนวใ567 5 9̂ เ2K2ใหKผ0KเรียนสัมผัสกับสถานการณCจริงไปสัมผัสโรงเรียน ฝY ทดลอง ทดลองสอน

และจัดกิจกรรมต7!* ๆ ซึ่งคอรCสครูแนวใ567เอื้อใหKจัดสิ่งเห,7าน้ี ครูไดKเรียนร0K ซึ่งเปU2ลักษณะเด72Jอง

ครูแนวใ567 ส7งสุข* ไดKใหKความหมายของครูแนวใ567 คือ ครูที่มีการพัฒนาในทุก ๆ ดK!2ไม7ว7าดK!2

จิตใจ ร7!งกาย สติปHญญา โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถนะโดยพัฒนารอบดKาน ครูแนวใหม7เนK2 !"

วิจัย พัฒนาผลงานทางวิชาการ และมีความร0Kเพิ่มข้ึน   

 ส7งสุข* กล7!วถึงเหตุผลที่มีความจําเปU2ที่ตKองมีครูแนวให67 เน่ืองดKวยเหตุต7!* ๆ คือ  

 1.  มองว7าครูที่ออกไปสู7ตลาด สู7สังคม สมรรถนะครูบางอย7างบางเรื่องยังมีไม7เพียงพอ 

โดยเฉพาะมาตรฐานไม7ค7อยมี ปHจจุบันมาตรฐานของครูแนวให67 หลักสูตรอิงคุรุสภามาจับโดยมอง

ครูว7!มีสมรรถนะอะไรแบบไหน มีความรูKความสามารถระดับใดบKางก็มีเกี่ยวกับครูโดยครูตKองมี

ความร0KอะไรบK!* ส7งสุข* คิดว7!ปHจจัยของการผลิตครูแนวใหม7ก็มีปHจจัย 3 ส7วนดKวยกันโดย ส7งสุข*

มองปHจจัยที่เก่ียวJKองกับการผลิตครูแนวใ567เปU2เชิงระบบ มี 3 ส7วนในระบบคือ 

 1.  Input คือ นักศึกษา 

 2.  กระบวนการผลิตครูแนวให67ของแต7ละมหาวิทยาลัย 

  3.  โรงเรียน ฝY ประสบการณCวิชาชีพ  

 ในทัศนะของส7งสุข* มองว7ากระบวนการผลิตครู คิดว7าสําคัญที่สุด มองว7! ระบวนการ

สําคัญมากที่สุด ในแต7ละมหาวิทยาลัยมีลักษณะและรูปแบบและกระบวนการแตกต7างกัน แลKวแ.7

มหาวิทยาลัยไหนจะใEK ซึ่งไม7ไดKเจาะจงแต7เอาหลักของคุรุสภามาเปU2ตัวจับ กระบวนการขึ้นอยู7 =>

มหาวิทยาลัย และส7วนที่สําคัญไม7แพKกันของการผลิตครู คือโรงเรียนที่ฝY ประสบการณCวิชาชีพความ

แตกต7!งจากครู 4 9̂ ส7งสุข* กล7!วว7! เห็นไดKชัดในเรื่องความต7างในดKานสมรรถนะของครู คือ 

ต7!งกันพอสมควร ต7!งกันในกระบวนการ ต7!งกันในเรื่องการใหK/วามรูKแหล7งที่มากกว7! ครู 4 9̂ ครู
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จะเปU2ตัวปdอนความร0Kในเชิงวิชาการ ครูจะปdอนใส7มาก ๆ ส7วนครูแนวใหม72ั้นผูKเรียนจะตKองเรียนร0K

สิ่งต7าง ๆ ดKวยตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณCจริง และการซึบซับสิ่งต7!* ๆ แมKแ.7

วัฒนธรรมอง/C " ครูแนวใหม7 WตKองเรียนร0KและปรับตัวใหKไ<K จุดเด7นครูแนวใ567 คือ การฝY สอนที่

ยาวนานขึ้นเปU2 1 9̂  

โดยความแตกต7!งสรุปไดK/')  

 1.  สมรรถนะครู โดยเฉพาะกระบวนการจะแตกต7!งกัน ครู 4 9̂จะเ2KนใหK/วามร0Kมากก37าซึ่ง

ครู 5 ป̂2ั้น ผูKเรียนตKองเรียนรูKในสถานการณCต7!* ๆ มากขึ้นดKวยตนเอง การซึบซับนั้นนักศึกษาจะ

เรียนร0K  และฝY ประสบการณCวิชาชีพ 1 9̂ จะทําใหKมีความแตกต7!* นักศึกษา 4 9̂ ในเรื่องการปรับตัว

ก็ยังไม7ค7อยมี การฝYกสอนตKองปรับตัว ใชKเวลาในการปรับตัว 1-2 เดือน หลักสูตรเดิมฝY 

ประสบการ@C 4 เดือน หลักสูตรให67 ฝY ประสบการณCวิชาชีพ 9̂ 4 ภาคเรียนที่ 1 เรียนร0Kสิ่งต7!* ๆ แลK3

พอภาคเรียนที่ 2 ก็ปรับตัวไ<K ปรับสมรรถนะไ<K ซึมซับไดKมากข้ึนกว7!เดิมเรียนร0KไดKมากข้ึน 

 2.  ความแตกต7!งในกระบวนการเรียนการสอน การเรียนการการจัดการเรียนการสอนครู

แนวใหม7หลักสูตร 5 9̂ จะใEKอาจารยCสอนเปU2ทีม หน่ึงคอรCสวิชาใชKอาจารDC 2-3 คน เหตุผลที่ตKองใEK

อาจารยCมากขึ้นในแต7ละวิชา ก็เพื่อนักศึกษาจะไ<Kเรียนร0Kมากขึ้น เพราะมีคอรCสที่ใหญ7มากขึ้น คือ มี 5 

หน7วยกิต เนื้อหาสาระจะคลอบคลุม อาจารยC/2เดียวอาจสอนไม7/รบและไม7ถนัด อาจารยCจึง

จําเปU2ตKองช7วยกัน ซึ่งการสอนร7วมกันอาจจะมีผลกระทบต7อการวัดผลอยู7บK!งระยะเวลาที่กําหนด

อาจเลื่อนไปไ<K และระยะเวลาในการประเมินผลที่ตKองใชKเวลา บางวิชาเอก บางรายวิชา วิชาเอก 

อาจารยCรับผิดชอบคนเดียว 

 ส7งสุข* กล7!วว7! โดยจริง ๆ แลKวน้ันครูแนวให67พื้นฐานหลักสูตรมักใชKหลายคน อาจารยCคน

เดียวหรือ สองคน ในเรื่องของวิชาหลักสูตร ใชKอาจารยCหลายคน กระบวนการเรียน เนK2ผูKเรียนเปU2

ศูนยC ลาง โดยเ2K2ใหKประสบการณCมากที่สุด บางส7วนก็ใหKเจาะลึก เด็กสัมผัสดKวยตนเอง เรียนร0Kส7วน

หลัง ๆ ใชKโรงเรียนเปU2ฐาน โดยเนK2ใหKผูKเรียนไดKประสบการณCมากที่สุด เป_ดโอกาสใหKนักศึกษา

เรียนร0K โดยใชKโรงเรียนเปUนฐาน ส7วนวิชาวิจัย ถKาเทียบกับหลักสูตร 4 9̂ มีไม7มาก แต7หลักสูตรใ567 

บอกเลย37าเปU2วิจัย หลักสูตร 5 9̂ มีหลายส7วนที่เ9Uนวิจัย ส7งสุข* กล7!วว7! วิชาวิจัยหลักสูตร 4 9̂ ก็มี

แต7ถK!เทียบก็มีไม7มาก แต7มีแ/7 1-2 คอรCB วิจัยทางการศึกษา จริง ๆไม7มี แต7เปU2ผนวกรวมองคC !"

เอกเทศ ถKาในวิจัย 5 ป̂มีในวิชาต7!งๆ เช72ใน วิชาเอก 1 ตัวทั่วไป 1 ตัว ฝYกประสบการ@C 1 คือ วิจัยไ67

2Kอยกว7! 3-4 ครั้งในชั้นเรียน 1 ครั้ง นอกจากน้ันมีวิจัยทKองถิ่น เ2K2ไปที่การฝY ประสบการ@C ซึ่งเป_<

โอกาสใหK2=กศึกษา เลือกอย7!งใดอย7!งหน่ึง 

 1.  วิจัยในชั้นเรียน 

 2.  ศึกษารายกรณี 
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 3.  วิจัยระบบ 5 บท  

 โดยเลือกในภาคเรียนที่ 1 ถK!ประเมินการเลือกทําพอ ๆ กัน แต7N!/เรียนที่สองกําหนดใ5K 

นักศึกษาทํา 5 บท เ2K2ใหK2ักศึกษาทําวิจัยมากขึ้นเพื่อต7อยอดในอนาคต แมKไม7เก7งแต7ก็พอจะมอง

ออก มีวิจัยในทKองถิ่น วิจัยในโรงเรียน ใหKสอดคลKองกับที่ฝY สอน โดยมีพี่เลี้ยงร7วมระหว7!งครูที่

โรงเรียนกับนักศึกษาสองส7วนเรียนร0KดKวยกัน เพราะครูอยากพัฒนาผลงานวิชาการ จะเอื้อประโยช2C

ต7อครูและเอื้อต7อการพัฒนาครูดKวย 

 ส7งสุข* กล7!วว7! ถK!จะพูดว7!/รูแนวใหม7มีการฝY ปฏิบัติ มากกว7! 4 9̂ก็พูดไดKเต็มปาก เพราะ

ลงปฏิบัติงานจริงมากขึ้น มีการพัฒนาตนเองมากกว7าครู 4 9̂ ในเรื่องของความพรKอมใน 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช*ผลิตครูแนวใหม7นั้น ส7งสุข* กล7าวว7! ความพรKอมนั้นยังไม7เต็มที่ แต7ทาง

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีหนK!ที่ผลิตครูอยู7แลK3 จุดที่เกิดประเด็น คืออาจารยCที่สอนยังดูไม7ตรงกัน 

ทิศทางมองไม7ตรงกัน ส7งสุข* กล7!วว7! ทุกวันนี้อาจารยCผูKสอนเขKาใจแลK3 เท7าที่ดูอาจารยCคณะครุ

ศาสตรCพูดถึงครูแนวให67  

 เปรียบเทียบครูแนวใหม7 =บครูเก7! คือ เท7!ที่ไ<Kยิน 2 ลักษณะ คือ 

 1.  สมรรณะของครูแนวให67มีความร0K/วามสามารถ เ 7* สติปHญญาดี 

 2.  ในB7วนวิชาการอาจารDCมองว7!วิชาการ2Kอยไปตรงนี้มุมมอง แต7พยายามจะเสริมครูแนว

ใหม7เ2K2ปฏิบัติ ภาควิชาการที่จัดการเรียนร0KทําใหKดKอยไป  

 ครูแนวใ567 เริ่มโครงการ เมื่อ 9̂ 2547 ในกระบวนการคัดเลือก ครูแนวใหม7นั้น แบ7งเปU2 

สองกล?76 คือ   

 1. ไดKทุน 

 2. ไม7ไ<Kทุน  

 ที่ไ<Kทุนมีทุนการศึกษาใ5K ป̂ละ 69,000 บาท ส7วนที่ไม7ไดKทุนก็ใชKทุนตัวเอง การเรียนรูKใ5K

สองส7วนเรียนรวมกัน การคัดเลือกน้ันคัดสองส7วน คนที่จะสมัครทุนตKองไปคัดทุนคัดที่ส7วนกลางที่

จังหวัดอุดรธานีหรือกรุงเทพ ฯ ใครสนใจก็สมัครไป อีกส7วนที่ไม7ไดKสมัครทุนใชKวิธีการรับตรง 

เรียนดี ผ7!2 ระบวนการมหาวิทยาลัยตามปกติ ส7งสุข* กล7!วว7! เมื่อสองกล?7มเรียนรวมกัน ในฐานะ

ครูผ0Kสอนจะไม7ใหKเกิดความแตกต7!* พยายามใหKเต็มที่เท7! ๆ กัน ซึ่งคุณภาพ สองกล?7มใกลKเคียงกัน คน

ที่ไม7ไ<Kทุนก็มีความตั้งใจสูงก็มี คนที่ไดKทุนมีแรงจูงใจสูงมากกว7! เช72 มีเกรดเฉลี่ยบังคับในตัว กลุ76

นี้แอคทีฟมาก ตKองไดKไม7ต่ํากว7! 2.75 ถK!ไดKต่ํากว7าก็จะตกโครงการ กลุ7มไดKทุนนี้ก็จะตรวจสอบ

ตัวเองตลอดเวลา ตามกําหนดรุ72แรกจบ9̂ 2551 ที่ไดKรับทุน 46 คน จบทั้งหมด ไม7ไดKทุน 100 กว7!

คน คุณภาพการบรรจุงานส7วนคนที่ไม7ไดKทุนกระบวนการนี้ยังไปไม7ถึง ส7วนไดKทุนมีกําหนดการ 

จาก สพฐ. ชัดเจนในการบรรจุงาน ไม7ตกงานแ27นอน  
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 ส7งสุข* กล7าวว7! พวกไม7ไดKทุนก็อาจสอบบรรจุเอา หรือทํางานอื่นไปแลKวแต7เขา แต7ถK!

ทKองถิ่นน้ียังตKองการครูมาก ครูแถวน้ีขาด อาจไปเ9UนอัตราจK!* เวลาไปฝY งานถK!/รูขาดในโรงเรียน 

ก็อาจเรียกไปเ9UนอัตราจK!งก็ไ<K คุณภาพครูแนวใหม7ที่จบไปในป̂น้ี คุณภาพเกรดไม7ต่ํากว7!บี คือ ที่

มองประเมินดูคุณภาพ คิดว7!ไม727!ต่ํากว7! 70 ถึงรKอยเละ 100 คงไม7ถึงขนาดนั้น รุ72แรกเนK2มากใน

คุณธรรมจริยธรรม เJKาค7!ยทางปฏิบัติ ทางคณะมีโครงการปฏิบัติธรรมที่วัดเกK!วันเกK!/'น สิ่งที่ไ<K

นักศึกษาไ<KรับจากการเJKาร7วมโครงการ คือ เด็กเรียนรูKเรื่องจิตใจ คนเปU2/รูควรเรียนรูKจิตใจ ตKอง

เ9Uนแบบอย7!งใหKแก7เด็กในทุกวันน้ีสังคมว?7นวาย คนเ9Uนศาสนาตามทะเบียน คนในวงการศึกษาบาง

คนก็ร0Kเฉพาะเปลือกศาสนาแ.7ไม7ร0Kแ 7น  จังหวัดสัตบงกช*โชคดีมีทุนทางสังคมที่มีวัดมาก กลุ7มนี้ก็

จะเรียนร0K และซึมซับ/7อ2JKางมาก ดK!2มาตรฐานวิชาชีพครู ส7งสุข* เห็นว7! มาตรฐานวิชาชีพครูจะ

สูงข้ึน ทุกวันน้ีครูตKองพัฒนาตนเอง ครูแนวใหม727าจะมีความพรKอม ดKานเงินเดือนของครูแนวใ567

เริ่ม.Kนคิดว7!เงินเดือนที่เหมาะสม27!จะ 8000 บาท ขึ้นไป  

 สาเหตุการระงับทุนส7งสุข* กล7!วว7าอาจเปU2เพราะ 

 1.  นโยบายรัฐบาล 1 ป̂แรกจัดสรรทุนการศึกษาใ5K ต7อมาไม7ใ5K แต7/วามตKองการนักศึกษา

ยังมีอย07 ถามว7!ทําไมไม7ไ<K คงจะเ9Uนเรื่องนโยบายผ0Kบริหารระดับชาติ แ.7ในส7วนตัว คิดว7!อยากจะใ5K

มีทุน เพราะจะทําใหK/2เก7งเรียนครูมากข้ึน ทุกวันน้ีคนเ 7งจะเรียนสายอื่น เ9Uนหมอ วิศวกร แ.7คนที่

จะเ9Uนวิศวกรสังคมไม7มี ส7งสุข* กล7!วว7! คนเ 7งจริง ๆ ไม7มี สมัย 7อนค7านิยมเรียนอะไรไม7ไดKเปU2

ครู ทุกวันน้ีก็ยังมีอย07ไ67ใE7ไม7มี ทุกวันน้ียิ่งมาก ดูจาก ป.บัณฑิตวิชาชีพ คนมาเรียนเยอะ ทําไมถึงมา 

มาเพราะตKองการงานทํา อยากเ9Uนครูจริง ๆไหม ก็คงไ67 คนที่อยากเ9UนครูจริงๆตKองมาตั้งแต7แรก ถK!

เ9Uนจริง ๆ จะเ9Uนคนที่มีศักยภาพ ทุกวันน้ีคนมาเรียนครูแต7ใจไม7ใE7ครูก็มีมาก ดังจะเห็นอยู7ตามข7!3

ต7!* ๆ ทางคณะอยากไดK/2ที่เรียนครูเพราะอยากเรียนจริง ๆ 

   ส7งสุข* เล7!ว7! บางคนจบมาสามปริญญา จบครูปริญญาที่สี่ นี่คือปรากฏการณCในสังคม

ปHจจุบัน การเรียนมากก็เปU2สิ่งที่ดี ๆ จะไดKเรียนร0K แต7จุดอ7อนก็มีเช72กัน บางคนไม7รูKตัวเอง วิ่งตาม

กระแส ช7วงไหนอะไรดังก็มาทางนั้นเรียนอันนั้น ผูKเรียนไม7ไดKสํารวจตัวเองวิ่งตามสถานการ@C               

จริง ๆ อยากใหKผูKเรียนประเมินตัวเองตลอดเวลา ส7งสุข* เล7าว7! เวลาที่สอนนักศึกษา จะทําการ

ซักถามว7!2= ศึกษาว7าฝY ประสบการณCวิชาชีพเ9Uนอย7!งไร จะบอกนักศึกษาเสมอ การเรียนครูไม7ควร

ฝh2 ถK!ทุกJCคงยากที่จะเรียนต7อไป อย7!เรียนเอาใจใครบางคนหรือเอาใจผ0Kปกครอง  

 ส7งสุข* กล7!วว7! ใน ร?7นที่ 2-3 ที่ไม7ไดKทุนน้ัน ทางคณะครุศาสตรCมีการประกาศชัดว7!ถKาเขK!

มาเรียนแลKวน้ันไม7มีทุนและไม7มีบรรจุใ5K ทุกวันนี้ตKองทําใจว7!อัตราไม7/7อยมี รับราชการตKองทําใจ 

อย7!/!ดหวังมาก ทุกวันน้ีถK!ไม7JAQเกียจก็มีงานทํา ความเ9UนไปไดKในเรื่องการหยุดใหKทุน อาจจะหยุด

เพื่อรอการประเมินก็ไ<K ถK!ปรากฎว7าทุนเริ่มมีอีกใน9̂ 52 รุ72 2-3 คงไม7ไ<K ที่จะไดK/งเปU2รุ72 4 เลย 



  
 
 161 

เพราะคงไม7ใหKยKอนหลัง ส7งสุข* กล7!วว7! สิ่งที่ทําคือการแนะแนวนักศึกษา เล7!สถานการณCต7!* ๆไ67

ป_ดบัง 9Hญหาต7!* ๆ “ผมสื่อสารตลอด” ส7งสุข* จะพยายามสอนและบอกนักศึกษาเสมอว7! เรียนครู

อาจจะไม7ใช7ครู ถKามีช7องทางอื่นถK!สมรรถนะเราไปทํางานอย7!งอื่นไดKก็ไป การเสริมสรKางความ

มั่นใจ โดยส7วนตัว คิดว7าเด็กมั่นใจ ในความเปU2ครู อนาคตก็พยายามมอง แต7พยายามแนะว7!เรียน

อะไรบK!* อนาคตอาจสอบแข7* เรื่องการบรรจุ พูดไดKไม7เต็มปาก เรื่องการบรรจุเราตีกรอบไปไม7ไ<K 

ข้ึนกับผ0Kบริหารระดับรัฐบาล ขึ้นกับผ0Kบริหารระดับประเทศ  

 ส7งสุข* กล7!วว7! ในส7วนเราก็ทําเต็มที่ การคัดเลือกครูแนวให67 ส7วนกลางมีทุน คัดเขKมJK2

กว7! มีคณะกรรมการ ส7งสุข* กล7!วว7! ส7วนเราจะเอาอย7!งน้ันไม7ไ<K จะคัดเลือก หรือเลือกมากไม7ไ<K  

แ.7ก็คิดว7าคัดเอาคนที่ดีที่สุด ณ ขนาดน้ัน พยายามเลือกคนที่คิดว7!ดีที่สุด คนแหล7งที่มาเรียนต7อจาก

รุ72แรก คือ ในรุ72 2 ร72 3 สมัครมามากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่รูKว7าไม7ไดKทุน ส7งสุข* เห็นว7! การที่มี

ผ0Kสมัครเรียนครูแนวใหม7มากข้ึนเรื่อย ๆ คือ 

 1.  เน่ืองจากไดKรับ/7!2-ยม โดยไดKรับโมเดลจากร?7นที่ผ7!2มา เช72 คนในชุมชนในเรียนแลK3 

ไ<Kดี อาจจะทําตามครูที่โรงเรียนเล7!แลKวเ9UนแรงจูงใจแลKวมองครูเ9Uนภาพบวก เลยตั้งใจที่อยากเรียน 

 2.  นักศึกษามีความหวัง ในเรื่องการบรรจุงาน การทํางานราชการ ในเรื่องจํานวนหน7วยกิต 

ร?72เดิมครู 4 9̂ประมาณ 140 ห27วยกิต ครูแนวให67มีประมาณ 171 ห27วยกิต คือห27วยกิตเพิ่มมากขึ้น 

แต7JองทางครุสภากําหนดไวKประมาณ 150 กว7!หน7วยกิต ส7งสุข* กล7!วว7! หลักสูตรเราที่ใชKเปU2

หลักสูตรกลาง ตอนน้ีทางคณะครุศาสต"Cปรับลดมา 165 ห27วยกิต ปรับลดลงมาใหKเหมาะสม ซึ่งรอ

อนุมัติอย07 

 ในดK!2แนวนโยบายขององ/Cการ ส7งสุข* เห็นว7! งบประมาณที่ไดKรับนั้นมีความเพียงพอ 

ผูKบริหาร สนับสนุนดี เราไดKงบประมาณไดKมากขึ้นทุก9̂ ส7งสุข* กล7าวว7! เมื่อมีครูแนวใหม7ไ<K

งบประมาณตลอดมีหKองสมุดมากข้ึน รวมทั้งตั้งแต7เปลี่ยนเ9Uนมหาวิทยาลัยการเปลี่ยนแปลงเปU2ไป

ในทางที่ดีขึ้น ในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องของคุณภาพนักศึกษาทุนรุ72แรกนั้น โดยรวมเห็นว7! 

เ9Uนเด็กที่เก7งแมKรางวัลแข7งขันทางการศึกษาที่แข7งไม7ค7อยมี แต7ที่ไดKรางวัลจะเปU22=กศึกษาเราไป

ฝY งานแลKวฝYกเด็กนักเรียนในโรงเรียนแลKวไดKรางวัล นักศึกษาครูแนวใหม7จะเด7นในช7วงฝY 

ประสบการ@Cวิชาชีพ นักศึกษาจะสรK!งผลงานใ5Kโรงเรียน แต7การแJ7งขันในวิชาการในมหาวิทยาลัย

สายครูไ67/7อยมีการแJ7งเท7าไห"7 จะเปU2ในแง7ที่นักศึกษาออกไปสรK!งผลงานร7วมกับทางโรงเรียน

มากกว7!   

 ส7งสุข* กล7าวถึง โดยใหK/วามหมาย การปฏิรูปการศึกษา คือ การปรับเปลี่ยน แนวคิด 

กระบวนการต7!* ๆ ใหKดีข้ึน เหมาะขึ้น ทันต7อการเปลี่ยนแปลง พรKอมที่ปรับเปลี่ยนไม7ทําแบบเดิม 

รวมทั้งครูดKวย ทุกวันนี้นโยบายการศึกษาไดKสนับสนุนใหK/รูทําผลงานวิชาการ การปรับ การเพิ่ม
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สมรรถนะ ความจําเปU2ในการปฏิรูป ส7งสุข* กล7!วว7! การปฏิรูปการศึกษา ควรมี 2 ลักษณะ /07ขนาน 

คือ มองว7!  

 1.  บางส7วนควรปฏิรูป 

 2.  บางส7วนไม7ควรปฏิรูป 

 ส7งสุข* กล7!วว7! ส7วนที่ควร คือ การจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะ ส7งเสริมการพัฒนา

สมรรถนะ ทุกวันนี้ครูดีแต7/รูเองก็ตามไม7ทันในเทคนิค วิธีการที่ครูใชKยังเดิม ๆ ครูทุ7มเทในการ

ปฏิรูปปHจจุบันแต7การทุ7มเทส7วนใหญ7จะเปU2ส7วนตัว เนK2ตัวเอง เนK2ผลงานตัวเอง สมรรถนะเด็ก

กลับต่ําหมายความว7!อย7!งไร แทนที่จะดี บ7งบอกถึงอะไร บางส7วนเอาเรื่องของผลประโยชนCมาใB7

วิชาชีพ ความจริงครูควรทุ7เมท ตอนนี้เห็นว7! การปฏิรูปออกแนวธุรกิจ ผลประโยช2C ในเรื่องการ

ประเมินควรไปที่ตัวเด็ก คือ ตอนน้ีเ9U2/7!2-ยมมาก คือ ครูมักจะพัฒนาตัวเองมากกว7!ผ0Kเรียน  อะไรที่

มีเงินครูจะไปมากกว7! ส7วนรวมเรื่องรอง ส7งสุข* กล7!วว7! การปฏิรูปการศึกษา ทําใ5Kครูอยู7 =บเงิน

วิทยาฐานะไป จริง ๆ ในเรื่องของ/7!ตอบแทนครูน้ันพออย07ไ<K ครูจริง ๆตอนนี้เปลี่ยน เมื่อก7อนเงิน

นKอยกว7านี้ครูยังอยู7ไ<K  ตอนน้ี สภาพแวดลKอม วัฒนธรรมองคCการดึงไป คือ สอน ๆ ใ5Kมั่วเJKาไ3K 

สอนพิเศษเ2K2ธุรกิจไป สิ่งเหล7!2AQควรปฏิรูปใหKหมดไป ทําไมถึงยังเกิด 

 ส7งสุข*  ,7!วว7! เงื่อนไขนโยบายที่จะปฏิรูปการศึกษาไดKสําเร็จนั้น รัฐบาล ตKองชัดเจน

จริงจัง มาตรฐาน ดับเบิลแสตนดารC. ต7!งคน.7างคิดต7างทํา ทําอะไรเ9Uนธุรกิจ แมKแต7 !รผลิตครู ถK!มี

มาตรฐานเดียวกันก็ดี มีสมรรถนะเดียวกัน เรื่องการปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลการ ส7งสุข* เห็นว7! มา

ถูกทาง แ.7นโยบายผูKบริหารมีการเปลี่ยนค7อนขK!งบ7อย ไม7มองพื้นฐานเดิม ทุกวันนี้บอกว7!ปฏิรูป

การศึกษา แต7ทําไมเด็กบางคนกลับอ7านหนังสือไม7ออก นโยบายเปลี่ยนหลักสูตรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 

เจตนาดีแต7ประสง/C"Kายรึปa!3 

 ส7งสุข* กล7!วว7! ภาระงานครูทุกวันน้ีมาก จนไม7มีเวลาพัฒนาเด็ก ครูทั่วประเทศ ถึง รKอยละ

80 หรือไ67 ที่จะพัฒนาเด็ก ที่เหลือไปทํางานอย7!งอื่น ปฏิรูปการศึกษางานมาที่ครูมาก ครูไม7มีเวลา 

ครูเปU2ตั้งแต7ครูถึงภารโรง กKาวก7ายอาชีพครู ทําไปหมุนไปหมุนมาอยู7ที่เดิม การปฏิรูปกลับไป

กลับมา ไม7มีจุดยืนของตน ประเทศไทยเราปฏิรูปเราชอบตาม ไม7ไดKมองพื้นฐานตนเองบางทีวาง

แนวคิดผิด เหมือนจะดีแต7ผิด เช72 บอกไม7ใหKท7องจํา แต7ผิด จําไม7ไดKจะวิเคราะ5CไดKอย7!งไร การ

เปลี่ยนควรเปลี่ยนในกรอบที่ควรเ9Uน อย7!งเช72 การปฏิรูปการศึกษา ตําแหน7งผูKบริหารเขตพื้นที่มี

มาก มีงานซKอน ๆ ทําตามฐานอํานาจ ทําใหK !รศึกษาไม7ลงที่เด็กจริง ๆ ไม7ถึงผูKเรียน และการปฏิรูป

การศึกษาระดับอุดมศึกษาน้ัน คิดว7!ถูกส7วน ผิดส7วน เช72 การเปลี่ยนหลักสูตร ทุกหK!9̂ ประเมินต7!* 

 ๆยังไม7ชัด ส7งสุข* กล7าวว7! เราชินกับการเปลี่ยน การเปลี่ยนอาจจะไม7ดีก็ไ<K คนในระบบเสีย เปลี่ยน

มาก ๆ ระบบมีงานมาแทรก ทุกวันน้ีเรายังไ67ทําใหKดีในที่สุดเราวิ่งไปตามเกณcCต7!* ๆมากมาย อีก
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ทั้ง ระบบการศึกษามีการประเมินมาก กพร. ประเมิน สมศ. ประเมิน อยู7 =บการประเมิน ครูอยู7 ับ

งานมาก ประเมินบ7อย งานมากขึ้น ประเมินไปแลKวไดKอะไร ครูทุ7มเทงานเลยนKอยลง ชีวิตอาจา"DC

สับสนมีงานอื่นมาก คือ ร0Kสึกว7!บางส7วนลKมเหลว ครูเพิ่มสมรรถนะตัวเองไม7เปU2มืออาชีพ อาจา"DC

สอนอย7!งเดียวจะดีมาก แต7รูKสึกว7!จะเปU2อะไรตรงกันJKาม ในการพัฒนาอุดมศึกษาใหKเปUนแนว

เดียวกันยากมาก เ9Uนไปไม7ไดKเลย ตามมหาวิทยาลัยใหญ7ก็ยากมาก แ.7ถK!เราจะจริงใจพัฒนาก็พอไ<K

บK!งใหKเท7! =นคงไม7ไ<Kแ272อนเพราะมันต7!งกันในบริบท คือในสังคมไทยมันมีไม7เท7! =นอยู7แลKวแลK3

เรื่องการศึกษาจะเท7!กันคงเปU2เรื่องที่ยากมากทีเดียว  

 ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารวิชาการ กระทบต7ออาจารยCมาก มหาวิทยาลัยเล็ก 

จๆะกระทบมาก ๆ การบริหารงานวิชาการใชKระบบผสมผสานบางอย7างก่ํา ๆ กึ่ง ๆ ทุกวันนี้กระจาย

อํานาจเวลาปฏิบัติจริง ๆ ไม7เต็มที่ มีงานอื่นมาแทรก มากกว7! รอบที่เปU2 ส7งสุข* กล7!วว7! สิบกว7!9̂

มาอย072AQงานมาก เครียดมากจะมี9Hญหาในเรื่องของเวลา ไหนจะเปU2ปHจจัยที่เกี่ยวขKองกับครอบครัว 

ภาระงานประจํา งานมาก การทํางาน ส7งสุข* กล7!วว7! มาทํางานบริหารจริง ๆ กลางคืน คิดว7! ตKอง

ทํางานสองเท7ากว7!คนปกติ ทุกวันนี้เร็วสุดไดK2อนตีสองทุกวันทํามานานแลK3 งานตัวเองทํากลางคืน 

วิชาที่สอนคือวิทยาศาสต"Cสําหรับเด็กปฐมวัย คือ สอนใหKมองภาพเราจะB7งเสริมกับเด็กอย7!งไร วีธี

การที่โรงเรียน จัดกิจกรรมลักษณะไหนบK!* พาออกไปพยายามใหKนักศึกษามีประสบการ@CใหKมาก 

อุปสรรคการสอนไม7มีหรืออาจจะมีแต7มองไม7เห็นก็ไ<K  ทุกวันนี้การสอนปฐมวัยใชKการสื่อสาร

สังเกตแบบมีส7วนรวม ทํากิจกรรมร7วมกับเด็ก ทําดKวยกันไป กิจรรมทําพรKอมกัน ครูตKองมีปฏิภาณใ5K

มากที่สุด เมื่อ 7อนการสังเกตจะสังเกตผ7!2 ระจกอย7!งเดียว การดู การสังเกตทิศทางอย7!งเดียวอาจ

หลอกจึงมีการเปลี่ยนให67 ๆ ซึ่งทุกวันน้ีเด็กซึมซับไดKเร็ว เราก็จะเห็นปฏิภาณเข!/7อนJK!งชัด 

 ส7งสุข* กล7!วว7! ลักษณะเด72Jองคณะครุศาสต"Cและมหาวิทยาลัยสัตบงกช* คือ เราทํางาน 

อย07แบบพA(2Kอง ร7วมกัน มีงานรวมพลระดมพล การทํางานแบบสบาย ๆ เรื่องเวลาไม7ใช7ปHจจัยเอาใ5K

เสร็จ เมื่อมีงานใหL7 ๆ ก็ร7วมกัน รวมกันไ<K การสรK!งสรคCสิ่งให67 ของคณะครุศาสต"C คือ เนK2 !"

วิจัย การอบรมครูที่โรงเรียนเรื่องวิจัย การพัฒนาผลงานวิชาการ  

 ในเรื่องการร7วมมือภายในคณะ แบ7งเปU2สองส7วน มีทั้ง ทําต7!งคนต7!งทํา แยกกันแลKวแต7งาน 

การประเมินทําร7วมกัน คือ อย07แบบครอบครัวพA(2Kองมากกว7! ดK!2N!วะผ0K2P!2=Q2 ทุกคนทําห2Kาที่ไดKดี 

อาจจะมีบางเรื่องก็มีไม7ดีบK!* มี9HญหาบK!งแต7ก็ถือปกติ ส7งสุข* กล7!วว7! โดยส7วนใหญ7อาจารยCใน

คณะครุศาสต"C ภาวะผูKนําจะอยู7ในระดับสูงมาก คือ รKอยละ 80 เปUนผูKบริหาร ในส7วนคณะคนที่

ทํางานจริง ๆ ก็ไม7มาก มีไม7กี่คน 

 ในดK!2กฏระเบียบ หรือสิ่งที่ทําร7วมกันเปU2ประจําน้ันไม7ค7อยมี คือ อยู7 =2แบบสบาย ๆ ทํา

อะไรง7!D ๆ สบาย ๆ มีอะไรพูดคุยกัน  คือ อย07ในเกณcCดี ทุกคนร7วมมือกัน เช72 เมื่องานรับปริญญาก็
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มาร7วมกันไ<Kดี เท7!ที่ดูก็ใหKความ"7วมกันมือดี เกณcCชี้วัดความสําเร็จของคณะ ส7งสุข* กล7!วว7! มอง

ในลักษณะ สองมุม คือ  ถKามองในดK!นมาตรฐานของ กพร. ทางมหาวิทยาลัยของเราก็ผ7!2ใน

ระดับประเทศอย07ในระดับมหาวิทยาลัย แต7ถK!มองในระดับคณะเราก็ถือว7าประสบความสําเร็จ เอา

ดัชนีความสนใจเขKามาเรียนในระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตรCก็มีคนเขK!มาสมัครเรียนมาก ตัว

ผ0KเรียนเขK!มาเรียนคณะครุศาสต"Cคนมาเรียนเยอะมากในแต7ละ9̂ ส7งสุข* กล7!วว7! ถK!มองมุมน้ีก็ถือว7!

สําเร็จและไดKรับการยอมรับจากทKองถิ่นมาก เราไดKรับการยอมรับ/7อ2JK!งจะมาก  

 ในเรื่องของการทํางานนั้น ส7งสุข* เล7าว7! ผูKบริหารคณะจะพูดคุยแบบไม7เปU2ทางการ

มากกว7! คือ มีการคุยนอกรอบมากกว7! เราจะคุยแบบไม7เ9Uนทางการมากกว7! คุยโทรศัพ8C คุยส7วนตัว 

จะไม7ทําแบบทางการจะไม7มีพิธีรีตองมาก ภาพของการประชุมที่เปU2ทางการของคณะจะมีนKอยมาก                        

ถK!ลักษณะของงานพิเศษ ส7งสุข* กล7!วว7! งานที่มีลักษณะพิธีรีตองทําใหKร0Kสึกว7าบรรยากาศอีกแบบ

หนึ่งแบบไม7ค7อยดีเท7าไห"7 พูดทางการจะอีกแบบ ส7งสุข* กล7าวว7! จะชอบแบบไม7เปU2ทางการ

มากกว7! คือ มีอิสระมากกว7! ทางคณะจะมีลักษณะถKอยทีถKอยอาศัยกันมากกว7!คือ ก็ช7วย ๆ กัน  

 ในเรื่องของทัศนะการต7) คําว7!/รูและอาชีพครูนั้น  ส7งสุข* เห็นว7! อาชีพครูเปU2อาชีพที่

สําคัญสุดเ9Uนอาชีพที่มีความจําเปU2 ครูเปU2/นหล7อหลอมเด็ก การทําเปU2ตัวอย7!งที่ดี ครูมีเทคนิค                 

มีอะไรที่ลึกซึ้ง มีมากกว7าที่ใจอยากจะเ9Uน ครูตKองเ9Uนผ0Kใ5K โดยใหK/วามร0Kสึกดี ๆ แก7ศิษDC ประเทศจะ

อย07ไดK Wอย07ที่ครูเปU2สําคัญ  ส7งสุข* เห็นว7! คุณลักษณะที่ดีของครูในดK!2ต7!งๆน้ัน อยากใหKมี สักรKอย

ละ 80 ความร0Kของที่ลึก และหลากหลาย ครูควรมีคุณธรรมควรเ2K2อันดับหน่ึงเ9Uนสิ่งที่แสดงออกใ5K

ลูกศิษDCเห็น เด็กจะรับรูKไดKว7!อาจารยCผูKสอนคนนี้เ9Uนอย7!งไร ครูมีความรูKมากแค7ไหน ครูตKองเปU2

แบบอย7!* เด็กจะร0Kว7!/รูว7!จิตใจเ9Uนแบบไหน ส7วนจรรยาบรรณครูก็สําคัญ อะไรที่ไม7ดี ครูก็ไม7ควร

ทํา  ในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพครูในอนาคต ส7งสุข* กล7!วว7! เรื่องครูเปUนนามธรรมไม7เหมือนอาชีพ

หมอ หมอมีความเปU2รูปธรรม ใจจริง ๆ อยากใหKเ9Uนแบบหมอ แ.7จะทําไดKรึปa!3 อะไรที่ดีไม7ดี เอา

มาประเมินไม7ไ<K ตัวอย7าง ส7งสุข* เล7!ว7! ตัวเองจะสอน จะเด72ในเรื่องการสอนธรรมะ เวลาประเมิน

นักศึกษาชมว7าสอนดีมาก สอนธรรมะไดKดี ชมสิบคน แ.7อีกคนควรปรับปรุงในเรื่องการสอนธรรมะ 

คือสอนบ7อยเกินไป ส7งสุข* กล7!วว7! ทั้งเปU2เรื่องเดียวกันแต7มองต7!งมุม คนที่สนใจก็จะมองดีและ

ชื่นชม แ.7คนไม7ชอบก็มองไ67ดี ผลผลิตรครู ก็เช72 =2 มันก็เหมือนกลKวยไมKที่บาน บางคนตอนที่เรา

สอนไม7เJK!ใจแ.7จะเJK!ใจเมื่อ9̂ที่ 8 ซึ่งนานมาก  

 ส7งสุข* กล7!วว7! อยากใหKครูเปU2เหมือนหมอ คือเห็นง7!D ประเมินง7!D ความรูKJองครู การ

จัดการความรูKของครูมีอยู7ภายใน เช72  ในเรื่องของการทําตําแห27งทางวิชาการ ครูบางคนไม7ทํา                

ก็ประเมินว7!เคKาคนน้ันไม7เก7* มองว7!เคKาไม7ทํา แต7จริง ๆ แลKวขKางในความร0Kของครูอาจมีมากกว7!/2ที่

ทําก็ไ<K คือ ทุกวันน้ีบางครั้งเราเห็นเราคนวัดตามตัวหนังสือ 
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 ทัศนะต7อการศึกษาไทยในภาพรวม ส7งสุข* เห็นว7! ครูในทั่วไป คือมีความสามารถกลาง ๆ 

ถK!ระดับปริญญาตรีความร0Kของเราก็ไม72Kอยกว7!ประเทศใด ในเรื่องของจํานวนครูนั้น ส7งสุข* เห็นว7! 

พอ ณ ปHจจุบัน แ.7ในอนาคตไม7แ27 ครูตKองตามเหตุการณCทุกเรื่อง ครูตKองตามเหตุการณCตลอด ครู

ไม7ใE7ไ67พอ ระบบการผลิตครูตอนน้ีเ9Uนไปในทางที่เหมาะสมระดับนึง แต7มันเหมาะสมกับบริบท 

ในอนาคตพอหรือไ67 ภาพรวมสิ่งที่ควรเกิดควรทําใหKเ9Uนบรรทัดฐานเดียวกัน  

 ส7งสุข* กล7!วว7! จริง ๆ ในเรื่องนโยบายการศึกษารัฐบาลไม7/วรเปลี่ยนมาก ควรเพิ่ม

นิดน7อย ชอบเปลี่ยนแปลง ทิศทางก็เลยเ9Uนแบบน้ี บางประเทศเปลี่ยนแต7ก็มีจุดยืนเปU2ของตัวเอง 

เอาตามบริบท และเด็กก็สามารถอ7!นออกเขียนไ<K ส7งสุข* เห็นว7! เด็กไทยไม7ฉลาดเพราะอ7!2

หนังสือไม7ออก คิดวิเคราะหCไม7ไ<K ไม7อ7!นหนังสือ นโยบายของเราเปลี่ยน แทนที่เด็กจะฉลาด

กลายเ9Uนโ*7 บางคนเรียนสูงและเอาความรูKมาเปU22วัตกรรม เลยเอามาเปU22โยบาย การเรียนการ

สอนเอาผ0Kเรียนเ9Uนสําคัญ เราจะยึดตรงไหน ซึ่งส7งสุข* กล7!วว7!ไม7เห็นดKวย เนK2ผ0KเรียนเปU2สําคัญ ๆ 

มากจนจัดการผ0Kเรียนไ67ไ<K ตKองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูทําไม7ไ<K คือ การศึกษาของประเทศ

ไทยเรา ณ ขนาดน้ี เรายังทําไม7ถูกตKอง คือ “เกาไม7ถูกที่คัน” นี่คือระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะ

อย7!งยิ่งในเรื่องการพัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาไทยก็ทํายาก อKางเรื่องสิทธิ อาจารDCก็ทําอะไร

ไม7ไ<K ทุกวันนี้เรามีปHญหาเรื่องน้ี คิดว7! ารสรKางคนใหKเปU2คนเราทําไม7ไ<K การเรียนการสอนยึด

ผ0Kเรียนเ9Uนสําคัญโดยทัศนะส7วนตัว เห็นว7! หลักการดีแ.7ปรัชญาไป ยกตัวอย7!งพระพุทธเจK! ถKาเล็ง

ว7ามองว7ามีคน1 คน ก็เทศนา 1 เรื่อง คนน้ันก็ไปสอนคนอื่นไ<K  

  เรื่องการเรียนการสอนน้ันเราจํากัดวิธีการสอนมากเกินไป บางคนโดนตีแลKวไดKดี เลยคิดว7!

บางทีไมKเรียวไม7ดีตรงไหน ลักษณะพฤติกรรมคนต7!* ๆ นักเรียนโดนครูว7!2-< ๆ ห27อย หรือทําโทษ

เล็ก ๆ ครูก็โดนฟdอง ส7งสุข*เห็นว7! ผูKเรียนคือเทวดา น้ําลKนจะมีประโยชนCอะไรที่จะมาเรียน 

การศึกษาเราตKองแกKจุดน้ี 

 ในดK!2ผ0Kปกครองต7อการสนับสนุนระดับอุดมศึกษา ส7งสุข* กล7!วว7! นักศึกษาจะถูกมองว7!

โตแลK3 พ7อแ67ไวKใจลูกอย07แลKวส7วนหน่ึง อาจารDCก็ไม7มีสิทธิ์มาก เจาะลึกไ67ไ<K จะทําอะไรมากไม7ไ<K 

แต7ถK!ระดับที่ต่ํากว7าอุดมศึกษาน7!จะดี หลายโรงเรียนมีการติดต7อกับผูKปกครอง แต7ถK!เปU2ใน

ระดับอุดมศึกษาจะทําอะไรกับนักศึกษามาก ก็ทําไม7ไ<K เพราะนักศึกษาโต และมีอิสระมาก ๆ ยกเวK2

กรณีที่มี9Hญหามากจริง ๆ  

 ส7งสุข* กล7!วว7! นักศึกษาไทยในดK!2/?ณธรรมจริยธรรมน้ัน ยังเ9Uนแบบกลางๆ กลาง ๆ คือ 

คุณธรรมดี ก็จะบอกไม7ไ<K จะว7าดีก็ไม7ใE7 ลักษณะกลาง ๆ คลุมเครืออย07 เพราะมาตรฐานบริบททุน

ทางสังคมมันมีต7างกัน แต7ถK!มหาวิทยาลัยไหนสอนคนใหKเ9Uนคนไ<K คือยอดมหาวิทยาลัย 
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 ในดK!2การเรียนการสอนนั้น รุ72เดียวกันไม7มีปHญหา แต7N!/พิเศษก็มีหลาย ๆ วัยมาเรียน

ร7วมกัน อายุมากบK!* นKอยบK!* ถK!ต7!งกันเรื่องอายุจะมีปHญหาเรื่องการตีความ ส7งสุข*  ,7าวว7! เจอ

ประเภทเรียนนาน9Hญหาเลยมีมาก มี9Hญหาเรื่องการควบคุม 

 9Hญหาอุปสรรคการผลิตครูแนวใหม72=Q2 ส7งสุข* กล7!วว7! ทําไม7เหมือนกัน มาตรฐานต7างกัน 

คือ แต7ละมหาวิทยาลัยใชKหลักสูตรต7!งกัน ไม7/7อยมีโอกาสดูในภาพรวมสรุปเท7!ไห"7 ปHญหา

อุปสรรคการผลิตครู ส7งสุข* กล7!วว7!  

 1.  อาจารยCที่สอนอายุมากหน7อย มีความแตกต7!งในเรื่องความคิดที่แตกต7าง ความคิดใน

บางครั้งบางเรื่องยังมีความไกลกัน บางกรณีก็มองต7างมุม เช72 อาจารยCแบบเ 7าจะแบบใชK/วามคิด 

วิธีการปฏิบัติแบบเดิมอย07 เช72 การแต7งกายผิดระเบียบหKามเขKาหKองเรียน ระเบียบการปฏิบัติต7)

นักศึกษาที่ใชKยังใEKยังเปU2มาตรฐานเดิม ๆ  

 2.  9Hญหาหลักสูตรแต7ละมหาวิทยาลัยต7!งคนต7างพัฒนาตนเอง คณะมาพัฒนาในภาพรวม 

คือ จะใหKอิสระอาจารDCในการสอนว7!จะสอนอะไร แบบไหนคือ ใหKเต็มที่ ทางมหาวิทยาลัยมีการ

ประเมินผ0Kสอนอย07แลK3 ก็สะทKอนอาจารDCไดKดี 

 3.  ปHญหานโยบายรัฐบาล เปลี่ยนบ7อย ป̂2AQใ5Kทุน ป̂2AQไม7ใ5Kทุน คือไม7ชัดเจนในระบบของรัฐ                   

27!จะตKองมีความชัดเจน อย7!งเช72 ในเรื่อง จํานวนครู ทุกวันน้ีคนม?7งเรียนครู คนมาสมัครเยอะ และ

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* และครุศาสต"Cเราประกาศตัวเพื่อทKองถิ่น เราก็ปฏิเสธไม7รับก็ไม7ไ<K  ระดับ

ปฏิบัติไม7มี9HญหาถK!ชัดเจน มีเหตุผลอะไรที่ไม7รับครูเพิ่ม ก็ไม7มีอะไรบอกแ27นอน ตอนนี้เร7งใหKผลิต

ครูสายวิทยาศาต"Cเพิ่ม มีกฎเกณcCมีครอบคลุมมาก ส7งสุข*  ,7าวว7! มีการประเม-2JKอจํากัดมาก ถK!

ผ7!2เกณcCก็ไม7ร0Kอะไรดีที่สุด ไล7ตามมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเล็ก ๆ จะแย7ห27อยตKองทําตามนั้น  

 ในเรื่องการติดตามส7งสุข*  ,7!วว7! พื้นที่ทางสังคมที่จะใหKกลับมารวมตัวกันนั้น ยังอย07

ในช7วงการคิด นักศึกษาจะจบ ตอนน้ียังไม7ไดK/?ยกัน  ส7งสุข* กล7!วว7! ฝากถึงนโยบายระดับชาติว7! 

จะเอาอย7!งไร ภาพนโยบายการผลิตครูบางคนก็ว7าลK2 บางคนก็ว7!J!< รัฐตKองชัดเจน สรุปว7!อย7!งไร

เพื่อใหKส7วนปฏิบัติร0Kขอบเขต โดยเฉพาะอย7!งยิ่งในมหาวิทยาลัยสัตบงกช ภาพที่ออกไปคือการผลิต

ครูเราเ9UนมหาวิทยาลัยทKองถิ่น เราปฏิเสธความตKองการผ0Kเรียนไม7รับไม7ไ<K แต7คนก็ตKองการมาเรียน

เยอะ ส7งสุข* กล7าวว7! บางทีเราก็อยากผลิตนKอย ๆ จํากัดการรับนักศึกษา บางทีกําหนดว7!เท7!ไห"7 แ.7

ช7วงน้ีจะเกิน ส7งสุข* กล7!วว7! บางทีไม7รับ หรือรับ2Kอย ๆ ก็มีเสียง ผูKปกครอง ๆ กW/7อนขK!งอยากใ5K

เรียน  สรุปว7าเรามีพื้นฐานผลิตครูม! 7อน ถK!N!พที่สื่ออกไปการผลิตครูก็จะเด72มาก คนที่จบไป

เปUนโมเดลที่ดี ทําใ5Kผ0Kที่สนใจเรียนครูมีเพิ่มมากข้ึนและในอนาคตคิดว7!ก็อาจจะมีมากข้ึนเช72 =2 
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 กรณีศึกษารายที่ 4 ประมวล* 

 ประมวล* เปU2ชาย อายุ 40 9̂ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ตําแหน7งทางวิชาการ คือ  

ผูKช7วยศาสตราจารDC สภานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน ระยะเวลาในการทํางาน

ประมาณ 10 9̂ รายไดKต7อเดือนประมาณ  50,000 บาท มีปHญหาสุขภาพ คือ ภูมิแพKเพราะที่จังหวัด

สัตบงกช* อากาศ/7อ2JK!งหนาวเลยปรับตัวไม7ทัน 

 ทัศนะต7อการศึกษาไทย ในดKานครูนั้นประมวล*   ,7าวว7!  ครูในยุคปHจจุบันมีการพัฒนา

ตนเอง/7อ2JK!งมาก เ2K2การพัฒนาตนเองมากก37าผ0Kเรียน ผลงานเด็กเปU2รอง ครูม?7งพัฒนาวิทยฐานะ

คํานึงถึงเด็กไม7มากเท7!ไห"7 ถK!เทียบกับครูเมื่อ 7อน ปHจจุบันครูตื่นตัวพัฒนาตนเอง/7อนขK!งสูง แ.7

การพัฒนาเด็กพัฒนาผูKเรียนยังไม7โดดเด72มากนัก ครูมีจิตวิญญานในอาชีพครูลดลง มีความเปU2

อาชีพอื่น ๆ มากข้ึน การท?7มเทการสอนของครูนKอยลง ประมวล*  กล7!วว7! ครูในแต7ระดับมีค7!นิยม

ในเรื่องของความคิด แมKจะสรุปไม7ชัด แต7โดยส7วนตัวมองว7!  

 1.  ครูมักคิดว7! !รศึกษาในระดับต่ํา ครูผูKสอนก็ไม7จําเปU2ตKองเก7งมาก เด็กในระดับตK2 ๆ 

ใครสอนก็ไ<K ครูมีค7!นิยม คลKาย ๆ กับเอาระดับการศึกษามองการประกอบอาชีพดKวยเช72กัน 

ประมวล* กล7าวว7! ยิ่งเด็กระดับเล็กควรตKองใชKครูที่เชี่ยวชาญในการสอนจริง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียน   

 2.  ดK!2จํานวนโรงเรียนในเมืองโรงเรียนขนาดใหL7 มีครูมากบางครั้งก็เกิน แ.7โรงเรียน 

ห7!งไกล ปHญหาดKานจํานวน ประมวล*  ,7!วว7! คิดว7! การเกลี่ยครูใหKเหมาะต7อเด็ก ในโรงเรียนที่

ห7!งไกล โรงเรียนในชนบทครูไม7/7อยอย07หรือมักยKายไปอย07ที่ ๆ ดีกว7! 

 ในดK!2 !รสนับสนุนของผูKปกครองต7อการเรียนของบุตรหลานนั้น ประมวล*เห็นว7!

เปรียบเทียบปHจจัยในภาพรวม คิดว7!ผูKปกครองในสังคมไทยใหK !รส7งเสริม สนับสนุนลูกมากขึ้น 

โดยเฉพาะในสังคมเมือง ผ0Kปกครองใ5Kความสําคัญ.7อการศึกษาลูก แต7ถK!ในกรณีถK!ผูKปกครองขาด

ความพรKอมดK!2เศรษฐกิจก็ไม7สามารถใหKการสนับสนุนลูกไ<Kเท7าที่ควร อาจเปU2เพราะเรื่องปากทKอง 

การทํามาหากินซึ่งก็ลําบากอย07แลK3 จึงไม7สามารถหาใหKลูกไ<K  

 ในดK!22=กศึกษาน้ัน  ประมวล* กล7!วว7! การแสดงออกทางความคิดของนักศึกษามีมากขึ้น

กว7!เมื่อ 7อน เด็กกลK!แสดงออกมากขึ้น เด็กไดKรับส7งเสริมใหKแสดงออก แต7 !รกลK!แสดงออกของ

นักศึกษามักขาดวิจารณญาณเท7!ที่ควร ทําตาม/7!2-ยม ทําตามคนที่ตนเองชื่นชอบ เช72 ดารา นักรKอง

ที่ตนชอบ ขาดการมีวิจารณญาณในการนําเสนอความคิดของตนเอง  

 ในทัศนะต7อครูและอาชีพ ประมวล*เห็นว7! ครูเปU2อาชีพที่มีความสําคัญและมีความจําปU2

ต7อการพัฒนาสังคมมาก FKาครูมีความใส7ใจต7ออาชีพตนเองอย7!งเพียงพอแลK3 ผลผลิตก็จะทําใหKเด็ก

เติบโตไปส07คุณภาพไ<K คนที่ประกอบวิชาชีพครูน้ีจึงสําคัญ สังคมและรัฐบาลควรเ2K2และพัฒนาคน
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ที่จะมาเ9Uนครูใ5Kมากข้ึน ฝa!ยที่ทําห2K!ที่ดK!2 !รศึกษาควรเนK2ตรงจุดน้ี ประมวล* ใหK/วามหมาย

ของครู คือ ผ0Kที่ห2K!ที่อบรมสั่งสอน ทั้งในเรื่องความร0K ความเปU2/2ดี อบรมแก7เด็กนักเรียน ครูใ5K

การศึกษา อบรมสั่งสอนแนะนํา เพื่อใหKเด็กมีคุณภาพ  คุณลักษณะที่ดีของครูน้ัน ประมวล*เห็นว7!  

 1.  ในดKานความรูKนั้น คนมาเรียนครูตKองเปUนคนเก7งมาเรียนครู สมัย 7อนมีโครงการครุ

ทายาท  2.  ดK!2บุคลิกภาพ ตKองไดK/2ที่มีความพรKอม การพัฒนาทั้งภายนอกและภายใน ตKองสง7!

งาม ทั้งการพูด การวางตัว มีความน7าชื่นชม ไม7เปU2ที่ดูถูก เปUนแบบอย7างไ<K ทั้งในเรื่องความ

ประพฤติและนิสัย มีความตระหนักที่เ9Uนแบบอย7!งในเรื่องของการดํานินชีวิต 

 3.  ดK!นจิรยธรรมจรรยาบรรณครู ครูควรมีความตระหนักไม7ผิดไปในประเพณีและ

วัฒนธรรม คือ ในดK!2คุณธรรมจริยธรรม ครูตKองมีมากกว7!อาชีพอื่น ๆ ควรยึดคุณธรรมและปฏิบัติ 

เช72 พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา โดยเด็กนักเรียน ผ0Kเรียน ต7างก็มีความหลาหลาย ถK!

ครูมีคุณธรรมในเรื่องต7!* ๆ เหล7!2AQก็จะดี เรื่องอื่น ๆ หลักอื่น ๆ เช72 การวางตัว การเปU2กัลยาณมิตร

ที่ดีแ 7เด็ก ถK!/รูขาดความร0Kสึกอบอ?72เด็กอยากจะเรียนกับครูก็2Kอย  

 ประมวล*  กล7!วถึง ครูแนวใ567 โดยคุณสมบัติครูแนวใหม72=Q2 

 1.  จะตKองเปU2/2ที่เ 7ง เพราะวิชาชีพครูเปU2วิชาชีพชั้นสูง ถKาจะไดKคนตัวแบบที่ดีก็ตKองมี

การจูงใจ คนแหล7งที่มาเรียนครูตKองเ 7งและมีความอยากที่จะเปU2ครู 

 2.  เ 7งในวิชาการ ศรัทธาในวิชาชีพครู เสียสละ มีความรับผิดชอบ มีความพรKอมและภูมิใจ 

ไม7ใE7ไม7ร0KจะเรียนอะไรแลKวมาเรียนครู ควรศรัทธาที่จะอยากเรียนครูตั้งแต7แรกที่เขK!เรียน ไม7ใช7มอง

ครูเ9Uนทางผ7!2ในการประกอบอาชีพ  

 เหตุผลที่ตKองมีครูแนวใ567 ประมวล*เห็นว7! ความเปU2วิชาชีพจะช7วยคัดกรองคนที่จะเขKามา

เรียนครูตKองคิด  ดK!2ที่หน่ึงคือ ช7วยคัดกรองเบื้องตK2 ว7!จะเรียนครูไหวหรือไ67 คือ เรียนยาวนานมาก

ข้ึน 5 9̂ ในดKานระยะเวลาในการบ7มเพาะนักศึกษาครูแนวใหม7ก็สําคัญ ถK!หากว7!เรามีเวลามากขึ้น  

เราก็อาจสามารถจัดกิจกรรมใ5Kผ0Kเรียนไ<Kมากข้ึนไ<K ยิ่งสังคมคาดหวังครูมากเท7!ไห"7 คุณสมบัติครู ก็

อาจสูงก็อาจจะมากกว7!หKาป̂ก็ไ<K ณ ตอนน้ี อย7างครู 5 9̂ ครูจะไดKฝYกฝนตนเองไ<K  บ7มเพาะ มี

ประสบการ@Cในสถานการศึกษามากขึ้นเมื่อเทียบกับครู 4 9̂ ซึ่งแ272อนว7!/รูย7อมมีความเชี่ยวชาญ

มากข้ึน  

  ความแตกต7!งของครู 4 9̂ กับครู 5 9̂ ประมวล* กล7าวว7! คนที่เรียนหK!9̂ จะเปUนคนที่มีความ

สนใจอยากเปUนครู อยากมาเรียนจริง ๆ มีความพรKอมและกระตือรือรKนสูง รูKหนKาที่ตนเอง และ               

ศรัทธาในวิชาชีพครูมากกว7! ในดKานกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรครูแนวใหม7หKาป̂นั้น               

เนK2 !" บูรณาการทางเนื้อหาวิชามากขึ้น การจัดประสบการณCใหKนักศึกษาครูมากขึ้นมาปรับ

ประยุกตCใEKในสถานที่จริง เ2K2การวิจัยในรายวิชาต7!* ๆ มากขึ้น  
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 ประมวล*  กล7!วว7! วิชาที่รับผิดชอบที่สอนครูแนวให67 โดยจะสอนประมาณ 3 วิชา ซึ่งใน

กระบวนการเรียนในรายวิชาที่สอนน้ัน ประมวล*  ,7!วว7าเนK2 !รฝY ฝน เนK2การแ KปHญหา ลงทํา

วิจัยในสถานศึกษา ลงเก็บในสถานที่จริงในสถานศึกษา แลKวนําผลการศึกษานั้นมาวิพากษCร7วมกัน

ในชั้นเรียน รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมและการนําไปทําลองใEKดKวย 

  ในเรื่องของการวิจัยในดKานความชัดเจนของครูใน 4 9̂ ประมวล* กล7!วว7!ไม7ชัดเจนและ              

ไม7/7อยเ2K2เลยไม7/7อยมีวิชาวิจัยเท7!ไห"7 ประมวล* กล7!วว7! วิชาที่สอน ส7วนมากจะเปU2วิชาที่สอน         

5 ห27วยกิต คือชุดวิช!/7อ2JK!งใหL7 เรียนสัปดาหCหนึ่งหลายชั่วโมงเยอะมากเรียนวันหนึ่ง แต7ทั้งน้ี

การบูรณาการยืดหย?72ไ<K เE7น การเรียน 5 หน7วยกิต เรียนทั้งวัน การจัดยืดหย?72ไ<KแลKวแต7ผ0Kสอน เช72  

การจัดวิชาการบรรยายภาคเชK! ภาคบ7!ยทํางานคK2/วK!อิสระ และเอางานกลับมาคุยกันทีหลัง เนK2

การศึกษ!/K2ควK!มากข้ึน การนําแสนองานมากข้ึน  

 ประมวล*  กล7!วว7! เวลาแบบนี้ดีอย7!* แต7ขKอเสีย ก็มี คือ บางทีเนK2การบูรณาการเนื้อหา 

บางทีการเ2K2ย้ําที่ควรจะเ2K2อาจลดไปบK!* วิชาเดียวกันสอนทั้ง หลักสูตร การจัดการเรียนร0K การวัด

การประเมิน ถKาผูKสอนไม7เนKนใหK/วามสําคัญเด็กอาจะไดKรับความเJKมของความรูKอาจลดลงไป                

ขาดการเ2K2ย้ําในบางประเด็น การวัดผลอาจมี9HญหาบK!งถK!ไดKมากก็มากเลย ไดK2Kอยก็2Kอย 

 ในการจัดหลักสูตรก็แลKวแต7มหาวิทยาลัย ทางคณะครุศาสตรCพึ่งปรับ 9̂ 51 การปรับ

หลักสูตรน้ัน ปรับโดยเอาจุดอ7อนการบูรณาการ อะไรที่จําเปU2ก็จัดเปU2รายวิชา ในหลักสูตรใ567 

วิชาที่เปUนวิชาคุณธรรมโดยตรงก็มี ส7วนวิชาอื่น ๆ ในดKานคุณธรรมก็สอดแทรกในรายวิชา หรือไป

สอดแทรกอย07ในกระบวนการ เวลาเราจะพัฒนาหลักสูตรก็จะยึดกรอบของคุรุสภา ตKองกําหนดเปU2

วิชาต7!* ๆ ตามมาตรฐาน คือ การปรับตKองเ9UนไปตามเกณcC  

 ในทัศนะของประมวล*กล7!วว7! คุณภาพบัณฑิตครูแนวใหม72=Q2 โดยส7วนตัวภาพรวมมองว7!

คาดว7! 27!จะเปU2ผลผลิตที่มีความตั้งใจและศรัทธาวิชาชีพครูสูง ในดK!2วิชาการเ9Uนคนสนใจใฝaร0Kสูง 

มีความศรัทธามากกว7าครู 4 9̂ โครงการครูแนวใหม7นี้ทําใหKเด็กมีทักษะ และมีความศรัทธา

/7อ2JK!งมาก ในเรื่องของวิธีการคัดเลือกคนมาเรียนครูแนวใหม7ทางมหาวิทยาลัยสัตบงกช*น้ัน หลัง 

 ๆรับตรงหมดเลย คุณสมบัติ คือ   

 1.  เกรดเฉลี่ยไม7ต่ําว7! 2.00  

 2.  บุคลิกภาพเหมาะกับการเปUนครู 

 3.  สอบผ7!2เJK!มาจํานวนตามจํานวนที่เรารับ คัดกรองส7วนหน่ึงที่ผลการเรียน 

 ในการเรียนครูแนวใหม72=Q2ร?7นแรก มีสองกล?76 คือ กล?7มที่ไดKทุนกับ กล?7มที่ไม7ไดKทุน ส7วนที่

คัดเลือกกับทางมหาวิทยาลัยนั้น ในการจัดการเรียนการสอนนั้นมองว7!ไม7มีปHญหา แต7ในแ*7

ความรูKสึก ประมวล*กล7าวว7! ผูKเรียนอาจจะมีบKางในเรื่องการโดนเปรียบเทียบ ซึ่งเปU2ปHจจัยทาง
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สังคมวิทยา เE7น การ2Kอยเน้ือต่ําใจอาจารยCผ0Kสอนมักจะชมร?72แรกที่ไดKทุนครูแนวให67อาจารยCอาจจะ

ชมมาก ก็โดนเปรียบเทียบบK!* ในการตัดเกรดก็ตัดร7วมกันไม7ไดKแยกแต7ก็ไม7เ9UนปHญหา ประมวล*

กล7!วว7! คือ ถK!/-ดในเชิงบวก สองกล?7มเรียนร7วมกัน เด็กเก7งที่ไดKทุนอาจกระต?KนใหKเด็กไ67เ 7งเรียนเ 7*

ไ<K กระตือรือรK2มากข้ึน ประมวล*กล7!วว7! ถK!ผูKเรียนมีความสามารถระดับใดก็ควรเรียนระดับนั้น 

คือ การใหKเกรดก็เปUนไปตามเกณcCที่กําหนด 

 ประมวล*กล7!วว7! ร?72แรกที่จบไป เรื่องการบรรจุน้ันก็ไ<KบรรจุตามขKอกําหนดก็ตามนั้นใน

ทัศนะมองว7าอาจจะชKาบKาง ช7วงเวลาของการเรียกเขKาบรรจุ นักศึกษาอาจจะตKองรอ ในเรื่องการ

เสริมสรK!งความมั่นใจแ 7นักศึกษาที่ไม7ไดKทุนนั้น ประมวล*กล7!วว7! ทางคณะก็มีการแนะแนว ใน

เรื่องการสอบเJK!รับราชการ การแนะแนวเสริมความร0K คิดว7าไม7น7!จะเ9UนปHญหาของคนที่ไม7ไดKรับ

ทุน ในทัศนะคิดว7! นักศึกษาที่ไม7ไดKรับทุน ก็ทราบสถานะของตนว7!ตKองหางานเอง “คนที่พรKอม

มากกว7าก็มีโอกาสมากกว7!” 

 ประมวล*กล7!วว7! นักศึกษา ร?72หลัง ๆ มีจํานวนสูงข้ึน มีคนสมัครเรียนครูมากขึ้นหลังจาก     

ร?72แรก เช72 ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีคนสนใจเรียนมาก ค7านิยมเรียนครูมาก คนสนใจมากจนทาง

คณะตKองเป_ดสองหKอง อัตราการแJ7งขันสูงมาก  

 ในเรื่องการระงับการใหKทุนครูแนวใหม7นั้น ประมวล*กล7!วว7! เปU2เพราะรัฐบาลไม7มีงบ               

จริง ๆ โครงการครูแนวใหม7เปU2แผนงานระยะยาว คือ 5 9̂ ประมวล* กล7!วว7! แมKนักศึกษาที่เรียนครู

รุ7นต7) ๆ มาจะไม7ไดKรับทุนแต7ก็สามารถเรียกครูแนวใหม7ไดKเช7นกัน แค7มันต7างในกระบวนการ 

เพียงแต7ไม7ไดKทุนแค72=Q2เอง 

 ในเรื่องของการบอกข7าวสารครูแนวใหม7นั้น การที่มีคนมาสมัครเรียนมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น 

ในทัศนะประมวล*เห็นว7! อาจเปU2เพราะ เด็กอาจจะเJKาใจผิด คือ ทราบในรุ72ก7อน ๆ โดยเด็กไม7มี

การติดตามการแจKงประกาศ การประกาศก็จะทราบอยู7แลKวว7!ไม7มีตําแหน7งไม7มีบรรจุใ5K ถKารัฐบาล

เห็นความสําคัญและสภาคณบดีพยายามผลักดัน แ.7โดยส7วนตัวก็ยังไม7เห็นรายละเอียดในตรงจุดน้ี 

แนวโ2Kมของการจะไ<Kทุนน้ันประมวล*เห็นว7! ที่จะไ<Kทุน อาจจะเ9Uนนักศึกษาที่เJKามาใหม7เลย รุ72 

2 ร?72 3 คงจะไม7ไ<K ในทัศนะประมวล* มอง37าครูแนวให67ควรจะมีต7อไปเพราะเ9Uนการดึงคนเก7* มี

ความสามารถและมีความศรัธามาเรียนเรียนครู จะเห็นไดKว7!ที่ผ7!2มา นักศึกษาทุนรุ72แรก บางคน

สอบติดคณะดัง ๆ แต7สละสิทธ์ิมาเรียนครูก็มาก เช72 ติดคณะวิศวกรรมศาสต"C ก็สละสิทธิ์มาเรียนครู

แนวใ567 พอมาเรียนก็เห็นความตั้งใจในการเรียนครู และครูแนวใ567เ9Uนเครื่องรับประกันว7าจบไป

แลKวมีงานทํา /7!2-ยมสังคมยอมรับแลKวอีกอย7!งคือความมั่นคงของงานในอนาคต 

 ในส7วนนักศึกษาที่ไม7ไดKทุนนั้น ประมวล* กล7าวว7! ทางมหาวิทยาลัย และทางคณะครุ

ศาสต"C ก็ไม7ไดKทําอะไร ส7วนตัวคิดว7!เ9Uนเรื่องของXaายกระทรวงที่กําหนดกรอบตําแห27* ถK!มีความ
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ชัดเจนว7!จัดเท7!ไห"7 ก็จัดการใหKมีการผลิตที่สอดคลKองกับตําแห27งที่ขาดครูในพื้นที่ที่ผ7!2มาผูKที่

เกี่ยวJKองกับเรื่องน้ีขาดการวางแผน การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล27!จะมีผลต7อการระงับทุน 

 ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ประมวล* กล7!วว7! การปฏิรูปการศึกษา เพราะ ระบบการศึกษา

ขาดการพัฒนาอย7างต7อเนื่อง ระบบการบริหารและการติดตาม ผูKบริหารเอาหลักการที่ไม7ควรจะ

พัฒนา การบริหารไม7เ9Uนระบบ การเรียนของเด็กตKองเรียนร0Kใ567 การท7องจําอย7!งเดียว คือไม7ฝY ใ5K

เด็กคิดวิเคราะ5Cเท7!ไห"7 การปฏิรูปจําเปU2มาก มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นในสังคม ถK!ไม7ส7งเสริม

ทักษะความร0Kเด็กก็จะอย07ยากในสังคม ในส7วนตัวนั้น ประมวล* กล7!วว7! ตัวเองมีความสนใจ โดยใน

เชิงพฤติกรรมน้ันมีการสนใจ โดยมีโครงการวิจัยช7วยพัฒนาครู เพื่อใหKครูพัฒนการเรียนการสอนใน

แนวปฏิรูปการศึกษา ซึ่งตรงจุดน้ีจะช7วยพัฒนาระบบการศึกษาไ<K  มีโครงการพัฒนาครูเพื่อส7งเสริม

ใหK/รูจัดการปฏิรูปการเรียนร0K  

 ในการปฏิรูปการศึกษา ประมวล* เห็นว7! ตKองปรับทั้งระบบ ทั้งกระบวนการปฏิรูปวิชาชีพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวันน้ีเห็นว7าครูไดKรับการยกระดับ มีการปรับเงินเดือนมีการปรับ             

ใหKดีขึ้น ประมวล* กล7าวว7! มาตรฐานวิชาชีพจะสูงขึ้นไดKมาก ๆ ถK!ไดKรับการดูแลจากผูKมีส7วน

รับผิดชอบ ในเรื่องของการยกย7องครูนั้น ประมวล* เชื่อว7!ในสังคมใหK !รยกย7องครูนั้นมีอยู7แลK3        

คนในสังคมยกย7องครู แ.7การดูแลของคนในวิชาชีพครูอยากใหKดีขึ้นอีก เช72 ถKามีค7!ตอบแทนที่ดี                

ที่เหมาะสม ก็จะทําใ5Kมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ก็จะทําใหK/นที่ทํางานมีขวัญกําลังใจที่ดี 

 ในการปฏิรูปการอุดมศึกษา ประมวล* ใหKความหมายว7! คือ การปฏิรูปการจัดการเรียน                  

การสอนในระดับที่สูง ใหKมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ผลกระทบของการปฏิรูปการอุดมศึกษานั้น ทํา

ใหKบทบาทหนKาที่ครูอาจารยCมีการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติงานตKองทําตามกรอบ ตามกรอบ

อุดมศึกษา มีการประกันคุณภาพมีการทํางานชัดเจน และการพัฒนาตนเอง เช72 งานวิจัย ทุกอย7!งใน

ระดับอุดมศึกษาตKองมีการประเมิน ตรงจุดน้ีอาจารยCในระดับอุดมศึกษาตKองตื่นตัว และทําใหKN!ระ

งานอาจา"DCมากขึ้นและมีความชัดเจนขึ้น 

 ในดKานแนวนโยบายต7อการสนับสนุนการการผลิตครูแนวใหม7นั้น ประมวล* กล7าวว7!

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม คือ สามารถใEKจ7ายไดKเต็มที่ ในส7วนของสถานคณะครุศาสต"C

ที่อาจมีบKางที่ไม7เหมาะสมหรือพอเพียง อาคารอาจไม7/7อยเอื้อเท7าไหร7เพราะคณะครุศาสต"C ตึก

ค7อนขK!งเก7! ในเรื่องงบประมาณต7อการสนับสนุนนั้น คิดว7!ในภาพรวมไม7น7!เปU2ปHญหา แต7ถK!มี

หKองปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้นก็คงดีกว7!2AQ 

 ในเรื่องของวัฒนธรรมองคC !" ประมวล* กล7!วว7! ความร7วมมือของการพัฒนานักศึกษา 

ที่น้ีมักจัดกิจกรรมร7วมมือ มีการวางแผนมีพอสมควร ร7วมกันวางแผน แต7บางครั้งกิจกรรมต7!* ๆ ที่

จะเกิดขึ้นในคณะตKองใEKความสามารถในการประสานที่ดี ถK!ประสานไม7ดีก็ไม7ไดKรับการตอบสนอง
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จากผูKร7วมงานเท7าที่ควร เห็นว7!การประสานงานภายในคณะเปU2สิ่งสําคัญมากที่งานจะบรรลุผล

สําเร็จ การทํางานแบ7งเปUนทีม การเป_ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นไดKดี ในดK!2ลักษณะเด72ของ

คณะครุศาสต"C ประมวล* กล7!วว7! อย07ที่ความพ"Kอมของครูที่มีศักยภาพสูง เชี่ยวชาญในศาสตรC !"

ผลิตพัฒนาครู และบุคลากรในคณะครุศาสตรCมักจะเปU2ผ0K2P!ทางการบริหารมหาวิทยาลัย  แต7ถKาพูด

ถึงภาพในระดับคณะ ผ0KบริหารคณะคนปHจจุบัน ในเรื่องของความเ9Uนผ0K2P!ตKองเปU2ที่ยอมรับของคน

ทั่วไป ในเรื่องของภาวะความเปUนผ0K2P!Jองคนน้ีอาจจะมีจุดอ7อน อาจจะมีค7อนJKางมาก ในเรื่องของ

การทํางาน และการวางตัวใหKเ9Uนที่ยอมรับของคนในอง/Cการ  

 ตัวชี้วัดความสําเร็จของคณะ ประมวล* กล7!วว7! คือผลผลิตนักศึกษามีคุณภาพ มีความเก7*  

มีทักษะการเ9Uนครู มีการพัฒนาครูของคณะครุศาสต"C ถือว7! !รทํางานเ9Uนไปตามปรัชญาวิสัยทัศ2C 

น7!จะมีความโดดเด72 เ2Kนมากทําตามวิสัยทัศ2C คือ ถKาพูดเรื่องการผลิตครู ในแถบ ๆ 3-4 จังหวัด               

คนก็ตKองนึกถึงมหาวิทยาลัยสัตบงกช* ในเรื่องของรางวัลในระดับประเทศไม7มี แต7 Wมีในเรื่องของ

การพัฒนา การผลิตการสอนในเรื่องบรรยากาศในการทํางาน ในทัศนะประมวล* เห็นว7!บรรยากาศ

เหมือนกันทั้งงานที่มีลักษณะพิเศษและไม7พิเศษ คือ โดยภาพรวมมองว7!ต7!งคนก็สามารถรับผิดชอบ

ต7องาน แต7ตKองถK!รับการประสานงานที่ดี  ที่คณะอาจมีอาจารยCที่อาวุโสอาจารยCอาจมีมุมมองที่มี

ลักษณะนึง อาจารยCให67 ๆ ก็มีแนวคิดอีกแบบหนึ่ง  ซึ่งอาจมีช7องระหว7างวัย กลุ7มหนึ่งสูงอายุ อีก

กล?7มเปU2อาจา"DCให67  

 ประมวล* กล7!วว7! การทํางานที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ป̂ที่ 10 การทํางานมีปHญหาที่สําคัญ 

คือ การขาดแคลนในการพัฒนาบุคลากร สถานที่ การขาดแคลน เทคนิค มาใชKการบริหารจัดการที่ดี 

ใหKเกิดขวัญกําลังใจ /7อ2JK!งแD7 เช72 อย07บK!2พักครูที่มีความไม7พรKอมไม7สมบูร@C 

 ภาพบรรยากาศในคณะครุศาสต"C ประมวล* สรุปกล7!วว7! อาจารยCรับผิดชอบตามที่ไดKรับ

มอบหมาย แ.7ตKองมีการประสานงาน มีทักษะการอํานวยการของผ0K2P! คือ ทุกคนพรKอมจะช7วยเหลือ

ถK!มีประสานงานที่ดี  

  ในดK!29Hญหาอุปสรรคการครูแนวใ567 ประมวล* เห็นว7!/รูโครงการครูแนวใหม7มีปHญหา

และอุปสรรค คือ 

 1.  เปU2โครงการไม7ต7อเนื่อง มีป̂เดียวก็หายไป ตัวปdอน ซึ่งก็คือ นักเรียน ขาดความเJK6 คน

เก7งจริง ๆ ไม7ค7อยมาเรียน โครงการขาดการวางแผนที่ชัดเจน 

 2.  การประสานกันระหว7!* สถาบันผลิตครู คือ มหาราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัย กับ สพฐ.ไ67

/7อยมีการประสานในการเตรียมคนเJK!ไปบรรจุ คือ มองว7าสองส7วนน้ียังขาดการประสาน 

 3.  การบริหารและการจัดการ การเปลี่ยนผ0Kบริหารนโยบายก็ไม7ไ<Kรับการสานต7) ในแต7ละ9̂

ผ0Kบริหารชุดเดิม กําหนดว7!ตKองทําอะไร แต7พอเปลี่ยนตัวผ0Kบริหารนโยบายก็ไม7มี ไม7ไดKพัฒนาตนเอง 
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กิจกรรมขาดการวางแผนโดยการเชื่อมโยงกับหลักสูตร ดึงคุณธรรม นักศึกษารับแต7การอบรม

ธรรมะทุก9̂ 

   ประมวล* กล7าวว7! ในผูKบริหารชุดเดิม คือแต7ชั้นจะมีกิจกรมเสริมหลักสูตรต7าง ๆ เช72 

ความเขK!ใจบทบาทความเปUนครู เ2K2ใหKเกิดความศรัทธาในวิชาชีพ ทักษะทางวิชาชีพ แนวคิดการ

จัดการเรียนการสอน สื่อ การเตรียมตัวส07โรงเรียน งานธุรการ สุดทK!D คือ การประมวลรวมทั้งหมด

 ประมวล* กล7!วว7! การบริหารผ0KบริหารตKองวางแผน ถK!ไม7ไดKรับการวางแผนก็จะไปคนละ

ทิศละทาง ผ0K2P!แต7ละคนคิดคนละแนวคิด ซึ่งกิจกรรมที่ทําอย07ไม7ใช7ไม7ดี ก็ดี แ.7ประมวล*เห็นว7! ยัง

ขาดตัวอื่นไป คาดหวังว7!ตัวปdอนที่มีความพรKอมตKองมีศักยภาพ แต7อย7!งอื่นก็ขึ้นอยู7 =บบุคคลที่ไป

ทํางานจริง ๆ แต7โดยรวมก็คิดว7! คณะตอบโจทDCไ<K แต7ทั้งนี้เราก็ตKองดูว7!ปHจจุบันสถานศึกษานั้น

ตKองการอะไรโรงเรียนตKองการอะไร 

 

 กรณีศึกษารายที่ 5  สุรศักดิ์* 

 สุรศักดิ์* เปUนชาย อายุ 59 9̂ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ตําแหน7งทางวิชาการ คือ รอง

ศาสตราจารDC  สถานภาพสมรส ครอบครัวมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน มีบุตร 2 คน 

ระยะเวลาในการทํางานประมาณ 32 9̂ รายไดKต7อเดือนประมาณ 70,000 บาท ส7วนของครอบครัว

รายไดKรวมประมาณ 100,000 บาท  

   ทัศนะต7อคําว7!/รูและอาชีพครู สุรศักดิ์* ใหKทัศนะว7! ครูคือผูKถ7!ยทอดอบรมความรูKใหKแ 7

ศิษDCมีจิตสํานึกใหKพัฒนาศิษDCบรรลุอุดมการ@Cทางการศึกษา โดยมีห2K!ที่หลักสอนหนังสือ การสอน

จะนําพาไปส07เปd!หมายที่มีคุณภาพ ซึ่งอิงหลักสูตร อิงอุดมการ@Cแห7งชาติที่เก่ียวกับคนและพลเมือง  

ครูที่อิงอุดมการณCจะอิงอุดมการ@Cแห7งชาติ ก็จะบอกว7!เด็กไทยมีคุณลักษณะอย7!งไร 

 คุณลักษณะที่ดีของครู สุรศักดิ์* กล7าวว7! หลายคนเอาความรูKเปUนตัวนํา แต7ครูมองเรื่อง

คุณธรรมที่เ9Uนหลักประจําใจ ตามดKวยความร0K และความสามารถ ร0KแลKวปฏิบัติไ<K ไม7ใช7ปฏิบัติไม7ไ<K 

บุคลิกภาพส7วนมาจากคุณธรรมจริยธรรมในใจอย07แลK3 สุรศักดิ์* เห็นว7! บุคลิกภาพที่มองเห็นไ<Kเ9Uน

สิ่งสําคัญแต7สิ่งที่อย07ขKางในตKองใEKเวลา ถKาขK!งในดAJKางนอกก็จะดี ลึก ๆ มองในใจ แต7จริง ๆ มองไ67

เห็นในใจ แต7/นส7วนมากที่มองเห็นก็มองJK!งนอก คือ 

 1. การวางตัวเปU2คนน7!เชื่อถือหรือไ67 โดยกิจกรรมที่แสดงออก คือ การพูด การคิด การ

แสดงออก การแต7งกาย การวางตัว เ9Uนอง/Cประกอบหน่ึง  

 2. บางคนก็เอาการแต7งกายมาเ9Uนหลัก บางคนเราไม7รูKว7!เปU2ใครแต7ลักษณะก็บอกว7!เปU2

อาชีพอะไร เช72 คน ๆ นี้น7!จะเปU2/รู คน ๆ นี้27าจะเปU2หมอ คนรอบJKางมีความสามารถในการ
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วิเคราะหCคนเช7นกัน ครูตKองมีแบบฉบับบอย7!งไร เช72 การพูดจา การวางตัวคุณธรรมเปUนตัวนํา 

ความร0K/วามสามารถก็ตามมา 

 มาตรฐานวิชาชีพครู สุรศักดิ์* กล7!วว7! อาชีพครูเปU2อาชีพชั้นสูง ในสังคมไทยเรามีการ

เคารพศรัทธาครูมาก คนในสังคมใหK ารยอมรับครูมาเปUนเวลานานแลKวมาเปU2เวลากว7!100 9̂ 

สังคมไทยมีครูมาชK!นาน คนจะบอกว7!/รูเปU2อาชีพชั้นสูง เพราะอาชีพครูเปU2อาชีพชั้นสูง จึงไ67

/7อยไ<KเรียกรKองอะไรหรือการเรียกรKอง/7!ตอบแทนอะไรต7!* ๆ  ในอดีตก็ไม7/7อยเรียกรKองอะไร จึง

ไดKรับการยกระดับนKอยก37าอาชีพอื่น ๆ ในสังคม เน่ืองจากครูเ9UนตK2แบบในสังคม องคC !รวิชาชีพ

ครูคุรุสภาก็มีมานานแลK3 แต7 Wไม7ไดKคิดในเรื่องการยกระดับทางกฎหมายเหมือนอาชีพอื่น ๆ แต7เมื่อ

ยกระดับเราก็พยายามใหKเห็น เช72 เดิมเรียน 4 9̂ ก็มาเปU2 5 9̂ แต7เดิม 4 9̂ ถือว7!ใชKไ<K ครูไดKผลิต

ปHจจุบัน 5 9̂ ซึ่งอาชีพหมอไดK2P!ร7องไป 7อน ครูเองจึงตKองปรับตัวเองเJK!ส07ระบบเช72 =2 

 สุรศักดิ์* กล7!วว7! การปรับครูเรียน 4 9̂ ปรับเพื่อ ฝY ปฏิบัติใหKมากข้ึน เดิมฝY ประสบการ@C

วิชาชีพ แ/7 4 เดือนแต7โดยเน้ือแทKตKองมากกว7!2=Q2 คือ ฝY ประสบการณCวิชาชีพภาคสนาม 1 9̂ อาชีพ

ชั้นสูงไม7ใช7เรียนแค7/วามร0Kเท7!2=Q2 แต7มองว7าตKองฝYกปฏิบัติใหKเJKมJK2 สุรศักดิ์* กล7!วว7! เห็นดKวยใน

หลักการและ วิธีการ ในหลักการครูเ9Uนวิชาชชีพชั้นสูงคือเปU2มานานแลK3 เพียงแต7ไม7ไดKจัดระบบ

เท7!ที่ควรเท7านั้น  สุรศักดิ์* เห็นว7าโดยรากฐานครูเ9Uนวิชาชีพที่ยอมรับมานานแลK3 

 ในส7วนทัศนะอุดมศึกษาในภาพรวมนั้น สุรศักดิ์* กล7!วว7! ระดับมหาวิทยาลัยเดิมใน

โครงสรK!งเ 7! จะมีการดูกฎเกณฑC.7าง ๆ เช72 ผ0KสอนพรKอมหรือยัง ถK!เป_ดสาขาน้ีจะพรKอมหรือไ67  มี

จํานวนอาจารDCเท7!ไห"7 เ9UนระเบียบขKอบังคับในการเป_ดสอนสาขาใด ๆ ก็ตาม มหาวิทยาลัยเดิม มี

การเตรียมหลักสูตร และก็เตรียมคนตาม สุรศักดิ์* กล7!วว7! ระดับอุดมศึกษาการศึกษาดK!2/วาม

พรKอมถK!ไ67พรKอมก็ไม7ไ<Kเป_< แ.7ปHจจุบันหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ระบบการศึกษาเปลี่ยนไปมาก การ

เป_ดสาขาใดก็ตามเปUนเรื่องของงบประมาณ ผูกติดเปU2รายหัว บางคนไม7ค7อยพรKอมแต7หลักสูตร

พรKอม แ.7คนไ67พรKอม ในหลาย ๆ แห7งทั้งในส7วนของเอกชนหรือรัฐก็ไม7/7อยพรKอมและขออนุมัติ

เป_< เอาจริง ๆ ก็ขาด ความพ"Kอมเรื่องคนเ9Uนสิ่งสําคัญในระดับอุดมศึกษา 

  สุรศักดิ์* กล7าวว7! แหล7งเอกสาร อุปกรณCไม7ค7อยยากเท7าไห"7 ถK!มีงบประมาณ หรือการ

บริหารใหKเกิดไ<K หรือใหK2=กศึกษาไปคK2/วK!ในหKองสมุดที่พรKอม ในดKานคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยาบรรณ ในภาพรวม คือ ถKาพูดเรื่องจรรยาบรรณครูตKองไปดูบทบาท ตKองมี 4 อย7!งคือ 

 1.  สอน 

 2.  วิจัย บริการทางวิชาการ 

 3.  วัฒนธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีต7!* ๆ 

 4.  ถK!ในมหาวิทยาลัยสัตบงกชก็จะส7งเสริมการผลิตครู 
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 สุรศักดิ์* กล7!วว7! บทบาทต7!* ๆ เหล7!2AQจะบอกถึงว7!ครูมีคุณธรรมจริยธรรมหรือไ67 คนใด

ปฏิบัติตามน้ันไ<Kถือว7!มีจรรยาบรรณ บางคนไม7ไดKตามน้ัน และก็เอาเวลาไปทํางานนอกเกินกว7าเหตุ 

ในอง/Cกรควรรับผิดชอบมากกว7! ถK!ระบบอ7อนแอคนมาเรียนจะมีคนอ7อนแอมาก  

 ในดK!2ผ0Kปกครองต7อการสนับสนุนทางการเรียนน้ัน สุรศักดิ์* เห็นว7! ถK!/รอบครัวมีความ

พรKอมอย07บKางเกือบทุกครอบครัวก็B7งเสริมลูกอย07แลK3 ถK!/รอบครัวที่มีการส7งสริมชัดเจน ถKาพ7อแม7เอา

ใจใB7  ต7อลูกจริง ๆ ก็จะเอาใจใส7ต7อเน่ือง ไม7ใช7ส7งแ/7เงินใส7ใจในทางทรัพDCแ/72=Q2 แต7ในทางวิถีชีวิต

ถK!พ7อแม7ส7งเสริมตKองเอาใจใB7 ถามไF7 ดูแล พ7อแม7จะดูแล ถK!ทําแบบน้ีเ9Uนการใส7ใจที่สมบูร@C แ.7ถK!

มีทุนทรัพยCพอกัน บางคนใหKแต7เงินแต7ไม7ถามไF7 บางครอบครัวส7งเสริมติดตามดี จะดีมาก ๆ                         

บางครอบครัวก็พยายามมากพ7อแม7ก็พยายามกูKเงินใหKลูกเรียนโดยรวม รKอยละ 90 ผูKปกครองใน

สังคมไทยส7งเสริมลูกหลานอย07แลK3 แต7วิธีการอาจจะต7างกัน 

 สุรศักดิ์* กล7!วถึง นักศึกษาไทยภาพรวมว7! ในเรื่องสติปHญญาภาพรวม ก็ถือว7!ดี เชื่อว7าคน

ปกติเรียนไดKทุกคน สุรศักดิ์* เห็นว7!ไม7ควรจะมีการสอบคัดเลือกอะไรแลK3 เขK!มาก็สอบเฉพาะทางก็

ว7าไปว7!จะเรียนไ<Kหรือไ67 ถK!พอใจก็เรียน การศึกษาระดับอุดมศึกษาในเรื่องของหลักการ คือ เพื่อ

คนกล?7ม2Kอยอย07แลK3 การศึกษาเพื่อคนส7วนใหญ7คือการศึกษาขั้นพื้นฐาน เราควรส7งเสริมใหK ลุ7มน้ี

ขยายวงมาก ๆ ถK!/2ในประเทศมีการศึกษาระดับปริญญาตรีก็คงจะดี แต7ถKาจบ ม. 6 แลKวเคK!อาจจะ

สติปHญญาดีอยู7แลK3 แต7อาจเก7งคนละดK!2และความถนัดเราก็ควรสนับสนุน แต7ในเรื่องความ

รับผิดชอบและการมีวินัยทางสังคมตรงนี้ที่น7าสนใจและอ7อนลง เมื่อเทียบกับมื่อก7อน ขนาดน้ี

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยไม7/7อยมีกิจกรรมที่แสดงออกที่ชัด ขาดการมีส7วนร7วมในเรื่องต7!* ๆ ของ

ทางสังคม การแสดงออก2Kอยยัง2Kอยอย07 ถK!เทียบกับเมื่อเหตุกาณCต7!* ๆ เช72 14 ตุลา นักศึกษาก็จะเJK!

ร7วมมีบทบาทมาก อาจเปU2เพราะตอนนั้นมีลัทธิตKองแสดงออกในจุดยืนก็ว7!กันไปตามเหตุการ@C 

การแสดงออกทางความคิดโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในต7างจังหวัดกิจกรรมดK!2นี้ยังนKอยอย07 เพราะ

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยไม7/7อยเอื้อก็ไ<K ตรงน้ีเ9Uนจุดที่ความคาดหวังทางสังคม  

 สุรศักดิ์* กล7!วว7! สังคมไทยเราไม7เหมือนสังคมตะวันตกที่พัฒนาแลKวมองว7! -จกรรมแสดง

ความรับผิดชอบต7อสารธารณะย7อมแสดงออกไดKเสรี ในทัศนะสุรศักดิ์*เห็นว7!  คนที่เรียนสูง ๆ ยิ่ง

ตKองแสดงออกมาก เพราะถือว7าร0Kมากกว7าคนอื่นและเปU2คนมีความร0K แต7วัฒนธรรมไทยไม7เปU2

เE7นน้ัน เพราะอะไร อาจจะเริ่มตั้งแต7ระดับครอบครัวก็ไ<KในการหK!มการแสดงออกทางความคิด เด็ก

ตKองเชื่อฟHงพ7อแ67  ในระดับโรงเรียนคนที่กลK!คิดกลK!พูดมาก ๆ ก็อาจจะดูเปU2คนแปลก ๆ ดูเปU2แกะ

ดําไป ในโรงเรียนถKาแสดงออกมากก็ดูเปUนการกKาวรKาว พ7อแม7ตKองส7งเสริม ครูก็เE7นกัน ก็ตKอง

B7งเสริมไม7ใหKมีอคติเวลาเด็กแสดงออกใครแสดงออกมากก็กลายเปนแกะดํา ครูเองตKองเรียนร0K การ

ส7งเสริมต7อการเรียนรูKสาธารณะใหKมากขึ้น ทุกการศึกษา แต7ละระดับตKองเชื่อมกัน เอกลักษ@C
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เด็กไทยในอนาคตจะเ9Uนแบบไหน เราตKองเชื่อมกันทุกจุดทุกระดับตKองเริ่มช7วยกัน วัฒนธรรมไทย

เ9Uนส7วนหน่ึงที่ไม7ช7วยใหKเด็กไทยไดKแสดงออกไดKอย7างเสรี เด็กคิดอยากทําแต7ไม7กลK! ผ0KใหL7ปากพูด

แต7ทําไม7ไ<Kอย7!งที่พูดก็มี  

 สุรศักดิ์* ไดKใ5K ความหมายครูแนวให67 ครูแนวให67 คือ ครูที่ปรับประยุกตC !รเรียนการ

สอนใหKเหมาะสมกับบริบที่เปลี่ยนไป ปรับปุรงเปลี่ยนแปลง เปUนคนใฝaเรียนร0K พรKอมที่จะ

เปลี่ยนแปลงใ5KเหมาะกับบริบทกลK!ที่เผชิญปHญหาอย7!งรอบดK!2 เหตุผลที่จําเปU2ตKองมีครูแนวใ567 

สุรศักดิ์* กล7!วว7! เพราะครูเดิมดูจะมีบุคลิกภาพบางอย7!งที่ไม7เอื้อ คือ ครูยังไม7 ลKาแสดงออก ไม7กลK!

คิดสิ่งให67 ๆ เนื่องจากในระบบการศึกษาเดิม/7อนขK!งผูกขาดในความคิดสําเร็จรูป มีกรอบใ5K

ตามน้ัน ครูที่อย07มานาน ความคิดสรK!งสรร/Cก็หาย ทําตามสั่ง ทําใหKครูเก7! ๆไม7 ลKาแสดงทัศนะทาง

วิชาการ เหมือนถูกกดไ3K มิติใ567 ๆ ที่ตKองการแสดงทัศนะใหม7 ็ยาก จึงมีความจําเปU2ที่ตKองเป_ดโลก

ทัศ2Cมีการกระต?K2ใหK/รูเ9Uนนักวิชาการ เกิดJKอบังคับวิทยาฐานะที่ครูตKองเ9Uนนักวิชาการ หลักสูตร

ทKองถิ่น ครูก็ตKองแสดงออกและตKองทําไ<K สุรศักดิ์* เห็นว7! เรื่องดังกล7!วขK!งตK2 ควรทํามาตั้งนาน

แลKวเรื่องเหล7!น้ี แต7พอมาทําก็เกิดปHญหา เพราะครูเก7! ๆ ปรับตัวไม7ไ<K ครูปรับตัวไม7ทันกับการ 

เปลี่ยนเปลี่ยน จึงจําเปU2ตKองมีครูใ567 เ9Uนกล?7มนําในครูแผนใ567 ในการมีวิสัยทัศนCกวK!งไกล กลK!

แสดงออก มีคุณธรรมจริยธรรม ครูแผนใหม7จึงเกิดข้ึน และทดแทนครูเก7!ซึ่งปรับตัวเองไม7ทัน 

 สุรศักดิ์* กล7!วว7! ครูในระบบมีเ9Uนแสนคน แต7ไม7ร0Kว7!จะทดแทนไดKทันหรือไ67 ก็ตKองอาศัย

ระยะเวลา ใหK/รูมาอย07ในระบบ อย7!งนKอย 1ใน 3 ของครูเดิม สุรศักดิ์* กล7!วว7! ความแตกต7!* ของครู 

4 9̂ กับ 5 9̂ กระบวนการเรียนที่นํามาใชKไม7/7อยชี้ใหKเห็นความต7!งมาก แต7โดยส7วนตัว สุรศักดิ์* 

 ,7าวว7! ตนเองสอนไม7เหมือนกัน ครู 5 9̂ จะเนK2เปUนนักคKนควK!และนักปฏิบัติ คK2/วK! เปU2นัก

ปฏิบัติการ  การเแสดงออกในการปฏิบัติการ และลงสู7N!/สนามดKวย ลงภาคสนามศึกษาถาม

ความเห็นต7ออาชีพครู ใหKนักศึกษา ศึกษาโรงเรียนเด72 ๆ โรงเรียนในฝH2 ศึกษาประวัติครูดีเด72 แลK3

มานําเสนอในชั้นเรียน ในส7วนของวิชาการนั้น สุรศักดิ์* กล7!วว7! ที่สอนก็ใหKมีการเขียนบทความ

แลKวมานําเสนอ ซึ่งการเขียนบทความก็เปU2เรื่องยากที่จะเขียน เราสอนสรK!งปHญญาใหKเขา มีการ

/K2ค3KาและกลK!แสดงออก ลงส07ปฏิบัติไ <K และเรียนร0Kชีวิตจริง คือ คิดว7!วิชาเดียวก็มีวิจัยแทรกอยู7ใน

วิชา เช72 วิจัยภาคสนาม โดยปกตินักศึกษาก็เรียนพื้นฐานวิจัยมา 7อน แ.7บางคนก็ไม7ไ<Kเรียน ครูก็จะ

มาสอนวิจัยเบื้องตK2ใ5K แบบวิจัยธรรมดา ในทัศนะสุรศักดิ์* มองว7!/รู 5 9̂ ที่จะจบรุ72นี้มีคุณภาพ 

ในเรื่องของการเปU2นักแสวงหาเด72 ว7!/รู 4 9̂ กลK!แสดงออก การเรียนก็เรียนรวมสองกลุ76 คือ 

กล?7มที่ไม7ไดKทุนและกล?7มที่ไดKทุนซึ่งเปU2ร?72แรก สุรศักดิ์* กล7!วว7! ในการสอนก็สอนระบบเดียวกัน

หล7อหลอมแบบเดียวกัน คนที่ไ<Kทุนภาพรวมตั้งใจมาก สุรศักดิ์* เชื่อว7! เพราะเหมือนมีอะไรบังคับ

ใหKตKองขยันและกระตือรือรK2 เช72 เกรดเฉลี่ยเลยไดKเปรียบและเกรดเฉลี่ยสูงกว7!กล?7มที่ไม7ไดKทุน ใน
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เรื่องเหตุผลที่ทําการระงับทุนครูแนวใหม72=Q2  สุรศักดิ์* เห็นว7! เ9Uนเรื่องของนโยบายรัฐบาลที่แกว7* 

ไดKเห็นว7!ทุนก็เริ่มกลับมาอีก ในส7วนตัวคิดว7!ครูแนวใหม7/วรจะมีต7อไป เพราะครูจะตKองผลิตตาม

ความตKองการของห27วยงาน แต7ละที่มีหน7วยงานแสดงความตKองการครูมาก  ครูระดับประถม 5 9̂ 

JKางห2KาตKองการเท7!ไ"7 แ.7ที่เราเห็นก็ไม7ปรากฏตามนั้น คือ น7!จะมีหลักประกันใหKเขามีงานทํา ใน

เรื่องการเสริมสรK!งความมั่นใจในส7วนบัณฑิตครู 5 ป̂ที่ไม7ไดKทุนน้ัน สุรศักดิ์* กล7!วว7! ส7วนที่ไม7ไ<K

ทุน เราก็จะจK!งเปU2พนักงานมหาวิทยาลัยบK!* โดยการเป_ดสอบเขK!มา ส7วนอื่น ๆ ก็อาจจะลงตาม

โรงเรียนมัธยม ประถม เปU2อัตราจKางไป 7อน การพยายามบรรจุเ9UนอาจารยCมากขึ้น การทํางานก็ไ67

มีหลักประกัน การควบคุมการผลิตครูของไทยไม7/7อยเJKมแข็ง ไม7แข็งแรง เหมือนอาชีพ หมอหรือ 

นายรKอย อัตราการผลิตมันไม7เปU2อย7!งน้ัน แต7อย7!งไรก็ตามในมุมมอง คิดว7! ครูสามารถไปประกอบ

อาชีพอื่นก็ไ<K อาศัยสมรรถนะของครูที่เรียนมาประกอบอาชีพอื่นไป 7อน หาทางเลือกที่หลากหลาย 

สุรศักดิ์* ยกตัวอย7!* เช72  ลูกศิษDCเปU2เซลแมนขายของ ก็อาศัยทักษะการพูด จิตวิทยา การเสนอขาย

ของก็ไดKเปรียบ คิดอย7!งนี้ก็ไม7ตกงาน 

 สุรศักดิ์*กล7าวว7! ทุกวันนี้ขนาดสอนลูกศิษยCก็บอกเสมอว7!ใหKหาอาชีพรองไวKดKวย มอง

อาชีพอื่น ๆ บK!งก็ไ<K คิดไวKล7วงห2K! อย079̂ 4 ก็คิดไดKแลK3 พยายามหาความร0KใB7ตนเองใหKมาก พยามใ5K

ขKอคิดแก7เด็ก สุรศักดิ์*กล7!วว7! ถK!ไม7ดูดาย และเปUนคนปรับตัว พรKอมปรับตัวก็ไม7ตกงาน ซึ่ง

ความสามารถในปรับตัวไ<K ไม7ดูดายต7อตัวเอง ก็27!จะปรับตัวไ<Kดี ในเรื่องของการติดตามนักศึกษา 

ส7วนน้ี สุรศักดิ์*กล7!วว7! ไ67ชัดเจนเพราะระบบการเรียกเด็กกลับมา น้ันมองว7!เ9Uนเรื่องของสโมสร

ศิษDCเก7!ยังดึงส7วนน้ีกลับมา คือ มีแต7ในเรื่องการประเมินหลักสูตรอาจใ5KศิษDCเ 7าประเมินกลับมาทาง

ไปรษณีDC  คุณภาพบัณฑิตครูแนวใหม7ที่I>9̂ 51 น้ี สุรศักดิ์*กล7!วว7! ดูจากความตั้งใจ การทํางานส7* 

การแสดงออกทางความคิด ความรับผิดชอบ ก็ถือมีพอสมควร FKามีอย7!งน้ีเปUนพื้นฐานไปทํางานก็ไ67

ผิดหวัง ในเรื่องของการบรรจุงานของนักศึกษาทุนครูแนวใหม72=Q2 สุรศักดิ์* ,7!วว7! อาจจะตKองรอ 

แต7ละเขตก็ไม7พรKอมกัน ความพรKอมที่เรียกเด็กมาบรรจุก็อาจไม7พรKอมกันก็ไ<K แต7ส7วนกลางนั้น

กระจายโควตามาที่เขต แต7เขตก็อาจจะไม7พรKอม การผลักดันเด็กใหKบรรจุงานนั้นถK!คณบดีใส7ใจ

ผลักดันก็อาจกระต?K2เขตไดKแ.7ตรงส7วนนี้ยังไม7เห็นภาพ  

  การรับนักศึกษาร?72แรกน้ัน มีทั้งไดKทุนและไม7ทุน ส7วนที่ไ67ไดKทุนน้ัน วิธีการคัดเลือกดูจาก 

สอบขKอเขียนและการสัมภาษ@C  แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยต7อการสนับสนุนงบประมาณ                 

สุรศักดิ์*กล7!วว7! มีค7อนJKางเพิ่มขึ้นอยู7แลK3 ลักษณะวิชาเปลี่ยนไปในรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอน มีการสอนร7วมกันของอาจารยCในแต7ละรายวิชา ขึ้นอย07 =บกล?7มที่คุยกัน บางกลุ7มก็ดี บางกลุ7มก็

ประเมินร7วมกัน บางกล?7มก็ตKองปรับตัวอย07  บางกล?7มก็ไปไ<K บางกล?7มก็กําลังดําเนินงาน ถK!เทียบกับ

เรื่องความพรKอมก็ถือว7!ไปไ<K ดK!2หKองเรียนก็เปU2หKองมาตรฐานมากขึ้น มีจอ มีโปรเจกเตอ"C คณะ
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ครุศาสตรCพยายามขยายเพื่อใหKเ9UนหKองมาตรฐาน โดยเฉพาะตึกบัณฑิตวิทยาลัย/7อนขKางพรKอม 

บางครั้งก็ใหKเด็กปกติมาเรียนที่น่ีบK!* สุรศักดิ์*กล7!วว7! เวลาสอนเด็กน้ันโดยส7วนตัวจะบอกเด็กเสมอ 

ว7าเวลาไปอย07โรงเรียนไปฝYกสอนจริง หรือการไปทํางาน โรงเรียนอาจจะไม7มีอุปกรณCเหล7!น้ี  ตKอง

ฝYกจับชอลC  เขียนกระดานบK!* ใหKอย07 =บความจริงบK!*  บางโรงเรียนอาจไม7มีอะไรอย7างที่เคยเจอก็

ไ<K ในเรื่องความเJK!ใจของเด็กที่จะเJK!มาเรียนครูแนวใ567น้ันจะเห็นว7! มีการเขK!มาเรียนเพิ่มขึ้น สุร

ศักดิ์* เห็นว7าเรื่อง การประชาสัมพันธCที่ประชาสัมพันธCว7าจบแลKวมีโอกาสไดKบรรจุ ความ

เปลี่ยนแปลงต7!* ๆ ความเJK!ใจอาจคลาดเคลื่อนกันไป เพราะมีคนแต7ละพูดไปมาก เขK!ใจกันไปเอง 

ขาดการติดตาม ในเรื่องตําแหน7งบรรจุ เด็กที่สมัครเขKามาเรียนก็ไม7รูKว7!มีเท7!ไห"7 แต7เด็กมีความ

คาดหวังว7!มาเรียนแลKวไดKบรรจุ ถK!เด็กคิดว7ามีโอกาสบรรจุไม7เสียหายเท7!ถK!ไดKยินว7!แลKวมาเรียน

ตKองไดKบรรจุ 2A(27!เสียใจมากกว7! กรณีดังกล7!วอาจเกิดจากความเJK!ใจผิด ใหKขKอมูลแบบหลวม ๆ คน

เรียนมากกว7!อัตราตKองแข7งขันมาก  

 สุรศักดิ์*กล7!วว7! ในเรื่องของทุนครู 5 9̂ ในรุ72 2 รุ72 3 โดยส7วนตัวไม7แน7ใจว7!ทุนติดตัว

หรือเปล7! แ.7ร?72แรกทุนติดตัวแ27 ร?72หลัง ๆไม7ชัดเจน สุรศักดิ์*เห็นว7! ถK!Jยันเรียน เรียนเก7* คนที่

ไม7ไดKทุน โอกาสบรรจุก็น7าจะสูงเวลาไปสอบแข7งหรือเปU2อัตราจK!งไปก7อน เช72 เด็กคนไหนไ<K

เกรดเฉลี่ยสามข้ึนไป โอกาสพลาดในการสอบแข7งก็คง2Kอย 27!จะสอบไดKตัวเกรดก็เปU2ตัวบ7งบอก

เช72 =2 

 สุรศักดิ์*กล7!วว7! ตนเองสอนที่คณะครุศาสตรCมา 32 9̂ ในมุมมองคิดว7!/ณะครุศาสต"C

เปลี่ยนไปค7อนขKางมาก ส7วนขKอเด7นก็มีมาก เช72 ในเรื่องของงบประมาณก็ไม7เปUนปHญหา คือ มี

งบประมาณใชKม! FK!เทียบกับเมื่อก7อนงบประมาณจํากัดมาก สมัยตนเองเงินที่สนับสนุนไม7มาก

เท7!ไห"7 กว7!จะหาเงินไดKแต7ละบาทก็ยากจริง ๆ เช72 งบไปราชการ W2Kอย 

 สุรศักดิ์* กล7!วว7! ตอนน้ีเกินพอ ข้ึนอย07กับผ0Kบริหารในการบริหารจัดการอย7!งไร ในเรื่องที่

เปลี่ยนไป ที่ดKอยลง สุรศักดิ์* มองว7! การทํางานร7วมกัน ร7วมงานในหม07/ณะดKอยลง รูปแบบบริหาร

ของผ0Kบริหารแต7ละคนอาจแตกต7!งกันไป เมื่อก7อนร0Kสึกว7! !รทํางานเปU2เอกภาพ ต7อรองกับผูKบริหาร

ระดับสูงไ<K แต7ปHจจุบันต7!งคนต7างอย07 ความเปU2เอกภาพลดลง เกิดปHญหา การบริหารเชิงวิชาการ การ

ผนึกกําลัง ลักษณะเด72ทางครุศาสตรC WเกิดปHญหา ส7วนหน่ึงเพราะมีครูให67 ครูเก7! ๆ หรือที่เรียกว7! 

ลูกหมK) ลูกหมK) คือ คนแหล7งที่มาจากพื้นเพเดิม เขารูKวัฒนธรรมองคC ารว7าจะดึงคนมาทํางาน

อย7!งไร  คนมาบริหารใหม7 !รดึงคน อะไรต7!* ๆ ยัง ๆ ไม7รูKเท7!ไห"7  สุรศักดิ์*กล7!วว7! การบริหาร

เ2Kนธุรการไม7ใช7ปฏิบัติการ ความร7วมมือ พฤติกรรมความร7วมมือลดลงมีขKอดKอยเกิดปHญหาทํางาน

ร7วมกัน แต7โดยภาพรวมอาจารDCสํานึกต7อคณะก็มี เมื่อถึงภาวะจําเปUนที่ตKองทําการทํางานก็ทํา"7วมกัน

ไดKเพื่อผลประโยชนCร7วมกัน สุรศักดิ์*กล7าวว7! ลักษณะเด7นของคณะครุศาสต"C อยู7ที่คุณวุฒิของ
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อาจารยCโดยเฉลี่ยสูงกว7!คณะอื่น อาจารยCเรียนจบปริญญาเอกก็มาก ไดKตําแหน7งทางวิชาการ ผ0K

ช7วยศาสตาจารDC รองศาสตราจารDC ก็มาก ผลงานทางวิชาการก็มาก ในดK!2N!วะผูKนํา ตนเองเห็นว7! 

คณะครุศาสตรCมีความโดดเด7นมาก คือ การเด7นนั้นเปU2เด7นแบบอิสระ ไม7ไดKเด72เพราะใคร การ

ทํางานมีเอกภาพของตน มีคนบงการไดKยาก เ9Uนตัวของตัวเองสูง เช72 ช7วงเลือกตั้งใครมาครอบงํา

ไม7ไ<K นักการเมืองต7!* ๆ ไม7มีอิทธิพลต7อเราไ<K แต7คณะอื่นก็มีบK!* คือ ในฐานะที่เราเปU2ครูโดย

สํานึกคือร0Kว7าอะไรเหมาะไม7เหมาะ สุรศักดิ์*กล7าวว7! คณะอื่นมีลักษณะการเมืองบKาง คณะครุศาสต"C

มีความเ9Uนตัวของตัวเองสูง ยิ่*FKามีคนที่เคารพไปพูดงานก็จะสําเร็จไดKง7!ยข้ึนและรวดเร็วข้ึน 

 สุรศักดิ์*กล7!วว7! อาจา"DCส7วนใหL7ในคณะครุศาสต"Cเ9UนอาจารDCเ 7! ร?72เก7!และ/7อนขKางเ 7!

มีมาก เพราะฉะนั้นถือไดKว7!มีผ0Kอาวุโสค7อนขKางมาก มีจุดต7!งทางความคิดมาก การเอนเอียงทางกลุ76

เก7! สิ่งหน่ึงที่ควรทํา  สุรศักดิ์* กล7!วว7! ถK!มีอาจารDCใ567มา ถK!เปU2เมื่อ 7อนก็จะเรียกคุยแบบทางการ

และไม7เ9UนทางการบK!* มีครูพี่เลี้ยงที่เ9Uนตัวแบบที่ดีในเรื่องการสอน การวางตัว มีการพูดคุย ฝากฝH* 

มีการประเมินสามเดือน และมีแบบใ5Kครูพี่เลี้ยงประเมินว7!เปU2อย7!งไร ประเมินเปU2ระยะ ๆ คนที่

เขKามาใหม7จึงปรับตัวไดKเร็ว ส7วนคนไหนที่ไม7ไดKเรียนการสอนมา ก็ตKองไปนั่งดูคนเก7* ๆ สอน ไปน่ัง

ดูการเขียน การสอน สุรศักดิ์* กล7!วว7! เมื่อก7อนความต7!งกันเรื่องวัยไม7เปU2อุปสรรคเพราะคุยกัน

บ7อย แต7ปHจจุบันนี้มีความแตกต7างเรื่องวัยอาจเปUนปHญหาในอนาคตไ<K ถK!ไม7มีครูพี่เลี้ยง ความไ67

เJKาใจก็อาจจะเกิดขึ้นไดKในอนาคต ในเรื่องการทํางานปHจจุบันน้ัน สุรศักดิ์*กล7!วว7! สมมุติว7!งานทํา

ดKวยกันเพื่อB7วนรวมไม7มี9Hญหา คนทําก็ทํา คนไม7ทําก็ไ67ทํา ถK!ดึงกันจริง ๆ มาไ<K ข้ึนอยู7กับคนเชิญ 

ถK!คนที่ศรัทธาเชิญก็จะมาง7!D โดยมากอาจารยCในมหาวิทยาลัยก็ใหK !รร7วมมือดี ในส7วนของคณะ 

สุรศักดิ์*กล7!วว7! ความเJK!ใจและคุยแบบทางการ โดยส7วนตัวสังเกตจากงานสังสรร/C เดี๋ยวน้ีไม7มาก 

ไม7คึกคัก เมื่อก7อนมีมาก เนื่องจากความไม7มีโอกาสไม7ไดKพบปะกันอย7างต7อเนื่องเปUนอุปสรรค 

เดี๋ยวน้ีสามท?7มก็คนหาย งานที่เปU2ทางการที่จะคุยแบบไม7เปU2ทางการ สุรศักดิ์*กล7!วว7! ผ0Kบริหารบาง

รุ72ก็ไม7เอาใจใส7มาก การประชุมก็มีไม7มาก คนมาฟHงก็ไม7รูKอย7างไร พฤติกรรมองคCการนี้จะเปU2

9HญหาองคC !รในอนาคตไหม ที่สําคัญการบริหารคนเ9Uนยาดํา บางคนไปบริหารสิ่งไม7มีชีวิตยังร0Kสึก

ว7าง7!ยดี *7ายกว7าการบริหารคนตKองแกK9Hญหา อาจจะตKองกระทบกระทั่งกันบK!* คนในองคC รถK!คิด

แบบน้ีจึงเกิดการไม7สนใจใยดีกันในส7วนบรรยากาศที่ดีของคณะครุศาสต"C สุรศักดิ์*กล7!วว7! ยังเปU2

บรรยากาศของนักวิชาการ มีจิตสํานึกที่ดี แต7ความสัมพันธCความผูกพันแบบครอบครัวไม7มี ผูกพัน

พบกันเชิงมารยาท แต7เ9Uนกล?7มพวกเดียวกันไม7มีเหมือนอดีต ซึ่งตKองหาทางแ K แต7ก็ยังมีความผูกพัน

กันไ<K  ในเรื่องของการปฏิรูปอุดมศึกษาน้ัน  สุรศักดิ์*กล7!วว7! ไม7ค7อย.7างจากเดิมมากนัก เราเ9Uนมา

นาน แต7แค7ไปทบวงมหาวิทยาลัย แต7ปHญหาความเขKมขK2ทางวิทยฐานะเขKมขK2มากขึ้น การทํา

ตําแห27งทางวิชาการ ผ0Kช7วยศาสตาจารDC รองศาสตราจารDC อาจารDCพยายามตื่นตัว บางคนสมหวังบK!*
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ก็ผิดหวัง ทําใหKบางคนทKอแ8K อD7างนKอยก็ตKองทําผลงานออกมา มองว7! โดยหลักการดี แนวทางดี แ.7

ทางปฏิบัติไม7บรรลุผลเท7!ไห"7 ระบบการติดตามเอาใจใส7ดูแลไม7ดีเท7าไห"7 การเปลี่ยนแปลงจึง

เ9UนไปไดKชK! 

 หลักปรัชญาการศึกษา ความอิสระทางวิชาการ ความเปU2เลิศทางวิชาการ สุรศักดิ์* มองว7! 

ที่จริงตKองมาที่หน่ึง ตอนน้ีมาที่สองทําก็ไดKไม7ทําก็ไ<K คือ เJKาใจผิด เราตKองแสดงความเปU2เสิศทาง

น้ันใหKไ<K การออกบริการสาธารณะ บริการทางชุมชน  สุรศักดิ์*ก,7าวว7!  

 1.  ความอิสระทุกคนมีอิสระทางวิชาการโดยไม7เสียหายแ 7สังคม บางคนก็กลายเปU2สอน

แบบอิสระ คือ สอนก็ไดKไม7สอนก็ไ<K  

 2.  ครูตKองสอน สอบ ประเมินผล ส7งผลการเรียน ครูควรทําวิจัย จริง ๆ ตKองทําดKวยซ้ํา การ

บริการชุมชน ทําสิ่งใ567 ๆ และควรทําและทําการเผยแพ"7 ไม7ใE7ทําอย7!งเดียว ทําวิจัยแต7ไม7เคยเอาไป

เผยแพ"7ส07สังคมและทKองถิ่น 

 3.  ทางคณะตKองตระหนัก และสรK!งอาจา"DC โดยส7วนตัวมองว7!มหาวิทยาลัยก็คืออาจารDC 

ไม7มีอาจารยCมหาวิทยาลัยไม7เกิด สุรศักดิ์* มองว7าในมหาวิทยาลัยตKองมีอาจารยCชั้นเลิศ ชื่อเสียง

มหาวิทยาลัย คืออาจารDC คนอยากเรียนเพราะอาจารยCเด72 มหาวิทยาลัยก็คืออาจา"DC ถKาอาจารยCไ67

ส"KางB7งตัวเองใหKเด72 ใหKมีประโยช2C มหาวิทยาลัยก็ไม7มีชื่อเสียงขึ้นมา 

 ปHญหาอุปสรรคครูแนวให67น้ัน สุรศักดิ์* กล7!วว7! 

 1.  นโยบายครูแนวใหม7ที่เกิดขึ้น ตKองเปUนนโยบายที่ต7อเนื่องระยะยาวเมื่อเปU22โยบาย 

ระยะยาวทําใ5Kทรัพยากร คน เงิน สื่อ อุปกร@C ตKองเขK!มาอย7!งต7อเนื่อง ถKาจะใหKดีตKองมีห27วยงาน อK!

แผนรองรับ อาจไม7ใช7รัฐบาล ก็ไดKหรือ มีเอกชนรับโดยมีเงินที่ใหK2=Qนเท7!เทียมเหมาะสม 

 2.  ฝa!ยผลิตตKองมีแผนระยะสอดรับการผลิต การพัฒนาอาจารDCมีอย7!งต7อเน่ือง ไม7ว7!/ณบดี

คนไหนทําแผนการอะไรที่ดีก็ตKองทําต7ออย7!งเน่ือง ส7วนจะใชKรูปแบบใดบริหาร ก็แลKวแ.7 แ.7ตKองทํา  

 3.  อาจา"DCตKองไดKรับการพัฒนาตนเอง มีงบประมาณสนับสนุนระยะยาว ส7งเรียน.7อ และ

สนับสนุนงานวิจัย บางคนตKองการศึกษาระยะสั้น ห2K!ที่ผูKบริหารตKองเอาใจใB7  

 

4.5 การรับรKLและทัศนะเกี่ยวกับครูแนวให5S 

 

 4.5.1  การรับ(KLการเขLามาเรียนครูแนวให5S 

 จากการศึกษาการผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา                

ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยสัตบงกช* การรับร0Kและทัศนะนักศึกษาต7อการเขK!มาเรียนครูแนวใหม72ั้น

นําเสนอJKอมูลดังน้ี  
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 การรับรูKเกี่ยวกับการเขK!มาเรียนครูแนวให67 การรับรูKข7!วสารครูแนวใหม7รับรูKจากพ7อแ67 

หรือคนในครอบครัว และครู สาเหตุที่เขKามาเรียนครูแนวใหม72=Q2 เพราะมีการประกันการไดKรับการ

บรรจุงานเมื่อเรียนจบ และการไดKรับทุนการศึกษา ผูKใหKขKอมูลเกี่ยวกับการเJKาเรียนครูแนวให67 คือ 

พ7อแม7หรือคนในครอบครัว นักเรียนที่เJK!มาเรียนมองอาชีพครูเปU2N!พบวก คือ เปU2อาชีพที่มีความ

มั่นคงในอนาคต และเปU2อาชีพที่มีเกียรติในสังคม จากการสัมภาษณCเจาะลึกกล?7มผ0KใหKที่สําคัญเปU2ที่

27!สังเกตว7! ใจจริงน้ันไม7ไดKอยากเรียนครูตั้งแต7แรก แต7เรียนเพราะมีการจูงใจจากครอบครัว คือ พ7)

แ67 และญาติพA(2KองเปU2แรงผลักดันที่สําคัญ อีกทั้งในครอบครัวมีพ7อแม7เปU2ครูอย07แลK3 จึงอยากใหKลูก

เปUนครู รวมทั้งการมีปHจจัยตัวอื่นเสริม คือ เรียนครูแนวใ567 เมื่อเรียนจบจะไดKรับการบรรจุงาน หรือ

มีโอกาสไดKบรรจุงาน และมีทุนการศึกษาใหKระหว7!งเรียน   

  การรับร0KJ7!วสารครูแนวให67 ผ0KศึกษาไดKแบ7งการรับร0KJ7!วสารครูแนวใหม7ใน 2 ลักษณะ คือ 

 1.  กล?7มที่พ7อแม7หรือคนในครอบครัวมีอาชีพรับราชการครูก็มักจะทราบข7!วจากกลุ7มคน

ดังกล7!วเปU2/2แจKงข7!วใหKทราบ (รKอยละ 66.67) 

 2.  กลุ7มที่พ7อแม7หรือคนในครอบครัวไม7มีใครประกอบอาชีพรับราชการครู การรับร0K

J7!วสารทราบจากครูที่โรงเรียนที่ตนเองศึกษาอย07ในขณะน้ัน (รKอยละ 33.33) 

 1.  การรับ(KLขSาวสารครูแนวให5S 

  จากปรากฏการณCในการเขKามาเรียนครูแนวให67 โดยการสัมภาษณCเจาะลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ 

พบว7! นักเรียนที่เJK!มาเรียนครูแนวให67 การรับร0Kข7!วสารครูแนวใ567 ส7วนใหL7รับร0KJ7!วสารจากพ7)

แม7หรือคนในครอบครัว (รKอยละ 66.67) รองลงมา คือ ครูในโรงเรียน (รKอยละ33.33)  

 จากการสัมภาษณCเจาะลึกกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญเปUนทA(27!สังเกตว7! นักศึกษาบางคนก็จะรับร0K

J7!วสารจากเพื่อน ซึ่งเพื่อนของผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญพ7อแม7ประกอบอาชีพรับราชการครู จากการศึกษา

เปUนทA(27!สังเกตว7! กล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญที่พ7อแม7หรือคนในครอบครัวมีอาชีพรับราชการครูก็จะรับร0K

ข7!วสารจากกลุ7มคนดังกล7าว แต7กลุ7มที่พ7อแ67 หรือคนในครอบครัวไม7ไดKเปU2ครูก็รูKข7าวจากครูใน

โรงเรียน ซึ่งตรงจุดดัง ,7!วสะทKอนใหKเห็นว7! การรับรูKข7!วสารทางการศึกษา กลุ7มอาชีพครูมักจะร0K

J7!วสาร 7อนกล?7มอื่น ๆ เน่ืองจากมีความใกลKชิดในสายอาชีพที่มีการบอกปากต7อปาก   

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ (นภาพร*สัมภาษณCเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552) กล7!วว7! 

ครูแนะแนวในโรงเรียนยังไม7ทราบJ7!วครูแนวใ567 ตัวเธอรับร0KจากอาจารยCที่ปรึกษาซึ่งภรรยาสอนที่

คณะครุศาสต"C จุดดังกล7!วสะทKอนถึงการประชาสัมพันธCของโครงการที่ไม7ทั่วถึง กลุ7มผูKใหKขKอมูลที่

สําคัญที่มีพ7อแม7เปU2/รูโอกาสการรับร0Kข7!วสารครูแนวใหม7จึงมีโอกาสทราบรายละเอียดครูแนวให67

ไดKมากกว7! เปU2ทA(27!สังเกตว7!อาชีพผ0Kปกครองส7วนใหL7 (รKอยละ66.67) ประกอบอาชีพรับราชการครู 

รองลงมา (รKอยละ33.33) ผูKปกครองประกอบอาชีพทํานา จากการวิเคราะหCJองผ0Kวิจัย เห็นว7! อาชีพ



  
 
 182 

ผ0KปกครองเปU2แรงผลักดันสําคัญประการหนึ่งในการเรียนครูแนวให67 เนื่องจากพ7อแ67 คือ ตK2แบบ

ของลูกในหลาย ๆ ดK!2 พ7อแม7ที่เปU2/รูย7อมมีแนวโนKมที่อยากใหKลูกเปU2ครูในอนาคต และเปU2ผูKใ5K

ขKอมูลเกี่ยวกับการเรียนครูแนวใ567 เนื่องดKวยความสัมพันธCที่ใกลKชิดกันอยู7แบบครอบครัวทําใ5K

โอกาสในการสื่อสารระหว7!งบุคคลเกิดขึ้นไดKง7าย ดังตารางที่ 4.14 

 

ตารางที่ 4.14  การประกอบอาชีพของผ0Kปกครอง 

 

อาชีพผูLปกครอง จํานวน รLอยละ* 

   (n=6) (100.0) 

  -  รับราชการครู 4 66.66 

  -  ทํานา 2  33.34 

 

หมายเหตุ: *ฐานรKอยคิดจาก 6 ซึ่งเปUนกล?7มนักศึกษา 

 

 2. การจูงใจในการเรียนครูแนวให5S 

 จากการสัมภาษณCเจาะลึกกลุ7มผูKใหKที่สําคัญต7อการจูงใจในการเขK!มาเรียนครูแนวให67               

กล?7มผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญทั้งหมด (รKอยละ100.0) เรียนจบจะไดKรับการบรรจุงาน ผูKใหKJKอมูลเกี่ยวกับ

การเรียนครูแนวให67 ส7วนใหL7 (รKอยละ83.33)  คือ พ7อแม7หรือคนในครอบครัว รองลงมา (รKอยละ

16.67) คือ ครูในโรงเรียน 

 จากการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่สําคัญ เปU2ที่น7าสังเกตว7! นักศึกษาครูแนวใหม7ที่ไดKทุน                

ส7วนใหญ7เปU2นักศึกษาที่สอบติดในคณะ และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แต7 ลับสละสิทธิ์ที่จะเขK!

เรียนในคณะน้ัน ๆ (นภาพร* สัมภาษณCเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552) เน่ืองจากการเรียนครูแนวใหม7มี

ทุนการศึกษาใหKตลอดหลักสูตร และมีการประกันการทํางานเมื่อเรียนจบ ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ กล7!3

ว7! การใหKทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร เปU2การจูงใจใหKเJK!มาเรียน เน่ืองจากนักศึกษาบางคน แมKจะ

สอบติดในคณะที่จบแ,KวมีโอกาสไดKงานสูง แต7กลับไม7เลือกเรียน เพราะฐานะทางบK!2ไม7ดี ดังนั้น 

การเรียนครูแนวให67 และไดKทุนการศึกษาในระหว7!งเรียน จึงเปU2 !รแบ7งเบาภาระ/7าใชKจ7!ยของ

ครอบครัว ซึ่งถK!ไปเรียนคณะอื่นก็ไม7มีทุนการศึกษาใหKเช72/รูแนวใ567 ดังตารางที่ 4.15 
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 ตารางที่ 4.15  การรับร0KJ7!วสารต7อการเJK!มาเรียนครูแนวให67 

 

การเขLามาเรียนครูแนวให5S จํานวน 

(n=6) 

รLอยละ* 

(100.0) 

การรับรKLขSาวสารครูแนวให5S   

  -  รับร0Kจากพ7อแม7หรือในครอบครัว 4  66.67 

  -  รับร0Kจากครูในโรงเรียน 2 33.33 

การจูงใจในการเขLามาเรียนครูแนวให5S   

  -  การไดKรับการบรรจุงาน 6 100.0 

$KLใหLขLอมูลเกี่ยวกับการเขLามาเรียนครูแนวให5S   

  -  พ7อแม7หรือคนในครอบครัว 5 83.34 

  -   ครูอาจารยCในโรงเรียน 1 16.66 

 

หมายเหตุ* : ฐานรKอยคิดจาก 6 ซึ่งเปU2 ล?7มนักศึกษา 

  

 3.  $KLใหLขLอมูลเกี่ยวกับการเขLามาเรียนครูแนวให5S 

  จากการการสัมภาษณCเจาะลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! ผูKใหKขKอมูลเกี่ยวกับการเขK!มาเรียน

ครูแนวใ567 คือ พ7อแม7หรือคนในครอบครัว ซึ่งส7วนใหญ7จะประกอบอาชีพรับราชการครู (รKอยละ

83.34) และเปU2ผ0K2P!ทางความคิดต7อการเขK!มาเรียนของลูก  

 จากการสัมภาษณCเจาะลึก เปU2ที่น7!สังเกตว7! นักเรียนส7วนใหญ7ไม7ไดKมีความตั้งใจที่อยาก

เรียนครูแนวใหม7ตั้งแต7แรก (รKอยละ66.67) แต7เรียนตามใจผ0Kปกครอง รองลงมา (รKอยละ33.34) ที่ตั้ง

ใจเรียนครูแนวให67 ตรงจุดดังกล7!3 ผ0Kวิจัยเห็นว7! การทําตามใจผ0KปกครองในการเรียนเปU2N!วะสุ76

เสี่ยง ทําใ5Kเด็กไม7สามารถตัดสินใจ และเลือกสิ่งที่ตKองการเรียนไดKดKวยตนเอง เมื่อเรียนไปดKวยความ

ไม7ชอบก็อาจส7งผลกระทบการเรียน และการทํางานในอนาคต ดังตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16  นักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะเรียนครูแนวให67 

 

ความตั้งใจ 

   

จํานวน 

(n=6) 

รLอยละ* 

(100.0) 

  -  มีความตั้งใจแรกที่จะเรียนครูแนวใ567 2 33.33 

  -  ไม7มีความตั้งใจแรกที่จะเรียนครูแนวใ567 4  66.67 

 

หมายเหตุ: * ฐานรKอยคิดจาก 6 ซึ่งเปUนกล?7มนักศึกษา  

 

 จากการสัมภาษณCเชิงลึกกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! นักเรียนส7วนใหญ7อยากเรียนต7อใน

มหาวิทยาลัยที่ไกลจากบK!2 จากการวิเคราะหCJองผูKวิจัยนักเรียนที่เลือกเรียน คณะครุศาสต"C 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีอิทธิพลทางความคิด คือ 

   - แมKฐานะการเงินที่บK!2จะดี และอยากเรียนมหาวิทยาลัยที่ไกลจากบK!2 แต7พ7อแ67/

ผ0Kปกครองไม7อยากใหKไปเรียน เนื่องจากเปU2ห7วงบุตร การเรียนที่มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ทําใหKอย07

ใกลKชิดกับครอบครัวมากกว7! 

 -  แมKอยากเรียนครูในมหาวิทยาลัยที่ไกลจากบKาน แต7ฐานะของครอบครัวไม7ดี ความเปU2ไป

ไดKในการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นก็มีนKอย เนื่องจากตKองมีค7!ใชKจ7!ยทั้งในเรื่องการศึกษา และ

/7!ใชKจ7!ยส7วนตัวค7อนขK!งสูง 

 จากสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7! คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช*ไดKเริ่ม

โครงการผลิตครูแนวใ567 (หลักสูตร 5 9̂)โดยใหKทุนการศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล เริ่ม

ตั้งแต79̂ 2547โดยใหKทุนเพียง 1 ป̂แรกเท7านั้น การใหKทุนการศึกษา ป̂ละ 84,000 โดย แยกเปU2

งบประมาณเงินทุนการศึกษาของ นักศึกษา 69,000  บาท/คน/9̂ งบดําเนินการของสถาบันผลิตครู 

15,000 บาท/คน/9̂ นักศึกษาทุนจะไดKเงินทุนเปU2N!/เรียน โดยไดKN!คเรียนละ 34,500 บาท โดยทุน

ไดKเพียงร?7นแรกเท7!2=Q2 และร?72ต7อมาทุนครูแนวใหม7 Wระงับไป  

 จากสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! แมKว7!ร?72หลัง ๆ ไม7ไดKทุน แต7โดยกระบวนการเรียน

การสอน ยังเรียนหลักสูตรครู  5 ป̂อย07 โดยทุนรุ7นที่ 1 เปUนสัญญาในเรื่องของเงินที่ไดKรับการ

สนับสนุนทางการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 9̂ และการไดKรับการบรรจุงานเมื่อเรียนจบในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  

 จากการสัมภาษณCเจาะลึกผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7! ในรุ72ที่ 2 เปUนตK2ไป ผูKเรียนไม7มี

หลักประกันจะไดKบรรจุงานเช72รุ72ที่ 1 ผูKศึกษาจึงไดKสัมภาษณCเจาะลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ ในเรื่อง
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ความเขK!ใจเกี่ยวกับโครงการครูแนวใ567 จากการศึกษา พบว7! นักศึกษาตั้งแต7ร?72ที่ 2  7อนที่จะเขK!มา

เรียน เขKาใจว7าเรียนครูแนวใหม7จะไดKรับการบรรจุงาน หรือมีโอกาสในการบรรจุงาน หลัง ๆ เมื่อเขK!

เรียนจึงทราบข7!วการระงับทุน จากอาจารยCในคณะ และเปU2ที่น7!สังเกตว7!ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ

บางส7วนที่เขKาเรียนใน9̂ 2552 น้ีก็ไม7ทราบเรื่องของการใหKการระงับทุน  

 จากการสัมภาษณCเจาะลึกผูKใหKJKอมูลที่สําคัญ สรุปไดKดังน้ี ก7อนที่นักศึกษาจะเขK!มาเรียน

คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช * นักศึกษาทั้งหมด (รKอยละ100.0) เJKาใจว7!เรียนแลKวจะไ<K

บรรจุงาน/ มีโอกาสไดKรับบรรจุ  

 ความเขK!ใจในหลักการ และไ<Kเงินทุนการศึกษาระหว7!งเรียน (รKอยละ 66.67) ไม7ทราบใน

เรื่องหลักการ ร0Kแต7เพียงว7!ไดKรับการบรรจุ รองลงมา (รKอยละ33.34) ที่เJK!ใจในหลักการ และการใ5K

เงินทุนการศึกษาระหว7!งเรียน  

 จากการศึกษาเปU2ทA(27!สังเกตว7! นักศึกษามีความเขKาใจในรายละเอียดของโครงการไม7มาก

นัก ซึ่งผ0Kวิจัยเห็นว7! โครงการครูแนวใหม7ยังขาดการประชาสัมพ=2SCอย7างต7อเนื่อง และนักศึกษายัง

ขาดการติดตามJ7!วสารครูแนวให67 ทําใหKไม7ทราบละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 4.17 

 

ตารางที่ 4.17  แสดงความเขKาใจในเรื่องทุนครูแนวให67 

 

ความ(KLความเขLาใจในทุนครูแนวให5S จํานวน* 

(n=6) 

(LEยละ** 

(100.0) 

กSอนเขLามาเรียนเขLาใจวSาครูแนวใหมSไดL(3บการบรรจุ   

-   เขK!ใจว7!จะไดKบรรจุงาน 6 100.0 

 

ตารางที่ 4.17 (ต7)) 

 

ความ(KLความเขLาใจในทุนครูแนวให5S จํานวน* 

(n=6) 

(Lอยละ** 

(100.0) 

ความเขLาใจในหลักการ และเงินทุนการศึกษาระหวSางเรียน   

  -   เJK!ใจในหลักการ และการใหKเงินทุนการศึกษาระหว7!งเรียน 2 33.33 

  -  ไม7ทราบในเรื่องหลักการและการเงินทุนการศึกษาระหว7!งเรียน 4 66.67 
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หมายเหตุ: * ตอบไดKมากกว7! 1 คําตอบ 

 **  ฐานรKอยคิดจาก 6 ซึ่งเปUนกล?7มนักศึกษา 

 

 จากการสัมภาษณCเชิงลึกเปU2ที่น7!สังเกตว7! แมKอาจารยC/ณะครุศาสตรC ล7าวว7! เมื่อรับ

นักศึกษาเJK!ศึกษา จะทําการสอบถามความเJK!ใจในโครงการครูแนวให67 โดยนักศึกษาก็เJKาใจใน

หลักการ และเรื่องทุนซึ่งไดKระงับไป (ส7งสุข*สัมภาษณCเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552) 

  แต7ทั้งน้ีจากการศึกษา พบว7! นักศึกษาที่เขK!เรียนใน9̂ 2552 นี้กลับเขK!ใจว7!เมื่อเรียนจบจะ

ไดKรับการบรรจุงานหลังเรียนจบ ซึ่งขKอมูลดังกล7!3 สะทKอนถึงการขาดการประชาสัมพ=2SC และการ

ทําความเขK!ใจต7อนักศึกษา ผูKวิจัยเห็นว7! จําเปU2อย7!งยิ่งที่ คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* 

ควรประชาสัมพันธCใหKนักศึกษา/ผูKปกครอง และโรงเรียน รับทราบข7าวสารขKอมูลข7าวสารอย7าง

ต7อเน่ือง และทั่วถึง  

  จากการสัมภาษณCเชิงลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับทัศนะต7อการระงับทุนการศึกษาครูแนว

พบว7!  ส7วนใหL7 (รKอยละ83.33) คิดว7! เปU2เพราะนโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงและไม7ไ<K

รับการสานต7) รองลงมา (รKอยละ16.67) ที่ไม7ทราบเหตุผลของการระงับทุน 

  จากการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่สําคัญ  เปUนที่น7าสังเกตว7! ความเขKาใจต7อการระงับทุนครู

แนวใ567 เห็นว7! นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง และไม7ไดKรับการสานต7) ซึ่งผ0KใหKJKอมูลที่

สําคัญทั้งหมด (รKอยละ100.0 ) ไม7เห็นดKวยต7อการระงับทุนครูแนวให67 ทําใหKระบบการผลิตครูไม7ไ<K

คนดี คนเก7งมาเรียนครูอย7!งแทKจริง ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ (รKอยละ 11.11) เห็นว7! ครูแนวใหม7ไ67

จําเปU2ตKองใหKเงินทุนจํานวนมากก็ไ<K แต7อยากใหKN!/รัฐใหKอย7!งต7อเน่ือง ดังตารางที่ 4.18 

 

ตารางที่ 4.18  ความเขK!ใจในการระงับทุนครูแนวให67 

 

ความเขLาใจในการระงับทุนครูแนวให5S จํานวน* 

(n=18) 

(Lอยละ 

(100.0) 

นโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงและไมSไดL(3บการสานตSE    

  ไม7เห็นดKวย คือ นักศึกษาที่เก7งและดีไม7สนใจมาเรียนครู 18 100.0 

  ไม7เห็นดKวยแบบมีเงื่อนไข คือ ใหKทุนต7อเนื่องจํานวนไม76าก                          

แต7ก็ใหKเรื่อย ๆ 

2  11.11 

 ไมSทราบ 3  16.67 
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หมายเหตุ: * ตอบไดKมากกว7! 1 คําตอบ 

 

 4.5.2  ทัศนะตSอครูและอาชีพครู 

 ทัศนะต7อครู และอาชีพครู จากการสัมภาษ@Cกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ ไดKใหKทัศนะต7อครูและ

อาชีพครู สรุปคือ ครู คือ ผ0KF7ายทอดความร0Kแ 7ศิษDC อบรมปลูกXHงสิ่งที่ดีใหK =บศิษDC และเปU2ตK2แบบ

เปU2แบบอย7!งที่ดีในประพฤติปฏิบัติตัว ไม7ว7!จะเปU2เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เรื่องความร0K

ความสามารถและเรื่องบุคลิกภาพต7อศิษDC และสังคม  

  คุณลักษณะที่ดีของครูน้ัน จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! 

 1.  ครูควรมีคุณธรรมจริยธรรมเปU2อันดับแรก คือ ครูควรเปU2คนดีโดยพื้นฐาน เปU2/2ที่มี

จิตใจที่ดี เมื่อครูมีจิตใจที่ดี การคิดที่ดี การแสดงออกย7อมจะดีไปดKวยทั้งกายและวาจา ที่สําคัญครูควร

มีความรักมีเมตตาแก7ศิษDC (รKอยละ72.22 ) และเปU2 =ลยาณมิตรต7อศิษDC (รKอยละ83.33) 

 2.  ดK!2/วามร0K2=Q2 โดยรวมมองว7!/วรมีรองจากขKอแรก ในดK!2/วามรูKนั้น ครูควรมีความ

เชี่ยวชาญในศาสตรCสาขาวิชาที่สอน แม7นในเน้ือหา (รKอยละ100.0) และมีการแสวงหาความร0Kให67 ๆ

(รKอยละ50.0) มีการติดตามJ7!วสารความร0Kต7าง ๆ เพราะปHจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา

ไปมาก ครูควรทันต7อเหตุการณCอย07เสมอ และพรKอมที่จะพัฒนาตนเองและเรียนร0Kตลอดเวลา รวมทั้งมี

ทักษะการถ7ายทอดแ 7ผ0Kเรียนที่ดี (รKอยละ66.67) 

 3.  ดK!2บุคลิกภาพ ครูตKองมีบุคลิกภาพที่ดี แต7งกายสุภาพ เรียบรKอย(รKอยละ100.0) เปU2ผ0Kที่

วางตัวดี  27!เคารพ และศรัทธาเลื่อมใสแ 7ศิษDC (รKอยละ100.0) บุคลิกภาพสง7!งาม ดังตารางที่ 4.19 

 

 

ตารางที่ 4.19  คุณลักษณะที่ดีของครู 

 

คุณลักษณะที่ดีของครู จํานวน* 

(n=18) 

(Lอยละ 

(100.0) 

ดLานคุณธรรมจริยธรรม    

  พรหมวิหารสี่ 13 72.22 

  กัลยาณมิตร 15  83.33 

ดLานความ(KLความสามารถ    

  มีความเชี่ยวชาญในการสอน 18 100.0 

 การแสวงหาความร0Kใ567 ๆ 9  50.0 
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  มีทักษะการถ7!ยทอดแ 7ผ0Kเรียนที่ดี 12 66.67 

ดLานบุคลิกภาพ    

แต7งกายสุภาพเรียบรKอย 18 100.0 

วางตัวดี 27!เคารพศรัทธา 18  100.0 

 

หมายเหตุ: * ตอบไดKมากกว7! 1 คําตอบ 

 

 จากการสัมภาษณCกลุ7มผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7! คุณลักษณะที่ดีของครู ส7วนใหL7 คิดว7! 

คุณธรรม จริยธรรมของครู ครูควรมีเปU2อันดับแรก ครูควรมีความเมตตาต7อศิษDC เปU2กัลยาณมิตรที่ดี 

เพราะครูตKองอยู7 =บเด็ก และมีความใ ,Kชิดกัน ครูตKองมีความเปU2กัลยาณมิตรต7อศิษDC เมื่อศิษยCมี

ปHญหาในเรื่องต7!* ๆ ครูก็ตKองสามารถใหK/P!ปรึกษา และใหKการช7วยเหลือ ใหK/วามเมตตา แนะนําต7)

ศิษDC ซึ่งการช7วยนั้นตKองเปUนการช7วยเหลือที่บริสุทธิ์ใจ  ดKานความรูKความสามารถ ครูตKองมี

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในเน้ือหาในศาสตรCที่สอน เปU2อันดับสองรองจากคุณธรรมจริยธรรม 

คือ ครูควรมีความแม72ในเน้ือหาที่สอน มีความเชี่ยวชาญ และมีเทคนิคการสอนที่ดี รวมทั้งครูควรมี

ทักษะทางการสื่อสารทางการสอนที่ดี จากการสัมภาษณCผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญเห็นว7! ครูในสังคมมีครูที่

เก7งมาก  มีความร0Kมาก แต7ครูบางส7วนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดจิตวิญญาณความเปU2ครู ซึ่งการ

ขาดคุณธรรม จริยธรรม ทําใหKเกิดปHญหามากมายในสังคม เช72 J7าวชูKสาวระหว7!งครูกับลูกศิษDC ครู

ทําโทษศิษยCเกินกว7!เหตุ  เปU2ตK2 นอกจากน้ันยังเห็นว7!/รูมีความสามารถ เปU2ครูที่เ 7* แต7ขาดทักษะ

การสื่อสารที่ดี ขาดเทคนิคการอธิบายความแ 7ศิษDC ทําใหKเด็กมีความรูKความเJKาใจในวิชาต7าง ๆ ไ67

เต็มที่ 

 4.5.3  มาตรฐานวิชาชีพครู  

  จากการสัมภาษณCเชิงลึกผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญต7อทัศนะมาตรฐานวิชาชีพครู พบว7! ผ0KใหKขKอมูล

ที่สําคัญใหKความสําคัญกับมาตรฐานวิชาชีพครู ใน 3 ดK!2 คือ  

 1.  ดK!2รายไดKและ/7!ตอบแทนครู 

 2.  การพัฒนาตนเอง 

 3.  ดK!2 !รยกระดับวิชาชีพครูจะสูงข้ึนเทียบเท7!อาชีพอื่น ๆ ในสังคม 

 จากการสัมภาษณCเชิงลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ กล7าว7! ปHจจุบันมาตรฐานวิชาชีพครูไดKรับการ

พัฒนาใหKสูงข้ึนกว7!เมื่อก7อนมาก ทั้งในเรื่องของรายไดKและ/7าตอบแทนครู และในเรื่องวิทยฐานะ

หรือการทําตําแห27งทางวิชาการต7าง ๆ ครูมีการตื่นตัวในการพัฒนาตนเองมากขึ้น 
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   แต7ทั้งนี้กลุ7มผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ เห็นว7! มีความเปUนไปไดKยากที่มาตรฐานวิชาชีพครูจะ

สูงข้ึนเทียบเท7!อาชีพอื่น ๆ ในสังคม เช72 หมอ หรือผ0Kพิพากษา เพราะครูเปUนอาชีพที่เปU2ผ0KใหKไม7ค7อย

ไดKเรียกรKองอะไรมาตั้งแต7แรก ๆ เปU2ผ0Kใ5K เสียสละและอดทน ฐานะทางเศรษฐกิจของครูจึงไม7ไดKรับ

การดูแลตั้งแต7แรก ๆ ครูจึงมีรายไดK2Kอยกว7!อาชีพอื่น ๆ รวมทั้งเพิ่งจะมีการตื่นตัว และสนใจพัฒนา

ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูในทางกฎหมายเมื่อไม72!2 

 ในดK!2จรรยาบรรณครูน้ัน ในภาพรวม จากการสัมภาษ@CเชิงลึกผูKใหKJKอมูลที่สําคัญ เห็นว7! 

ครูมีจรรยาบรรณลดลงกว7!เมื่อก7อนมาก อาจจะดKวยสาเหตุที่ครูตKองพัฒนาตนเอง ทั้งในเรื่องของ

เงินเดือนและ/7!ตอบแทน และการทํางานนอกเกินกว7!เหตุ ดKวยปHจจัยทางเศรษฐกิจเปUนแรงผลักดันที่

ทําใหK/รูตKองไปแสวงหาเพิ่มเติมจากงานJK!งนอก การทําตําแหน7งวิทยฐานะก็เปU2ส7วนหนึ่งที่จะทํา

ใหKรายไดK/รูเพิ่มมากขึ้น ครูมีความสนใจตรงจุดน้ี ทําใหK/วามท?7มเทในการสอน และการทํางานของ

ครูลดลงไป ประกอบกับข7!วสารต7!* ๆ ที่สื่อในทางที่ไม7ดีของครูสื่อออกไปในสังคม  ทําใ5K

ภาพพจ2Cของครูต7อสังคมดูแย7ลงมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ 7อน  

  4.5.3.1  ดK!2รายไดKและค7าตอบแทนครู 

  จาการสัมภาษณCผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญ ทัศนะต7อมาตรฐานวิชาชีพ ในดK!2รายไ<K และ

/7!ตอบแทนของครู ส7วนใหL7 (รKอยละ 77.77) เห็นว7! ปHจจุบันสูงมากข้ึนเมื่อเทียบกับเมื่อก7อน มีการ

ทําตําแห27งทางวิทยฐานะเพื่อยกระดับเงินเดือนของครู ซึ่งจากการวิเคราะหCเห็นว7!ถึงแมKว7!รายไ<K 

และค7!ตอบแทนครูสูงมากข้ึนแต7ครูก็ยังมีหนี้สินมากอย07 เปU2ทA(27!สังเกตว7! เมื่อทําการสัมภาษณCผ0Kใ5K

ขKอมูลที่สําคัญ เมื่อกล7!วถึงมาตรฐานวิชาชีพครู ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ ใหKความเห็นดKานรายไดKและ

ค7!ตอบแทนเปUนอันดับแรก ซึ่งผูKวิจัยเห็นว7าเนื่องจากรายไดKและตอบแทนของครู จากอดีตมี

/7!ตอบแทนทA(2Kอย ต7อมารัฐไดKพยายามยกระดับรายไดKและค7!ตอบแทน เพื่อใหKครูมีความเปU2อยู7ที่ดี

ขึ้นมากกว7!เมื่อก7อน และเนื่องจากอาชีพครูเปUนอาชีพที่มีเกียรติในสังคม และไดKรับการยกย7อง 

/7!ตอบแทนเชิงปริมาณอาจไม7มากเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ 

  4.5.3.2  ดK!2 !รพัฒนาตนเอง 

   จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ เห็นว7! ครูมีการพัฒนาตนเองค7อนJKางมาก 

(รKอยละ72.22) โดยเฉพาะในดK!นวิชาการ อาจารยCมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น มีการทําตําแหน7*

วิชาการ ตําแห27งวิทยฐานะเพื่อยกระดับ และพัฒนาตนเอง 

   จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญเห็นว7! แมKว7!/รูจะมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น

เมื่อเทียบกับเมื่อก7อน แต7 !รพัฒนาตนเองของครูจะเปU2ลักษณะการทําตําแหน7งทางวิชาการ 

ตําแห27งวิทยฐานะ ทําใหKความทุ7มเททางการสอนของครูลดลง เพราะครูมุ7งการพัฒนาตนเอง

มากกว7าการพัฒนาผูKเรียน ครูมุ7งทําตําแหน7งทางวิชาการ ตําแหน7งทางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มระดับ
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เงินเดือน ซึ่งเปU2ปHญหาทางเศรษฐกิจของครูซึ่งสะสมมาจากอดีตจนถึงปHจจุบัน แมKปHจจุบันจะ

ยกระดับครูในดK!2มาตรฐานวิชาชีพทางกฎหมาย แต7ปฏิเสธไม7ไดKเลยว7! ครูบางกลุ7มบางส7วนของ

ระบบการศึกษาในทุกระดับก็ไม7ไดKเJK!ถึงระบบการพัฒนาอย7!งแทKจริง ครูบางคนก็ยังมีความเปU2อย07

ที่ไม7พรKอมทางเศรษฐกิจ 

   จากการสัมภาษณCเชิงลึก พบว7! การทําตําแห27งวิทยฐานะของครูชํานาญการพิเศษ 

แมKจะเปUนการพัฒนาตนเองแต7กลับพบว7! การพัฒนาตนเองของครูน้ันเปU2การทําตามกระแสสังคม 

และวัฒนธรรมองคC !" ทําเพื่อเพิ่มรายไดKและ/7!ตอบแทน เห็นไดKจากมีการจK!งทําผลงานตําแหน7*

ทางวิทยฐานะ ซึ่งแมKว7!จะเสียเงินในการจK!งทําวิจัยมาก แต7 Wคิดว7!มีความคุKม/7ากับเงินที่จะไดKรับ

กลับคืนเมื่อไดKรับการอนุมัติตําแห27*  

  ผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญกล7!วว7! ขณะน้ีการศึกษาไทยครูมีการพัฒนาตนเองมากขึ้นตาม

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาก็จริง แต7ในทางปฏิบัติพบว7!ไม7ประสบความสําเร็จ การจK!งทําตําแห27*

วิทยฐานะของครูชํานาญการพิเศษ เปU2สิ่งที่ครูทําถือว7!ไม7ใช7เรื่องแปลก ครูมุ7งพัฒนาตนเองจนไ67

สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพในการเรียนร0Kสิ่งใ567 ๆ ไ67มีความคิดสรK!งสรร/Cเกิดข้ึน  

  การปฏิรูปการศึกษาส7งผลใหKครูตื่นตัวในการทําตําแหน7งวิทยฐานะ และทํา

ตําแห27งทางวิชาการ แต7ทั้งน้ีแนวทางการปฏิบัติยังไม7สอดคลKองกับระบบการศึกษาไทยที่มีรากเหงK!

ที่ยาวนาน ครูในระบบเ 7!มีอย07มากที่ยังปรับตัวไม7ทันต7อนโยบายของรัฐ  

  ผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญ (อัมพรพิมGC*สัมภาษณCเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2552) กล7!วว7! การ

ทําตําแห27งครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เมื่อมีการเริ่มทํางานวิจัยเกิดขึ้น ครูที่ทําผลงานไดKเขK!มา

ขอใหKตนเองเปU2อาจารยCสอนความร0Kในการวิจัยใ5K ตนเองเห็นความตั้งใจจริง จึงเตรียมการสอนใน

การทําวิจัยแต7ละข้ันตอน แต7เมื่อครูกลุ7มดังกล7าวเขK!มาเรียนไดKสักระยะหนึ่งก็บอกอัมพรพิมGC*ว7!              

จริง ๆ แลKวไม7ไดKตั้งใจจะมาเรียน แต7จะใ5K เปU2อาจารยCเชี่ยวชาญในการตรวจงานใ5K เพราะอาจา"DC

จบระดับปริญญาเอก  

  อัมพรพิมGC*ยังกล7!วอีกว7! ไดKมีโอกาสพูดคุยกับลูกศิษยCบางคนที่จบไป ลูกศิษDC

ยอมรับว7!รับจK!งทําผลงานอาจารยCตําแห27งวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษ ผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ กล7!วว7! 

ลูกศิษยC/2ดังกล7!วแมKไม7ไดKเรียนเก7* หรือมีความเJK!ใจกับการทําวิจัยมากแต7ก็รับจK!งทําวิจัย 

  ผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญ กล7!วว7! การรับจK!งทําผลงานตําแห27งครูวิทยฐานะชํานาญการ

พิเศษ การกระทําดัง ,7าวแทนที่การกระทําควรจะป_ดเปUนความลับ แต7กลับเป_ดเผยใหKรับรูKกันว7!

รับจK!งทําผลงาน ซึ่งตรงจุดดังกล7!วทําใหKเปUนห7วงกับคุณภาพการศึกษาไทยว7าที่ไดKปฏิรูปการศึกษา

น้ันทําถูกจุดหรือไ67 ครูในระบบซึ่งเปU2/รูเ 7าส7วนใหญ7มีความพรKอมในการปรับตัวใหKเJKากับการ
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เปลี่ยนแปลงจริงหรือ แมK/รูจะไดKตําแห27งมาจาการทําผลงาน แต7 Wไม7ไดKเปU2การพัฒนาตนเองของ

ครูอย7!งแทKจริง  

  ผูKศึกษาเห็นว7! การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู ควรมีระบบการจัดการที่ดี การ

พัฒนาตนเองของครู ไม7จําเปU2ตKองพัฒนาในรูปของเรื่องเงินเดือนอย7!งเดียว การพัฒนาตนเองของ

ครู หน7วยทางการศึกษา สถานศึกษา และรัฐบาลควรจะส7งเสริมผลักดัน ในเรื่องการปฏิบัติงาน 

อบรมการสอนและการถ7!ยทอดของครู ทั้งในระดับเทคนิค และเทคโนโลยีทางการสอน ใหKครู

สามารถเปU22= ปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เรื่องค7!ตอบแทนครู รัฐบาลควรจะจัดสรรใหKดKวย

ความเหมาะสม ยิ่งถK!/รูคนใดรับราชการมานานก็ควรพิจารณาใหKเหมาะสม เนื่องดKวยวัยวุฒิของครู

ที่มากจะอาศัยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่มีการปรับเปลี่ยนอยู7ตลอดเวลาในการพัฒนาตนเองก็เปU2

เรื่องที่ยาก เพราะJK!มผ7!2ระยะเวลาที่นาน อีกทั้งในสังคมไทยครูส7วนใหญ7ยังเปU2ครูในระบบเก7! 

ดังน้ัน รัฐตKองส7งเสริมการพัฒนาตนเองของครูในรูปแบบที่เหมาะสมพรKอม ๆ กับการยกระดับของ

/7!ตอบแทนและเงินที่เพียงพอในการครองชีพทางสังคม เหมาะสมกับความเปU2วิชาชีพชั้นสูง 

   จากการศึกษาเปU2ทA(27!สังเกตว7! ผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญไดKแสดงทัศนะต7อคุณลักษณะ

ที่ดีของครูเห็นว7! คุณธรรมจริยธรรมของครู ควรมีเปU2อันดับแรก แต7จากการศึกษากลับพบว7! ใน

ทัศนะมีความขัดแยK* และสวนทางในทางปฏิบัติ ครูยังมีความตKองการ และเห็นแ 7ผลประโยชนCใน

เชิงค7!ตอบแทนอยู7มาก ครูคนใดที่ไม7มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองก็จKางทําผลงาน ซึ่งตรงจุด

ดังกล7!วสะทKอนว7! การปฏิรูปการศึกษาไทย ส7งเสริมใหK/รูมีการพัฒนาตนเอง แต7/วามสามารถของ

ครูในการพัฒนาตนเองน้ันไม7พรKอม เพราะครูยังเปU2ครูในระบบเก7!ที่ยังขาดทักษะและขาดเทคนิค

ในการปฏิบัติงาน การเสริมสรK!งความร0Kให67 ๆ จึงเกิดข$Q22Kอย การส7งเสริมและการพัฒนาสมรรถนะ

ครู ทุกวันน้ีการปฏิรูปการศึกษาพยายามใหKเกิดข้ึน แ.7พบว7าครูตามไม7ทันในเทคนิค วิธีการที่ครูใEK

ยังมีลักษณะเดิม ครูทุ7มเทในการปฏิรูปการศึกษาตามบทบาทหนK!ที่ ซึ่งการทุ7มเทส7วนใหญ7จะเปU2

ส7วนตัว เ2K2ตัวเอง เ2K2ผลงานตัวเอง สมรรถนะเด็กกลับต่ําซึ่งเปU22=ยสําคัญทางการศึกษาที่น7าเปU2

ห7วง (ส7งสุข* สัมภาษณCเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552) 

  ผ0Kศึกษาเห็นว7! ปHจจุบันการปฏิรูปการศึกษามีหลักการ และเปUนแนวทางที่ดี แต7ทาง

ปฏิบัติครูปรับตัวไม7ไ<K จึงปรากฎในรูปของธุรกิจ ผลประโยช2C เนื่องจากในอดีต/7!ตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานของครูไม7สูงมาก เมื่อช7องทางทางการศึกษาเอื้อใหK/รูสามารถมีเงินเดือนค7!ตอบแทนที่

เพิ่มข้ึน จึงเปU2โอกาสที่ดีในการไขว7/วK! จึงกลายเปU2ว7!การปฏิรูปการศึกษา ทําใ5Kครูอย07กับเงินวิทยา

ฐานะ แมKแต7 !รผลิตครูแนวใหม7 Wเช72กัน ถK!มีมาตรฐานเดียวกัน มีสมรรถนะเดียวกันโดยพัฒนา

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยครูมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานก็จะทําใหKการศึกษามี

คุณภาพจากการวิเคราะหCผ0Kวิจัยเห็นว7! โดยแทK2=Q2ผ0Kที่จะเJK!ส07วิชาชีพครูไ<K ตKองเปU2/นเ 7* คนดี และ
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มีคุณธรรม แต7เมื่อ/7!ตอบแทนของครูยังมีจํานวนนKอย และภาวะเศรษฐกิจเปU2ตัวบีบรัด ทําใหK/รู

ตKองแสวงหาปHจจัยทางเศรษฐกิจที่เพิ่มรายไ<K 

    4.5.3.3 การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

  จากการสัมภาษณCเชิงลึกของผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ เห็นว7! ปHจจุบันมาตรฐานวิชาชีพ

ครูสูงข้ึนในเรื่องรายไดKและ/7!ตอบแทน ครูมีการพัฒนาตนเองค7อนขK!งมากเมื่อเทียบกับเมื่อ 7อน แ.7

จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ (รKอยละ22.22) เท7!2=Q2ที่เชื่อว7!อาชีพครูจะสูงเทียบเท7!อาชีพอื่น

ในสังคม เช72 หมอ หรือ ผ0Kพิพากษา เพราะระบบการผลิตครู การพัฒนาวิชาชีพครูไทยไม7เJKมแข็ง ไ67

มีระบบการจัดการที่ดี การผลิตครูในสังคมไทยจึงไม7ไดKรับความสนใจอย7างต7อเนื่อง และที่สําคัญ 

ภาครัฐ หรือผ0Kมีส7วนเกี่ยวJKองกับนโยบายการศึกษา ยังไม7จริงจังกับแ KปHญหา การแกKปHญหามักจะ

เปUนเชิงปริมาณในแง7Jองตัวเงิน ซึ่งถK!ทําไดKจริงก็ตKองอาศัยความตั้งใจจริงเปUนอย7างมาก และตKองใEK

เวลาในยกระดับมาตรฐานทางการศึกษานานพอสมควร ดังตารางที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.20  ทัศนะต7อมาตรฐานวิชาชีพ 

  

มาตรฐานวิชาชีพ จํานวน* 

(n= 18) 

(Lอยละ 

(100.0) 

ดK!2รายไดK1ละ/7!ตอบแทนครูสูงมากขึ้น 14 77.77 

การพัฒนาตนเองมากขึ้น  13 72.22 

การยกระดับวิชาชีพครูจะสูงข้ึนเทียบเท7!อาชีพอื่น ๆ ในสังคม 4 22.22 

 

หมายเหตุ: * ตอบไดKมากกว7! 1 คําตอบ 

  4.5.4  ทัศนะตSอการศึกษาไทยในภาพรวม 

  จากJKอมูลขKอ/Kนพบต7อการศึกษาไทยในภาพรวมน้ัน กล?7มผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญ เห็น

ว7! การศึกษาไทยในภาพรวมน้ัน  

                    4.5.4.1  ดK!2ครู ผ0KศึกษาไดKแบ7งผลการศึกษาออกเปU2 2 ส7วน 

           ในเชิงปริมาณ จากการสัมภาษณCผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7! ในเชิงปริมาณครู

ในระบบยังมีพอ แ.7ในภาคชนบทครูยังมีความขาดแคลน (รKอยละ 88.89) จํานวนของครูที่มีไม7/รบ

ชั้น สัดส7วนครูต7อจํานวนนักเรียนยังไม7เพียงพอ ครูบางโรงเรียน ครูคนหนึ่งคนตKองสอนหลายชั้น

หลายวิชา แต7ในภาคเมืองจํานวนครูยังมีพอ ปHญหาของครูอย07ที่ว7! การเกลี่ยครูใหKกระจายทั่วประเทศ

ตรงจุดน้ีที่การศึกษาไทยยังทําไม7ไ<K ครูที่สอนชนบท ก็มักจะสอนไม72!2ก็ยK!ยโรงเรียนไปอยู7ที่ ๆ 
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ดีกว7! จึงเกิดปHญหาการขาดครูในภาคชนบท และที่สําคัญการศึกษาไทย ครูส7วนใหญ7ยังจบสาขา

วิชาเอกที่คลK!ยกัน เช72 สายสังคมศาสต"C  ครูสายวิทยาศาสต"C คณิตศาสตรCจึงขาดแคลน อีกทั้ง

ผูKเรียนรุ7นใหม7ก็ใหKความสนใจเรียน2Kอย ฉะนั้นรัฐบาลตKองส7งเสริม และจูงใจ การเรียนสาย

วิทยาศาสตรCใหKเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการผลิตนักศึกษาสาขาต7าง ๆ ก็ไม7มีความชัดเจน การพัฒนา

ผ0KเรียนสายวิทยาศาสตรCจึงมีความเปU2ไปไดKยาก เน่ืองจากบุคลากรทางการศึกษามีไม7พรKอมเท7!ที่ควร 

          ในเชิงคุณภาพ ก็สืบเน่ืองจากปริมาณ คือ เมื่อจํานวนครูยังมีความขาดแคลน 

จํานวนครูยังไม7 ระจายครอบคลุมในแต7ละโรงเรียนทั่วประเทศ ครูจึงมักกระจุกตัวในเมือง ทําใหKครู

ในชนบทตKองสอนหลายวิชา และหลายชั้น ทําใหKการเรียนการสอน ความเJKมขK2ในการบ7มเพาะ 

อบรมผูKเรียนไม7มีคุณภาพเท7!ที่ควร เด็กไม7ไดKรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและกิจกรรมอย7าง

เต็มที่ อีกทั้งในระดับการศึกษาที่สูงข้ึนครูยังขาดความร0K/วามเชี่ยวชาญในการสอน(รKอยละ50.0) เช72 

ในระดับมัธยมศึกษาครูสายวิทยาศาสตรC WJ!ดแคลน ครูรับภาระงานสอนที่หนัก หรือการใหK/รูที่

พอจะมีความสามารถในวิชาวิทยาศาสต"C คณิตศาสตรCมาช7วยสอน เพราะบุคลากรมีจํานวนนKอย 

ดังน้ันการสอน และพัฒนาผ0KเรียนใหKพรKอมดKวยทักษะวิชาการจึงเกิดขึ้นไดKยาก จากการวิเคราะหCผ0K

ศึกษาเห็นว7! ระบบการผลิตครูไทย ควรจะมีความชัดเจนในดKานการรับเขK!เรียนในสายวิชาต7!* ๆ 

การวางแผนการผลิตใหKมีความสอดคลKองกับหน7วยผูKใชK/รู โดยรัฐบาลตKองทําการประสาน และ

สํารวจอย7!งต7อเน่ือง รวมทั้งระบบการผลิตครูควรพัฒนาใหKมีความเJKมแข็งเหมือนอาชีพอื่น ๆ ใน

สังคม เช72 แพทDC ตํารวจ ทหาร จะทําใหK !รผลิตครู เปUนอย7างสอดคลKองและมีคุณภาพ 

                      4.5.4.2  ผ0Kปกครอง 

         ผ0Kปกครองต7อการสนับสนุนการศึกษาในสังคมไทยโดยภาพรวมนั้น จากการ

สัมภาษณCเชิงลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! ผลการศึกษาแยกเปU2 2 ลักษณะ คือ  

         1.  ครอบครัวที่อยู7ในชนบทศักยภาพในการใหK !รสนับสนุนส7งเสริมบุตร

หลานมีศักยภาพนKอยกว7าในเมืองมาก ดKวยปHจจัยทางดK!2เศรษฐกิจที่พ7อแม7ตKองทํามาหาเลี้ยง

ครอบครัวเปU2อุปสรรคในการสนับสนุน เน่ืองจากฐานะมีความยากจน มองในเรื่องการทํามาหากิน

ในแต7ละวันเปU2หลัก ดKวยปHจจัยทางเศรษฐกิจที่จํากัด และความดKอยการศึกษา พ7อแม7ในชนบทยังมี

อัตราการร0Kหนังสือต่ํา เวลาจะสอนหนังสือลูก หรือการส7งเสริมการกิจกรรมต7!* ๆ จึงมีนKอย 

       2.  ครอบครัวที่อยู7ในเมือง ศักยภาพโดยรวมมีฐานะความเปUนอยู7ที่ดีกว7!ใน

ชนบท คนในชนบทในประเทศไทยถือว7าเปUนคนส7วนใหญ7ในสังคมไทย และยังมีอาชีพการ

เกษตรกรรม โดยครอบครัวในเมือง ความพรKอมดK!2เศรษฐกิจมีมากกว7! จึงสามารถสนับสนุนลูก

บุตรหลานไดKมากกว7! (รKอยละ 83.33) แต7ทั้งนี้ครอบครัวในเมืองการสนับสนุนลูกบางครั้งก็เกิน

ความจําเปU2 เช72 การกวดวิชา การเรียนเสริมต7!* ๆ เปUนจํานวนมาก ทําใหKเกิดระบบการศึกษานอก
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โรงเรียนที่เปU2ธุรกิจการศึกษาที่มีความเติบโต โดยเด็กมีความสนใจเรียนในหKองเรียนนKอย จากการ

วิเคราะ5C พบว7! ถK!ผ0Kปกครองที่อย07ในชนบทที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม7ดี แต7ใหK !รสนับสนุนลูกโดย

การเอาใจใB7 ติดตามลูก ดKวยความรักความเJKาใจ การสรKางความอบอุ72 และใกลKชิด เด็กก็จะมี

สมรรถนะที่ดีไ<K ส7วนครอบครัวผ0Kปกครองในเมือง ถK!มีทุนทรัพยCมากแต7J!ดการติดตาม ปล7อยปละ 

ละเลย ขาดการเอาใจใB7 สมรรถนะเด็กอาจจะไม7เต็มที่ก็ไ<K แต7โดยภาพรวมแลK3 กลุ7มผูKใหKJKอมูลที่

สําคัญเห็นว7! ถK!พ7อแม7หรือครอบครัวใด ที่พอจะฐานะทางเศรษฐกิจ หรือพอมีพอกินอยู7ในระดับ

หน่ึง ก็จะส7งเสริมบุตรหลาน (รKอยละ 16.67) เต็มความสามารถตามศักยภาพของตนเองอย07แลK3 

                      4.5.4.3  นักศึกษา 

        นักศึกษาในระบบการศึกษาไทยน้ัน จากการสัมภาษณCเจาะลึกกล?7มผ0KใหKขKอมูลที่

สําคัญ พบว7! ในดKานสติปHญญาของนักศึกษาไทย โดยรวมแลKวถือว7ามีสติปHญญาที่ดีคือ มี

ความสามารถในการเรียนในระดับอุดมศึกษาไดKดี และนักศึกษาไทยปHจจุบันกลKาแสดงออกมากขึ้น 

แ.7การกลK!แสดงออกในบางครั้งก็ยังขาดการคิดอย7างมีวิจารณญาณ (รKอยละ83.33) อุปสรรคต7อการ

กลKาแสดงออกของนักศึกษา ยังเปUนในเรื่องของค7านิยมทางสังคม การชื่นชอบบุคคลที่ตนเอง

ประทับใจ การเลียนแบบดารานักรKอง รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวในสังคมไทย ที่ไม7เป_<

กวK!งในเรื่องการแสดงความคิดเห็น เช72 การเชื่อฟHงและทําตามคําสั่งผูKใหL7 ทําใหKป_ดกั้นความคิด

ของเด็กในบางส7วน ทําใหKไม7 ลK!แสดงออกทางความคิด กลัวความคิดที่แสดงออกไปถูกตําหนิ และ

ไม7ไดKรับการยอมรับ ส7งผลใหKในการเรียนการสอนในหKองเรียน นักเรียน นักศึกษา แมKจะมAJKอคําถาม

ที่สงสัย ขKอJKองใจ แต7ก็ไม7มีความ ,K!ที่จะถามหรือแสดงความคิดออกไปเพราะกลัวผิด(สิวาพร*

สัมภาษณCเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552)  ในเรื่องความรับผิดชอบก็เปU2สิ่งหนึ่งที่เด็กไทยยังขาดอย07 

จิตสํานึกสาธารณะ การอาสาช7วยเหลือสังคม (รKอยละ33.33) เด็กไทยมีจิตสํานึกที่จะลงมือปฏิบัติ

ช7วยเหลือไม7มาก เพียงแต7มีความร0Kสึกสงสาร อยากช7วยแต7ไม7ลงมือกระทํา นักเรียน/นักศึกษา ห7!*

การเJK!ถึงศาสนาไป รวมทั้งในเรื่องความคิดสรK!งสรรคCสิ่งใ567 ๆ ออกส07สังคมมีนKอยอย07มาก ที่เด72 ๆ 

ก็จะมีนักศึกษาที่ไปสรK!งชื่อเสียงระดับประเทศ เช72 การแข7งขันโอลิมป_  ถKามองโดยรวมแลKวจะ

เห็นว7!เด็กไทยเก7งมีความสามารถ ระดับนานาชาติ แต7เมื่อมองในภาคชนบทและเมือง มาตรฐาน

การศึกษายังมีความแตกต7!งกันอย07มาก จาการวิเคราะหCผ0Kทําการศึกษาเห็นว7! นักศึกษามีอิสระในการ

ใชKชีวิตค7อนขK!งมาก โดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ตKองอยู7หอพักกับเพื่อน ในการเขKาเรียน

หรือการทํากิจกรรมต7!* ๆ มีอิสระในการตัดสินใจดKวยตนเองไม7มีใครบังคับไ<K  ทั้งนี้นักศึกษาโดย

ส7วนใหญ7ไดKรับความไวKวางใจจากผ0Kปกครอง ดังน้ันอาจารยCในระดับมหาวิทยาลัยจึงดูแลติดตาม2Kอย

กว7! !รศึกษาในระดับอื่น ๆ เน่ืองจากนักศึกษาถือไดKว7!เปU2ปHญญาชน ผ0Kวิจัยเห็นว7! สภาพแวดลKอม
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ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและยั่วยุ อาจทําใหKนักศึกษาหลงระเริงไดKถKาไม7มีภูมิคุKมกันที่ดีใน

ครอบครัว ดังตารางที่ 4.21 

 

ตารางที่ 4.21  ทัศนะต7อการศึกษาไทยในภาพรวม 

 

ทัศนะตSอการศึกษาไทยในภาพรวม จํานวน* 

(n=18) 

(Lอยละ 

(100.0) 

ครูของระบบการศึกษาไทย   

- เชิงปริมาณครูขาด 16 88.89 

- เชิงคุณภาพขาดความร0K/วามเชี่ยวชาญในการสอน 9 50.0 

$KL0กครองกับการสนับสนุนการศึกษา   

-  ผ0Kปกครองในเมืองสนับสนุนมากกว7! 15 83.33 

-  การสนับสนุนพอ ๆ กัน 3 16.67 

นักศึกษา   

-  ขาดการกลKาแสดงออกที่มีวิจารณญาณ 15 83.33 

-  ขาดจิตสํานึกสาธาณะ และการอาสาแ 7สังคม 6 33.33 

หมายเหตุ: * ตอบไดKมากกว7! 1 คําตอบ 

 

4.6  การปฏิรูปการศึกษา   

 

 จากการสัมภาษณCเจาะลึกกลุ7มผูKใหKขKอมูลที่สําคัญไดKสรุปความหมายของการปฏิรูป

การศึกษา คือ การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหKดีขึ้น โดยการปฏิรูปการศึกษา ที่ผ7!2มาการนําไป

ปฏิบัติจริงทําไดKไม7ดีเท7าที่ควร คือ นโยบายทางดK!2 !รศึกษาเปUนโนยายจากบนลงล7!* ขาดการ

ประสานที่ต7อเน่ืองจากทั้งจากส7วนกลาง และผ0K2P!2โยบายไปปฏิบัติ   

 ความหมายการปฏิรูปการอุดมศึกษา คือ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนในระดับที่

สูงข้ึนใหKมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ผลกระทบของการปฏิรูปการอุดมศึกษาน้ัน ทําใหKบทบาทหนK!ที่

ครูอาจารDCมีการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติงานตKองทําตามกรอบอุดมศึกษา มีการประกันคุณภาพมี

การทํางานชัดเจน และการพัฒนาตนเอง เช72 การทํางานวิจัย ทุกอย7!งในระดับอุดมศึกษาตKองมีการ

ประเมิน มีการประเมินมาก อาจารยCในระดับอุดมศึกษาตKองตื่นตัวในการพัฒนาตัวเอง และทําใ5K

ภาระงานอาจารDCมากข้ึนแต7 Wมีความชัดเจนข้ึน (ประมวล* สัมภาษณCเมื่วันที่ 25 มีนาคม 2552) 
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 4.6.1  เงื่อนไขในความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา  

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ ผ0Kทําการศึกษาแบ7งผลการศึกษาสรุป เปU2 3 ส7วน คือ 

           4.6.1.1  ระดับรัฐบาล  

           รัฐบาลตKองมีความจริงใจในการแกKปHญหา การปฏิรูปการศึกษาใหKประสบความสําเร็จ 

นโยบายทางการศึกษา ควรมีการวางแผน และพิจารณาจากหลาย ๆ ฝa!D รัฐบาลมองเห็นปHญหาและ

หาจุดร7วมในการแ Kไข การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโดยพิจารณาถึงความเปU2ไปไ<K ความพรKอมของ

สังคม ทั้งผ0Kเรียนผ0Kสอน งบประมาณ อย7!งรอบดK!2 การสํารวจความตKองการของประชาชนในการจะ

ขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาใดก็ตาม บ7อยครั้งนโยบายการศึกษาที่ดี มักจะหยุดชะงักเมื่อมีการ

ปรับเปลี่ยนรัฐบาล ทําใหKการปฏิรูปการศึกษาไม7ประสบผลสําเร็จอย7!งเต็มที่ รัฐบาลควรสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาอย7!งพอเพียงและต7อเนื่อง การปฏิรูปการศึกษาตKองปฏิรูปทุก

ดK!2อย7!งบูรณาการ ในการปฏิรูปหลักสูตร มีการปรับเปลี่ยนบ7อยครั้ง ไม7มีจุดยืนรับเอาแบบอย7!*

จากต7!งประเทศที่พัฒนาแลK3 โดยไม7มองบริบทของสังคมไทย การปรับเปลี่ยนหลักสูตรส7*

ผลกระทบต7อผ0Kเรียน/ผ0Kสอนในแง7JองการปรับตัวใหKทันกับการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปกระบวนการ

เรียนการสอน ปHจจุบันเ2K2ใหKเด็ก คิดวิเคราะ5C ไม7เนK2 !รทองจําเช72ในอดีต แต7วิธีการที่ครูใชKใน

การพัฒนาเด็กยังมีลักษณะเปU2การพัฒนานักเรียนตามความเขK!ใจของผูKสอน ขาดการบูรณาการ

ผ0Kเรียน ครูยังมีลักษณะการสอนเดิม ๆ คือ สอนจากประสบการณCในอดีต การปฏิรูปวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เปU2การยกระดับทรัพยากรทางการศึกษาใหKสมบูรณCมากยิ่งขึ้น แ.7

งบประมาณในการพัฒนาไม7เพียงพอ  

  4.6.1.2  กระทรวงศึกษาธิการ 

  กระทรวงศึกษาธิการมีห2K!ที่ส7งเสริมการศึกษาใหKกับประชาชนอย7!งทั่วถึงและเท7!

เทียม สรKางความเสมอภาค และโอกาสทางการศึกษา ส7งเสริมใหKหน7วยงานต7!* ๆ ไดKมีส7วนร7วม

ทางการศึกษา เ2K2ใหK2-สิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต7อสูงข้ึนทั้งในทKองถิ่นและสถาบันเป_< เนK2 !"

เรียนร0Kตลอดชีวิต ใหKบริการแก7สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาส7งเสริมผ0Kที่มีความสามารถพิเศษ

ใหKไดKเรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม จะเห็นว7!ห2K!ที่ของกระทรวงศึกษามีห2K!ที่สําคัญมาก

ในการพัฒนาการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการรับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติ แต7ยังขาดการ

ประสานระหว7!งสถานศึกษา และการสรK!งความเขK!ใจในแผนงานทางการศึกษา ครูผูKสอนปรับ

เปลี่ยนตัวเองไม7ทัน ในการปฏิบัติงาน การวางแผนทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยังขาด

การพิจารณาอย7!งรอบดK!2ในวิธีการ กระทรวงศึกษาธิการมีห2K!ที่ส7งเสริมการศึกษาอย7!งทั่วถึง และ

สรK!งโอกาสทางการศึกษา แต7ทางปฏิบัติพบว7!ไม7ครอบคลุมทุกพื้นที่ บางแห7งไดKรับการส7งเสริม

สนับสนุนไม7มาก กระทรวงศึกษาธิการยังขาดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาครูประจําการที่ทําการ
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สอนมานาน ขาดโครงการอบรม และพัฒนาสมรรถนครู ครูเ 7าผูกติดอยู7ในระบบค7!นิยม ความคิด 

ความเชื่อ วัฒนธรรมองคC !รแบบเ 7! ๆ ซึ่งขัดขวางต7อการเรียนร0Kสิ่งใ567 ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึง

เปUนหน7วยงานที่สําคัญที่จะทําใหK/รูมีการพัฒนาตนเอง เป_ดโลกทัศนCในดK!นเทคโนโลยีทาง

การศึกษาให67 ๆ และเชื่อมครูแนวเก7! และครูแนวใหม7เJK!ดKวยกันไ<K โดยมีโครงการเสริมสรK!* และ

พัฒนาตนเองของครูอย7!งต7อเน่ือง  

  4.6.1.3  ครู และนักเรียน/นักศึกษา 

  ครูตKองมีความเขKาใจในเรื่องของหลักสูตร สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน

ใหKผ0Kเรียนเกิดความร0K ความเJK!ใจ และมีทักษะในการเรียนและสอดคลKองกับการปฏิรูปการศึกษา โดย

ครูน้ันตKองมีทักษะทางการสื่อสารและมีเทคนิคทางการสอนที่ดี ซึ่งเปU2การสื่อสาร 2 ทาง อีกส7วน

คือ ผ0KเรียนในสังคมยังขาดความกระตือรือรK2และขาดการกลKาแสดงออกทางความคิดในเชิงวิชาการ 

นักเรียน/นักศึกษาไม7กลK!แสดงความคิดเห็น วัฒนธรรมเดิมของไทยกลายเปUนอุปสรรคต7อการ

พัฒนาทางการศึกษา ครูมีส7วนสําคัญในการกระตุK2ใหKผูKเรียนไดKแสดงออกโดยครูเป_ดโอกาสใ5K

นักเรียน/นักศึกษามีส7วนร7วมในการแสดงความคิดเห็นต7อสถานการณCต7!* ๆ อย7างหลากหลาย และ

ส7งเสริมการเรียนร0KดKวยวิธีการใ567 ๆ  ฝY ใหKมีความคิดสรK!งสรร/C ส7วนผ0Kเรียนพื้นฐานทางครอบครัว

ก็เปU2สิ่งสําคัญ ในการปลูกฝHงในเรื่องความตั้งใจเรียน ความใส7ใจ ครอบครัวจึงมีส7วนสําคัญต7อการ

ส7งเสริมการแสดงออกทางความคิดที่มีวิจารณญาณ จะทําใหKเด็กมีการเรียนร0K และมีการกลK!

แสดงออกทางความคิดในทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะหCเงื่อนไขสําเร็จในการปฏิรูป

การศึกษา ผ0Kศึกษาเห็นว7!ตัวแปรสําคัญที่ทําใหK !รปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ คือ รัฐบาล 

เพราะรัฐบาลมีหนKาที่สําคัญในการบริหารประเทศเปU2ห27วยงานระดับบนที่มีหนK!ที่ในการผลักดัน 

และขับเคลื่อนโยบายส07ประชาชน รวมทั้งการพิจารณาเห็นชอบในแนวนโยบายต7!* ๆ แต7ปHญหาอย07

ที่ว7!รัฐบาลในสังคมไทยน้ันยังขาดเสถียรภาพและไม7มีความมั่นคงในการบริหารประเทศ ยังมีความ

ขัดแยKงในการอํานาจทางการเมืองซึ่งจะเห็นไดKจากการแบ7งเปU2ฝa!ยต7!* ๆ ผูKทําหนK!ที่รัฐมนตรีไ67

ไดKมาดํารงตามความสามารถเปU2สําคัญ แต7ไดKมาตามโควตK! ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะผูKนํา ตKองมี

ความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาอย7างจริงจัง ปHจจุบันรัฐบาลมีการ

ปรับเปลี่ยน>7อยครั้ง การเมืองยังเปU2เรื่องของผลประโยช2C การแสวงหาอํานาจ ทําใหK2โยบายที่ดี

และสําคัญไม7ไดKรับการสานต7) และหยุดชะงัก เช72 โครงการครุทายาทที่เริ่มตKน9̂ 2530 ซึ่งเปU2

โครงการที่ดี ที่จูงใจคนดีคนเ 7งมาเรียนครู จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ กล7!วตรงกันว7! เมื่อ

มีโครงการครุทายาท นักศึกษาที่ปdอนเขKาส07ระบบการผลิตครูเปU22= ศึกษาที่มีสติปHญญาที่ดี มีความร0K

ความสามารถ มีความกระตือรือรK2 ซึ่งมีคุณลักษณะคลKาย ๆ กับโครงการผลิตครูแนวให67 

(หลักสูตรครู 5 9̂) ซึ่งทั้งสองโครงการมีจุดประสงคCเดียวกันคือตKองการคนดี คนเก7งมาเรียนครู โดย
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เน้ือแทKแลKวไม7แตกต7!* ต7!งแ/7ชื่อเรียกเท7!2=Q2 สังคมยุคใหม7จึงคาดหวังว7!/รูจะตKองเปU2ผูKใหKJKอมูล

เกี่ยวกับของสังคม นําไปส07 !รสรK!งสรร/C เพื่อการพัฒนาคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ รัฐบาล

จําเปU2ตKองตระหนักถึงปHญหาดังที่กล7!วม!JK!งตK2 และมองเห็นความสําคัญในการสรK!งบุคลากรทาง

การศึกษาที่มีคุณภาพ ดKวยความตั้งใจจริงและมีแนวคิดที่จะสรรหาบุคคลที่มีความรูKดี มีความ

ประพฤติดี และมีเจตคติที่ดีต7อวิชาชีพครู รัฐบาลตKองใหK !รสนับสนุนอย7!งจริงจัง และต7อเนื่องไม7ว7!

จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใดก็ตาม ผ0Kทําการศึกษาเห็นว7! รัฐบาลควรจัดตั้งหน7วยงานที่มีห2Kาที่ และรับ

ภาระกิจในการวางแผนเก่ียวกับการผลิตครู ควรเปU2องคC รอิสระที่ไม7มีหน7วยงานใดมาครอบงําไ<K 

และเปU2อง/Cกรที่มีวิสัยทัศ2C และรับผิดชอบเฉพาะในการจัดการการผลิตครูและการทําการประสาน

การผลิตครูที่ดีต7อไปในอนาคต  เปU2ที่น7าสังเกตว7!ในสามเงื่อนไขในความสําเร็จในการปฏิรูป

การศึกษา ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญทั้งหมดเห็นว7! รัฐบาลเปU2ตัวหลักในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาใหKประสบความสําเร็จ เพราะรัฐบาลเปU2หน7วยงานหลักในการควบคุมดูแล ทั้ง

งบประมาณ กฎหมาย และจัดสิ่งเอื้ออํานวย คือ รัฐมีความสามารถในการจัดปHจจัย ทั้งกําลังคน 

งบประมาณ วัสดุอุปกร@C ต7!* ๆ ที่สนับสนุนการศึกษา ซึ่งถK! ฎหมาย/พระราชบัญญัติ/นโยบายของ

รัฐบาลมีความนิ่งแน7นอน รวมทั้งจิตสํานึกที่ดีของผูKนําต7อความตั้งใจจริงในการปฏิรูปการศึกษา 

ผ0Kวิจัยเห็นว7!การปฏิรูปการศึกษาก็จะขับเคลื่อน และดําเนินไปไดKอย7!งประสบความสําเร็จ  

 

เงื่อนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา 

 

 
 

   ภาพที่ 4.3  แสดงเงื่อนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา 

   แหลSงที่มา: พัฒนาโดยผ0Kวิจัย,  2551. 

รัฐบาล 

 

       ครู 

กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน/ 

นักศึกษา 
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 กรอบแนวทางการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการ 

ศึกษา มาตรา 52 พ.ร.บ.การศึกษาแห7งชาติ พ.ศ.2542 กําหนดภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 

กระทรวงศึกษาธิการจะตKองส7งเสริมใหKมีระบบและกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจา"DC และ

บุคลากรทางการศึกษา ใหKมีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการเปU2วิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและ

ประสานใหKสถาบันที่ทําหนK!ที่ผลิตและพัฒนาครูคณาจารDC รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา มีความ

พรKอม และมีความเJKมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม7และพัฒนาบุคลากรอย7างต7อเน่ือง 

  แผนยุทธศาสตรCการปฏิรูปครู คณาจารDC และบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ.2548-2551)

กระทรวงศึกษาธิการไดKจัดทําแผนยุทธศาสตรC !รปฏิรูปครู ฯ ประกอบดKวย ยุทธศาสตรCสําคัญ  

3 ประการ  ไดKแ 7  

 1.  ยุทธศาสตรCการฟhk2ฟูศรัทธาวิชาชีพครู  

 2.  ยุทธศาสตรCการพัฒนาศักยภาพครู  

 3.  ยุทธศาสตรCการผลิตครูแนวให67 

การดําเนินงานใหKบรรลุเปdาประสง/CเชิงยุทธศาสตรC !รผลิตครูแนวใหม7กําหนดหลักการ

การผลิตครูแนวใหม7ไวKดังน้ี 

 1.  เปU2รูปแบบการผลิตครูที่สามารถสรK!งครูที่มีความร0Kลึกซึ้งทางวิชาการมีความเชี่ยวชาญ

ในทางปฏิบัติ และจิตวิญญาณความเปU2ครู 

 2.  เปU2รูปแบบที่สามารถจูงใจใหKคนดีคนเ 7งเขK!มาเรียนครู 

 3.  เปU2รูปแบบที่สามารถควบคุมมาตรฐานไ<K 

 4.  สามารถตอบสนองความตKองการการใชKครูทั้งดKานสาขาวิชา จํานวนและเปd!หมาย 

 จากกรอบแนวทางการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา จึงไดKก7อใหKเกิดยุทธศาสตรCการผลิตครูแนวให67 เพื่อใหKเปU2ไปตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาโดยคาดหวังว7!ยุทธศาสตรC !รผลิตครูแนวใหม7จะเปUนส7วนสําคัญที่ทําใหK ารปฏิรูป

การศึกษาประสบความสําเร็จ เพราะครูเปUนผ0Kมีบทบาทสําคัญยิ่งในการศึกษา เปU2ผูKสอนและพัฒนา

ผ0Kเรียนในทุก ๆ ดK!2 ทั้งร7!งกาย สติปHญญา และจิตใจ โดยจากการศึกษาผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญหลักสูตร

ครูแนวใ567มีรายละเอียดดังน้ี 

 

4.7  การผลิตครูแนวให5S 

 

 คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เริ่มทําการผลิตครูแนวใ567หลักสูตร 5 9̂ เริ่มตK2ร?72

แรก9̂ 2547 โดยในร?72แรก 9̂ 2547 น้ันมีผ0Kเรียน 2 กล?76 คือ  
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 1.  กล?7มที่ไดKทุน คือ ไดKรับทุนการศึกษาระหว7!งเรียนป̂ละ 69,000 (คน)/9̂ และเมื่อเรียนจบ

จะไดKรับการบรรจุงานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การคัดเลือก

น้ันจากทางส7วนกลาง 

 2. กลุ7มไม7ไดKรับทุนครูแนวใหม7นั้น คือ สมัครเรียนตามปกติในส7วนของมหาวิทยาลัย

สัตบงกช*/สกอ. 

 

 4.7.1  หลักสูตรครูแนวให5S (หลักสูตร 5 0:) 

 หลักสูตรครูแนวใ567 (หลักสูตร 5 9̂) รุ72แรกใน9̂ 2547 สาขาวิชาที่ไดKทุนมี 4 สาขาวิชา 

ดังน้ี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสต"C สาขาวิชาวิทยาศาสต"C สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  

มีจํานวนหน7วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม7นKอยกว7! 171 หน7วยกิต มาตรฐานการผลิตครูแนวให67 

หลักสูตรของคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* อิงคุรุสภามาเปU2เกณฑCโดยมองครูว7!/วรมี

สมรรถนะอะไร แบบไหน ครูมีความร0K/วามสามารถระดับใดบK!* ซึ่งในแต7ละมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู

มีรูปแบบ และกระบวนการแตกต7างกัน แลKวแต7มหาวิทยาลัยไหนจะใEK ซึ่งไม7ไดKเจาะจงแต7เอาหลัก

ของคุรุสภามาเปUนเกณcC การผลิตครูขึ้นอย07กับแต7ละมหาวิทยาลัยในการจัดการ 

  คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* โครงสรKางของหลักสูตร ประกอบดKวยกลุ7มชุดวิชา

จํานวน 4 กล?76 มีชุดวิชารวมทั้งสิ้นไม72Kอยกว7! 35 ชุดวิชา คือ กลุ7มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ7มชุดวิชาชีพ

ครู ประกอบดKวย 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาการศึกษา และชุดวิชาการฝY ประสบการณCวิชาชีพ กลุ7มชุด

วิชาเฉพาะดK!2 กล?7มวิชาเลือกเสรี ชุดวิชากล?7มน้ี ผ0Kเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจ 

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ จุดสําคัญที่ครูแนวใหม7มีความแตกต7!งในหลักสูตร 4 

9̂ คือ กล?7มชุดวิชาชีพครู ซึ่งมีจุดเด72สําคัญสรุปดังน้ี 

        4.7.1.1  ชุดวิชาการศึกษา ประกอบดKวยชุดวิชา 6 ชุดจํานวนรวม 30 หน7วยกิต ผูKเรียน

ตKองเรียนครบทุกชุด มีวิชาต7!* ๆ คือ วิชาการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร วิชาธรรมชาติของ

ผ0Kเรียน วิชาการจัดการเรียนร0K  วิชานวัตกรรมแห7งการเรียนร0K  วิชาการพัฒนาความเปU2/รู  วิชาการ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนร0K โดยชุดวิชาการศึกษาแต7ละชุดวิชามีหน7วย 5 หน7วยกิต ใชKอาจารยCผูKสอน 

สอนร7วมกัน 2-3 คน เน่ืองจากมีเน้ือหาสาระในวิชามาก วิชามีเนื้อหาครอบคลุม อาจารยCหนึ่งท7!2

อาจสอนไดKไม7ครบถKวน 

จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ มีวิชาต7!* ๆ ที่ไดKจัดการเรียนรูKเพิ่มมากขึ้นจาก

หลักสูตร 4 9̂ เช72 วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนร0K (Research for Learning Development) ที่เปU2

จุดเนK2ของครูแนวใหม7ที่ใหKเปU2/รูเปU2นักวิจัย นักปฏิบัติการ รวมทั้งในรายวิชาอื่น ๆ ต7างก็มี

กระบวนการวิจัยแทรกอย07 การฝYกใหK/รูแนวใหม7ใชKการวิจัยเพื่อแกKปHญหา วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
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เรียน ซึ่งเมื่อ 7อนครู 4 9̂ หลักสูตรจะไม7เ2K2การวิจัย มักเ2K2 !รเรียนร0Kจากครูผ0KสอนเปUนสําคัญ และ

วิชาการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร (Education and Curriculum Development) โดยจุดเนK2ใน

วิชาดังกล7!วเพื่อใหKนักศึกษาสามารถเรียนรูKหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร มาตรฐานช7วงชั้นของ

หลักสูตร  ฝYกปฏิบัติวิเคราะหCหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการเรียนรูKทKองถิ่นโดย

ครูแนวใหม7ตKองเรียนร0KกับทKองถิ่นและสามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อทKองถิ่นไ<K เปU2ตK2 

         4.7.1. 2  ชุดวิชาการฝY ประสบการณCวิชาชีพ เปU2หัวใจสําคัญของหลักสูตรครูแนว

ใ567 ซึ่งทําใหK/รูแนวใหม7แตกต7างจากครู 4 9̂ โดยครูแนวใหม7ฝY ประสบการณCวิชาชีพเJKมขK2โดย

ประกอบดKวยชุดวิชา 5 ชุด จํานวนรวม 25 ห27วยกิต ผ0KเรียนตKองเรียนครบทุกชุด 

         1)  การฝYกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 เปU2 !รศึกษาและสังเกตสภาพทั่วไปของโรงเรียน งาน

ในห2K!ที่ครู งานบริหาร งานบริการของโรงเรียน สภาพชุมชนและความสัมพันธCระหว7!งโรงเรียน

กับชุมชน การฝYกเปU2ผ0Kช7วยครูในสาขาต7!* ๆ การศึกษาผูKเรียน การวิเคราะ5C สังเคราะหCพฤติกรรม

นักเรียน และการหาแนวทางแกKไข ตามสาขาวิชาและช7วงชั้น 

         2)  การฝYกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 การศึกษางานวิชาการ งานในห2K!ที่ครูเกี่ยวกับการสอน 

การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน รูปแบบการเขียนแผนการสอน การจัดการเรียนการสอน วิเคราะ5C

การจัดสภาพแวดลKอมที่เอื้อต7อการเรียน โครงการต7!* ๆ การเขียนโครงการพัฒนาโรงเรียน 

         3)  การฝY ปฏิบัติวิชาชีพครู 3 ศึกษาหลักสูตรของโรงเรียน การวางแผนและจัดทํา

แผนการเรียนร0Kตามกล?7มสาระการเรียนร0K ใหKตรงกับสาขาวิชา แลKวนํามาทดลองใชKในโรงเรียนอย7!*

2Kอย 2 สัปดา5C บันทึกเก็บรวบรวมขKอมูลวิเคราะหCผลแลKวนํามาปรับปรุงแ KไขภายใตK !รนิเทศของ

ผ0KทรงคุณวุฒิการฝY ปฏิบัติงานสอนฝYกสถานศึกษา คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เริ่มออก

ฝYกประสบการณCวิชาชีพ เมื่อชั้นป̂ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ถึงชั้นป̂ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 

         4)  การปฏิบัติงานสอนฝY สถานศึกษา 1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม

สาขาวิชา โดยใชKเทคนิควิธีการจัดการเรียนร0K การบูรณาการ ใหKสอดคลKองกับมาตรฐานการเรียนร0K 

การวัดผลประเมินผล บันทึกผลรายงานผลการเรียนร0K การวิจัย การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ

การปฏิบัติงานห2K!ที่ครูในสถานศึกษาครบถKวน 

          5)  การปฏิบัติงานสอนฝYกสถานศึกษา 2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม

สาขาวิชาต7อเน่ืองจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1 นําปHญหาการเรียนรูKJองนักเรียนมาวางแผน

และแ Kไขอย7!งเปU2ระบบ ดKวยระบบการวิจัยหรือกระบวนการอื่น ๆ ที่เหมาะสม และนําผลงานมา

นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร0K  

         จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ กล7าวว7! ครูแนวใหม7พื้นฐานหลักสูตรมักใEK

อาจารDCหลายคนในการสอน เน่ืองจากมีชุดวิชาที่ใหL7 มีเน้ือหาสาระครอบคลุมมาก อาจารยCหน่ึงคน
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อาจสอนไดKไม7ครบถKวน การเรียนเ2K2ผ0KเรียนเปU2ศูนยC ลาง โดยเนK2ใหKประสบการณCมากที่สุด ใ5K

เจาะลึกและสัมผัสดKวยตนเองโดยใชKโรงเรียนเปU2ฐาน และเป_ดโอกาสใหKนักศึกษาเรียนร0K   

          จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ กล7าวว7! หลักสูตรครุศาสต"C มหาวิทยาลัย

สัตบงกช* ไดKทําการปรับปรุงใน9̂ 2551 กําหนดใชKในป̂การศึกษา 2552 เน่ืองจากหลักสูตรฉบับเดิม 

ซึ่งใชKมาตั้งแต7ป̂ !รศึกษา 2547 มีลักษณะเปU2ชุดวิชา ไม7สะดวกต7อการจัดการเรียนการสอน มี

จํานวนหน7วยกิตรวมมากเกินไป และขาดสาระความร0Kบางเรื่องตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ 

และของคุรุสภา รวมทั้งสอดคลKองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมวิทยาการและเทคโนโลยี โดย

หลักสูตรใหม7ปรับใหKจํานวนหน7วยกิตรวม ไม72Kอยกว7! 164 โดยปรับใหKแต7ละวิชาลดลงเพียง 3 

ห27วยกิต ซึ่งระยะเวลาเรียนก็จะไม7มากหรือ2Kอยเกินไป โดยแยกรายวิชาที่จําเปUนต7อการเรียนร0Kและ

จําเปU2ต7อการเ2K2ย้ํา แยกเปU2รายวิชา ไม72P!มาบูรณาการจะทําใหK2=กศึกษาเรียนร0KไดKแ272มากยิ่งขึ้น  

 

 4.7.2  ความหมายครูแนวให5S 

  จากการสัมภาษณCเจาะลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ ทัศนะต7อความหมายของครูแนวให67 สรุปคือ 

ครูแนวใ567 คือ ครูที่มีความร0KความสามารถในศาสตรCที่สอนอย7!งเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาตนเองและ

ผ0Kเรียนใน ทุก ๆ ดK!2 ทั้งร7!งกาย จิตใจ และสติปHญญา (ส7งสุข*ผ0KใหKขKอมูลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552)          

มีความพรKอมในการปรับตัวใหKเJKากับสถานการณCทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีความคิดสรKางสรร/C 

และพัฒนานวัตกรรมให67 ๆ และสามารถปรับตัวใหKเJK! =บผ0Kเรียนที่มีความหลากหลายในยุคสังคมที่

เปลี่ยนแปลง 

 จากการสัมภาษณCเจาะลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ เหตุผลและความจําเปUนที่ตKองมีครูแนวใหม7นั้น 

ผ0KทําการศึกษาสรุปไดKดังน้ี 

 1.  สมรรถนะครูในดKานต7!* ๆ ที่ออกสู7สังคมมีสมรรถนะในดKานต7!* ๆ เช72 เทคนิคการ

สอน การสื่อสารระหว7!งผ0Kเรียน การถ7!ยทอดความร0KในศาสตรCที่สอนไม7เชี่ยวชาญนัก คือไม7สามารถ

เชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติเJK!ดKวยกันไ<K ทําใหK/รูมีการสอนตามความร0Kที่ตนเองไดKเรียนรูKมา สอน

ในลักษณะเดิม รูปแบบเดิม ไม7มีความคิดที่สรK!งสรร/Cสิ่งใ567 ๆ แ 7ผ0Kเรียนเท7!ที่ควร 

 2.  สังคมมีความเปลี่ยนแปลง และพัฒนามากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัต2C มีการ K!วห2K!ทาง

วิทยาการความร0K รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร คมนาคม การศึกษา ฯลฯ ครูจึงจําเปU2ตKองมีการ

เรียนรูKและมีการพัฒนาตนเองอยู7ตลอดเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองใหKทันต7อการ

เปลี่ยนแปลงไ<K ครูจําเปU2ตKองเปU22= คK2/วK! นักวิจัย นักปฏิบัติการและสามารถปรับตัวใหKเขK! =>

ผ0Kเรียนที่มีความหลากหลาย 
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 4.7.3  การผลิตครูแนวใหมSมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1  การคัดเลือกครูแนวให67  

 จากการสัมภาษ@Cเจาะลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ ผลการศึกษา พบว7! วิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่

เขKามาเรียนครูแนวให67 มีวิธีการที่คัดเลือก 2 วิธี ดังน้ี (ทั้งน้ี วิธีการคัดเลือกที่แตกต7างมีเพียงเฉพาะ

ร?72 1 9̂ 2547 เท7!2=Q2) 

 กล?7มที่ 1 กล?7มที่ไดKรับทุน 

  คุณสมบัติของผ0Kสมัคร 

 1.  เปU2ผ0Kสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป̂ที่ 6 หรือเทียบเท7ามาแลKวไม7เกิน 1 9̂  

 2.  มีผลการเรียนเฉลี่ยไม7ต่ํากว7! 2.75 และผลการเรียนเฉลี่ยในสาขาวิชาที่สมัครไม7ต่ํากว7! 

3.00 ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท7! 

 3.  มีความประพฤติดี โดยการรับรองจากสถานศึกษา 

 4.  มีความรักศรัทธาในวิชาชีพครู 

 5.  มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สามารถจะไดKรับการพัฒนาใหKมีศักยภาพทางวิชาการและ

วิชาชีพไดKตามความตKองการ 

 เกณcCการคัดเลือก 

 -  พิจารณาจากผลคะแนนสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะในภาคปฏิบัติ (ถKามี) รKอยละ50 วัด

แววความเปU2ครู รKอยละ 20 และสอบสัมภาษ@C รKอยละ30 

 กล?7มที่ 2 กล?7มที่ไม7ไดKรับทุนครูแนวใ567 (ร?7นที่ 2 - ปHจจุบัน) 

 กล?7มที่ไม7ไดKรับทุนครูแนวใ567 การเขKาสมัครเรียนเปU2ไปตามคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยสัตบงกช * 

กําหนดไวKโดยพื้นฐาน ดังน้ี 

 คุณสมบัติและพื้นฐานความร0Kของนักศึกษาที่เJK!ศึกษาสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ. 5 9̂)  

คุณสมบัติดK!2/วามร0K ตKองเปU2ผ0Kสอบไล7ไดKอย7!งไดอย7!งหนึ่ง ดังต7อไปน้ี  

 -  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือเทียบเท7!  

 -  ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท7! และมีผลการเรียนคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม7ต่ํากว7! 2.00  

  คุณสมบัติดK!2/?ณลักษณะความเปU2/รู 

 - ไม7เปU2N-กษุสามเณรในพุทธศาสนา 
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 -  มีร7!งกายแข็งแรง ไม7เปU2โรคต7อไปน้ี คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทK!ชK!* 

ในระยะปรากฏอาการเปU2ที่รังเกียจแก7สังคม ติดยาเสพติดใหKโทษรK!ยแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 

 คุณลักษณะดK!2/วามประพฤติมีคุณสมบัติ ดังต7อไปน้ี  

  -  เปU2ผ0Kมีความรับผิดชอบต7อภาระห2K!ที่ ที่ไดKรับมอบหมาย 

 - เปUนผ0Kเลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริDC

เปUนประมุข ดKวยความบริสุทธิ์ใจ  

  - ไม7เคยเปUนผ0Kบกพร7องในศีลธรรมอันดี ไม7เคยมีประวัติเสื่อมเสียอย7างรK!ยแรง 

 คุณลักษณะทางจิต มีคุณลักษณะต7อไปน้ี  

 - มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 

  - มีจิตใจม?7งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 

  - ไม7เคยมีประวัติเปU2โรคจิต โรคประสาท  

 - ไม7เปU2ผ0Kมีบุคลิกภาพผิดปกติอื่น ๆ อันจะเปU2อุปสรรค และก7อใหKเกิดความเสียหาย ในการ

ประกอบวิชาชีพครู 

 ลักษณะร7วมของวิธีการคัดเลือกนักศึกษาครูแนวใหม7ทั้งที่ไดKทุนและไม7ไดKทุน ดังน้ี 

 1. มีความประพฤติดี 

 2. มีจิตใจม?7งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 

 3. มีความรักศรัทธาในวิชาชีพครู 

 4. มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สามารถจะไดKรับการพัฒนาใหKมีศักยภาพทางวิชาการ และ

วิชาชีพไดKตามความตKองการ 

 

ตารางที่ 4.22  ลักษณะร7วมของการเJK!เรียนครูแนวให67 

 

ลักษณะ(SวมของการเขLาเรียนครูแนวให5S ครูแนวให5S  

(ไดL(3บทุน) 

ครูแนวให5S 

(ไมSไดL(3บทุน) 

- ผลการเรียนเฉลี่ย   

- มีความประพฤติดี  / / 

- มีจิตใจม?7งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม  /  / 

- มีความรักศรัทธาในวิชาชีพครู / / 

- มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สามารถจะไดKรับการพัฒนาใหKมี /  / 



  
 
 205 

ศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพไดKตามความตKองการ 

 

หมายเหตุ : / คือ ลักษณะร7วมของการเJK!มาเรียนครูแนวใ567 

 จากการสัมภาษณCเจาะลึกกลุ7มผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7! คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัย

สัตบงกช * ในร?72แรก ไดKผ0Kเรียน 2 กลุ76 คือ กลุ7มที่ไดKรับทุนการศึกษา และไม7ไดKรับทุนการศึกษา

 จากการศึกษา พบว7! ผ0Kเรียนทั้ง 2 กลุ7มเรียนร7วมกัน การเรียนร7วมกัน จากการศึกษา พบว7! 

พบว7! ไม7มีปHญหาในการเรียน เพราะครูไม7มีการแบ7งแยกในการถ7!ยทอดความร0K คือ มองว7!ทุกคน

เปUนลูกศิษDC (วันดี* สัมภาษณCเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2552) นักศึกษาทุกคนช7วยเหลือกันดี  แต7ก็มีบK!*

ในเรื่องของการเปรียบเทียบจากครูผ0Kสอนจะโดยตั้งใจหรือไม7ตั้งใจก็ตาม เวลาเรียนร7วมกันนักศึกษา

ทุนจะเปU2ตัวหลักในการทํางานกล?76 โดยจะเปUนหัวหนKากล?76 ซึ่งเปUนการช7วยนักศึกษาที่ไม7ไดKทุนใ5K

มีความกระตือรือรKนมากยิ่งขึ้น ทําใหKคุณภาพบัณฑิตและผลการเรียนร?72 1 ทั้งที่ไดKทุนและไม7ไดKทุน

ในภาพรวมผ0KเรียนมีความสามารถทางการเรียนในเกณcCที่ดี  

 จากการสัมภาษณCเจาะลึกกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! ลักษณะเฉพาะนักศึกษาที่ไดKรับทุน 

(ร?72ที่ 1)  ในภาพรวมมีคุณลักษณะดังน้ี 

 1.  เ 7* มีความสามารถและมีสติ9Hญญาที่ดี 

 2.  มีความกระตือรือรK2ในเวลาเรียน 

 3.  กลK!คิดกลK!แสดงออกและตอบโตK =บอาจารยCผ0KสอนไดKดี 

 จากการสัมภาษณCจากกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! ครูแนวให67ที่ไดKทุน มีลักษณะเด72 คือ 

ในเรื่องของความร0K ความสามารถ เปU2เด็กที่เ 7* สติปHญญาดี กว7าร?72อื่น ๆ ซึ่งเมื่อ 7อน คณะครุศาสต"C 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ไดKทําการผลิตครูโครงการครุทายาท ก็ไดK2= ศึกษาที่มีลักษณะเก7* สติปHญญา

ดี มีความสามารถ และกระตือรือรK2เช72เดียวกับนักศึกษาทุน  

  จากการสัมภาษณCจากกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! เมื่อโครงการครูแนวใหม7เกิดขึ้นคณะ

ครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ไดKตัวปdอนเขK!สู7ระบบที่มีคุณภาพมากกว7!ป̂ก7อน ๆ นักศึกษามี

ความกระตือรือรK2ในการเรียนสูง ส7งงานตามที่ไดKรับมอบหมาย ไดKคะแนนในการสอบหรือการฝY 

ปฏิบัติในเกณcCดี มีการโตKตอบกับผ0KสอนไดKดี และกลK!แสดงออกทางความคิด 

 เหตุผลที่นักศึกษาทุน มีความกระตือรือรK2ในการเรียนสูง จากการศึกษ!/K2พบว7! มีปHจจัยที่

เกี่ยวJKอง คือ 

 1.  มาตรการของผลการเรียน กล7!วคือ  ผ0KไดKรับทุนจะตKองมีเกรดเฉลี่ยที่ตKองไม7ต่ํากว7! 2.75 ในแ.7

ละภาคเรียนทําใหKตKองกระตือรือรK2 และตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียน (รKอยละ100.0) เพื่อใหKไดKเกรดเฉลี่ย

ตามเกณcCที่กําหนดไวKมิฉะน้ันจะตKองตกโครงการ 
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 2.  ปHจจัยนําเJK!สําคัญ คือ ถKาผ0KเรียนเปUนนักศึกษามีสติปHญญาที่ดี (รKอยละ100.0) ทําใหK2= ศึกษา

สามารถเJK!ใจ และ/K2/วKาไ<K จึงทําใหKกลKาแสดงออก และโตKตอบกับผูKสอนไดKเต็มที่ (รKอยละ100.0) ซึ่ง

ต7!งจากนักศึกษาหลักสูตร 4 9̂ จึงเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีมากกว7! 

ตารางที่ 4.23  คุณลักษณะร7วมของนักศึกษาทุน 

 

คุณลักษณ1(Sวมของนักศึกษาทุน จํานวน** 

(n=12) 

(Lอยละ* 

  (100.0) 

กระตือรือรK2 และตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียน 12 100.0 

ผูKเรียนมีสติปHญญาที่ดี 12 100.0 

กลKาแสดงออก และโตKตอบกับผูKสอน  12 100.0 

 

หมายเหตุ :*ฐานรKอยคิดจาก 12  ซึ่งเปU2กล?7มครูอาจารDC  

  ** ตอบไดKมากกว7! 1 คําตอบ 

 

 ข้ันที่ 2 การจัดการการเรียนการสอน 

 การจัดการเรียนการสอน คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* การจัดการเรียนการสอน/

หลักสูตร อิงหลักมาตรฐานของคุรุสภาเปUนเกณcC โดยการผลิตครูนั้นคณาจารยCมองว7!/รูแนวใ567

ควรจะมีสมรรถนะดK!2ใดบK!* การจัดการเรียนร0K WใหK/รอบคลุมตามเกณcCมาตรฐานของคุรุสภา จาก

การสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! การเรียนการสอนหลักสูตรครูแนวใ567 (หลักสูตร 5 9̂) มี

ความแตกต7!งจากหลักสูตร 4 9̂ ในเรื่องของวิธีการสอน แต7ทั้งนี้ขึ้นอยู7กับธรรมชาติของชุดวิชาใน

การจัดการเรียนการสอนดKวย 

 

  ตางรางที่ 4.24  ทัศนะอาจารยCต7อวิธีการสอน  

 

วิธีการสอน จํานวน 

(n=12) 

(Lอยละ* 

(100.0) 

   - มีความแตกต7!งจากหลักสูตร 4 9̂ 10 83.33 

   - ไม7ต7!งจากหลักสูตร 4 9̂ 2 16.67 

 

หมายเหตุ :*ฐานรKอยคิดจาก 12  ซึ่งเปU2กล?7มครูอาจารDC  
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 จากการสัมภาษณCเจาะลึกกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! หลักสูตรครู 5 ป̂ส7วนใหL7 (รKอยละ 

83.33) ผ0Kสอนมีวิธีการสอน แตกต7!งจากหลักสูตร 4 9̂ และส7ว22Kอยมาก (รKอยละ 83.33) เท7!2=้นที่มี 

วิธีการสอน ไม7แตกต7!งจากหลักสูตร 4 9̂  ความแตกต7!งในวิธีการสอนนั้น จากการสัมภาษณCผูKใ5K

JKอมูลที่สําคัญ พบว7! วิธีการสอนของ คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช * มีลักษณะแตกต7!*

จากครูหลักสูตร 4 9̂ ในเรื่องต7!* ๆ ดังน้ี 

 1.  รูปแบบการจัดการเรียนร0K 

       1.1  การเรียนร0KดKวยตนเอง หลักสูตรครูแนวให67 (หลักสูตร 5 9̂) ผูKสอนเป_ดโอกาสใ5K

ผูKเรียนไดKมีการ/KนควK!งานอิสระ มีการคK2ควK!งานตามที่ไดKรับมอบหมาย เช72 คKนควK!จากแหล7*

หKองสมุด คK2/วK!JKอมูลทางอินเตอรCเน็ท เขียนบทความทางการศึกษาดKวยตนเอง และนํางานนั้นมา

นําเสนอในชั้นเรียนและวิพากษCร7วมกัน เ2KนการฝY ปฏิบัติเรียนรูKจากการปฏิบัติจริง โดยการเรียนร0K

ดKวยตนเองน้ันมีอาจารยCเปU2ผ0Kอํานวยความสะดวกในการเรียน เนื่องดKวยชุดวิชาที่ใหL7/เวลาในการ

เรียนที่เอื้อต7อการเรียนร0Kมากขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอน มีการสอนทฤษฎีภาคเชK! ภาคบ7ายเ2K2

การ/K2ควK!งานอิสระตามที่ไดKรับมอบหมายหรือการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง ออกนอกสถานที่

บ7อยครั้ง เพื่อทําการเรียนร0Kจริง การดูงานในสถานศึกษา/โรงเรียน แลKวนํางานมานําเสนอภายหลัง

โดยการวิเคราะหCวิพากษCร7วมกัน ทั้งนี้ลักษณะการจัดการเรียนการสอนสามารถยืดหย?72ไดKตามความ

เหมาะสมของอาจารยCผ0Kสอน และลักษณะวิชาที่เรียนว7าเอื้อต7อการจัดการเรียนร0Kแบบใด 

       1.2  การเรียนรูKจากการมีส7วนร7วม เปU2รูปแบบการเรียนรูKที่เนK2ใหK/รูแนวใหม7มีส7วน

ร7วมในการเรียน มีการคิดวิเคราะหCและวิพากษCจากการลงพื้นที่จริงร7วมกัน นักศึกษาลงภาคสนาม

บ7อยครั้งข้ึนและยาวข้ึนมากกว7!/รูหลักสูตร 4 9̂  มีการทํากิจกรรม/วิชาที่ทํางานร7วมกับชุมชน มีวิชา

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนร0Kที่นักศึกษาตKองทําการศึกษาวิจัยโดยลงสนามจริง มีการทําวิจัยมากขึ้นทั้งใน

ลักษณะกล?7มและเดี่ยว ซึ่งวิชาอื่น ๆ  ที่ไม7ใช7วิชาวิจัย แต7ทั้งน้ีก็มีกระบวนการทางวิจัยสอดแทรกใ5K

ผ0KเรียนไดKเรียนร0KไปดKวย กระบวนการวิจัยดังกล7!3 ทําใหKเกิดการเรียนร0Kร7วมกัน การทํางานจึงเกิดการ

แสดงความคิดเห็นแบบมีส7วนร7วม รวมทั้งนักศึกษารเรียนร0K !รแบ7งหนKาที่ในการทํางาน การทําวิจัย

จากสถานที่จริง การศึกษาลงพื้นที่จริง  ทําใหKเกิดการมีส7วน"7วมในการเรียนมากข้ึน 

  *ทั้งน้ีรูปแบบการเรียนร0Kดังกล7!3 ขึ้นอย07 =บชุดวิชา และธรรมชาติวิชาที่จะเอื้อต7อการจัดการ

เรียนร0K ซึ่งก็มีรูปแบบการเรียนร0Kที่แตกต7!งกัน ขึ้นอย07 =บการจัดการและวิธีการสอนของอาจารยCเปU2

สําคัญดKวย 

 2.  การสอน 
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 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! วิธีการสอนของ คณะครุศาสต"C  มหาวิทยาลัย

สัตบงกช * หลักสูตรครูแนวใ567 (หลักสูตร 5 9̂) มีความแตกต7!งในวิธีการสอนจากหลักสูตรครู           

4 9̂  โดย วิธีการสอนมีความแตกต7างสรุปไดKดังน้ี 

     2.1  สอนโดยการเนK2 ารฝYกปฏิบัติโดยการเชื่อมโยงกับทฤษฎี หลักสูตรครู 5 9̂ มี

จํานวนหน7วยกิตทA(/7อ2JK!งมาก เรียกชุดวิชา  คือ แต7ละชุดวิชามีจํานวน 5 ห27วยกิต ในวิชาหน่ึงน้ันมี

หลาย ๆ วิชารวมกัน โดยหนึ่งชุดวิชาใชKอาจารยCอย7!งนKอย 2-3 คนสอนร7วมกัน เพื่อใหKนักศึกษา

เรียนร0Kมากข้ึน หน่ึงชุดวิชามีเน้ือสาระที่สอนมาก ในเน้ือหาชุดวิช!/7อ2JK!งครอบคลุม มีเนื้อหากวKาง 

อาจารยC/2เดียวอาจจะสอนไดKไม7/รอบคลุม ไม7/รบถKวน รวมทั้งอาจารยCผ0Kสอนแต7ละคนมีความถนัด

ในแต7ละวิชาแตกต7างกัน จึงสอนร7วมกันหลายคนโดยสอนในแต7ละวิชาที่ถนัดและเชี่ยวชาญ 

หลักสูตรครูแนวให67 (หลักสูตร 5 9̂) พื้นฐานหลักสูตรเ2K2การบูรณการทางเน้ือหาวิชา และการจัด

ประสบการณCใหKนักศึกษาเรียนร0KและปรับประยุกตCใชKในสถานที่จริง โดยเนK2ผูKเรียนเปU2ศูนยC ลาง 

ทําใหK !รสอนของของอาจารยCผ0KสอนตKองจัดการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนใหKสอดคลKอง

กับแนวทางการผลิตครูแนวใหม7เพื่อใหKเกิดคุณภาพสูงสุด 

   2.2  ชุดวิชาต7!* ๆ ในหลักสูตรครูแนวให67 (หลักสูตร 5 9̂) ในส7วนของคณะครุศาสต"C  

มหาวิทยาลัยสัตบงกช *  วิธีการสอนผ0KสอนใชKคุณธรรม จริยธรรมมาสอดแทรกในการเรียนการสอน

มากข้ึน ซึ่งสอดคลKองกับคุณลักษณะของครูแนวใหม7ที่สังคมตKองการ และประเด็นยุทธศาสตรCJอง

คณะ 

 จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7! แต7ละรายวิชาอาจารยCจะสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมครูในเวลาเรียน เพื่อใหKผ0KเรียนไดKเรียนร0Kและซึบซับคุณธรรมจริยธรรมของครูที่ดี เช72 ในเรื่อง

การวางตัว บุคลิกภาพของครูที่ดี คุณธรรมของครูที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งหลักสูตร 5 9̂ มีวิชาที่เ2K2ดK!2

คุณธรรม เน้ือหาสาระวิชากล7!วถึงคุณธรรม จริยธรรมของครู ซึ่งเปUนในเรื่องของการอาสาการเปUนผ0K

ใหKแก7ผูKอื่นในสังคม ซึ่งทางคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช * เนK2ในส7วนของคุณธรรม 

จริยธรรม/7อ2JK!งมากขึ้นอย07 =บอาจารยCแต7ละคนจะใชK ระบวนการใดในการถ7!ยทอดแ 7ผูKเรียน และ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเ2K2ผ0KเรียนเปU2ศูนยC ลางและส7งเสริมกิจการนักศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสง/C 

     2.3  หลักสูตรครูแนวให67 (หลักสูตร 5 9̂) โดยแนวทางการจัดการศึกษากําหนดว7!/รูแนว

ใหม7ตKองเปUนนักวิจัย เปUนนักปฏิบัติการ เนK2กระบวนการวิจัย ดังจะเห็นไดKมีวิชาในดKานการวิจัย

เฉพาะ คือ วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนร0K เพื่อจะใหKนักศึกษามีความรูKความเขKาใจใน

กระบวนการวิจัย ซึ่งครูแนวให67(หลักสูตร 5 9̂) จําเปU2ตKองมีลักษณะที่ครูเปU2นักคKนควK!วิจัย นัก

แสวงหา นักวิจัยในชั้นเรียน วิจัยสถานศึกษา ซึ่งวิชาวิจัยจะช7วยและมีประโยชนCแ 7ผูKเรียนมาก เช72 
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ใชKในการปรับพฤติกรรมผ0Kเรียน ซึ่งหลักสูตรครู 4 9̂ ไม7มีวิชาวิจัยโดยตรง ไม7มีกระบวนการทางวิจัย

มากนัก ในหลักสูตรครู 5 9̂ ถึงแมKว7าในรายวิชานั้นๆ จะไม7ใช7วิชาวิจัย  แต7ในกระบวนการและ

วิธีการสอนในรายวิชาต7!* ๆ ต7!งก็มีกระบวนการวิจัยแทรกอย07 เช72 การมอบหมายใหKนักศึกษาทํา

การสํารวจ  การลงชุมชน เปU2ตK2 ทั้งนี้รายวิชาต7าง ๆ ในหลักสูตร 5 ป̂อาจเอื้อใหKออกศึกษาจาก

สถานที่จริง มากกว7าหลักสูตร 4 9̂  

 กระบวนการเรียนการสอน/ผลิตคครูแนวให67 สรุปไดKดังน้ี 

 1.  ชุดวิชาต7าง ๆ ใชKอาจารDC อย7!ง2Kอย 2-3 คนสอนร7วมกัน อาจารยCคนเดียวอาจจะสอนไ<K

ไม7/รอบคลุมในเน้ือหา 

 2.  เ2Kนการบูรณการทางเนื้อหาวิชาโดยในหน่ึงชุดวิชามีหลาย ๆ วิชารวมกันใหK2ักศึกษาไ<K

เรียนร0K 

 3.  การจัดประสบการณCใหK2= ศึกษาเรียนรูKและปรับประยุกตCใชKในสถานที่จริง สัมผัสแหล7*

เรียนร0Kจริง โดยครูเปUนผ0KอํานวยความสะดวกในการเรียนและเนKนผ0KเรียนเปUนศูนยC ลาง 

 4.  การใชKคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา ซึ่งสอดคลKองกับคุณลักษณะของครูแนวใหม7ที่พึงประสง/Cโดยคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัย

สัตบงกช * ใชKทุนทางสังคมที่มีอย07ในจังหวัดสัตบงกช* มาปรับประยุกตCและเชื่อมโยงกับการเรียนการ

สอนเพื่อใหKเกิดประโยช2Cสูงสุด 

 5.  เ2KนกระบวนการในการวิจัยและใชKกระบวนการวิจัยสอดแทรกในรายวิชาต7!* ๆ เพื่อใ5K

นักศึกษาเปUนครูที่เปUนนักวิจัยทA(/K2ควK!อย7!งรอบดK!นและใชKในการแกKปHญหา 

 คณะครุศาสตรCไดKทําการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่สอนใน 9̂ 2547 โดยการปรับปรุงให67ใน9̂ 

2551 และจะเริ่มใชKใน9̂ 2552  

  จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! การปรับปรุงหลักสูตรครู 5 9̂ ใหม72=Q2ปรับโดย

เอาจุดอ7อนของหลักสูตรเดิมที่สอนใน 9̂ 2547 ที่มAJKอบกพร7องในการเรียนการสอน โดยปรับปรุงใ5K

มีความเหมาะสมมากข้ึนโดยมีอาจารยCในแต7ละโปรแกรมสาขาวิชาวิพากษCหลักสูตรร7วมกัน  

 โดยการปรับน้ัน หลักสูตรครูแนวใ567 (หลักสูตร 5 9̂) มีจุดอ7อนดังน้ี 

 1.  หลักสูตรเดิมเ2K2 !รบูรณาการทางเนื้อหาวิชามากเกินไป มีชุดวิชาที่ใหL7 ใชKอาจา"DC

สอนร7วมมาก  สาระในการเรียนรูKไม7/รบถKวนเนื่องจากเ2K2 !รบูรณาการเนื้อหามากเกินไป  

 2.  เน้ือหารายวิชาที่เด72 ๆ ที่สําคัญต7อการเรียนรูKไม7ไดKรับการเนK2ย้ําจากครูผูKสอนมากนัก             

จึงปรับโดยการแยกรายวิชาที่จําเปU2และสําคัญมาเปU2หน่ึงวิชา ไม7ไดKไปบูรณาการรวมกับวิชาอื่นๆ 

เพื่อใ5Kผ0KเรียนไดKเกิดการเรียนร0Kอย7!งสมบูรณCและมีความร0Kทางวิชาการที่แ27นมากยิ่งข้ึน 
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 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญพบว7! คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* การผลิต

ครูแนวให67 (หลักสูตร 5 9̂) นั้น การผลิตครูทําการผลิตร7วมกับคณะมนุษยศาสตรCZ และคณะ

วิทยาศาสตรCและเทคโนโลยี การผลิตร7วม เน่ืองจากคณะครุศาสต"C ยังขาดบุคลากรทางการสอนที่มี

ความสามารถในวิชาเอกน้ัน ๆ รวมถึงเปU2 !รใชKทรัพยากรระหว7!งคณะร7วมกัน การผลิตร7วมผูKทํา

การศึกษาสรุปผลการศึกษา เปU2 2 ส7วน  

 1.  ดK!2 !รเรียนร0K 

 จาการสัมภาษ@Cผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญ กล7าวว7! การเรียนร0Kในคณะที่ร7วมผลิตครูน้ัน เห็นว7! การ

เรียนรูKในสาขาวิชาเอกไดKรับความรูKทางวิชาการไม7เต็มที่ รูปแบบการเรียนร0K การถ7!ยทอดของ

ครูผ0Kสอนมีรูปแบบการเรียนร0Kลักษณะเดิม ๆ ซึ่งแตกต7!งจากการเรียนที่คณะครุศาสต"C อาจารยCจัดการ

เรียนร0Kหลากหลายรูปแบบ คณะร7วมผลิตการเรียนร0KโดยฟHงการบรรยายจากครูผ0Kสอน  

 ผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญ กล7!วว7! จะเริ่มไปศึกษาคณะร7วมผลิตในสาขาวิชาเอกตนเอง เมื่อชั้นป̂ที่ 

3 จาการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ กล7!วว7! การเรียนรูKในส7วนของวิชาชีพครูที่คณะครุศาสต"C

ไดKรับเต็มที่ ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญยัง ,7าวต7อไปอีกว7! แต7เมื่อออกฝYกประสบการณCวิชาชีพจริงใน

สถานศึกษายังไม7มีความมั่นใจในความรูKในวิชาเอกในการถ7ายทอดวิชาการแก7นักเรียนที่ถูกตKอง 

ถึงแมKจะมีความมั่นใจในวิชาครูก็ตาม ซึ่งผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ  ,7!วว7! การผลิตครูแนวใหม7ในรุ72

ต7อไปควรจัดการเรียนร0KใหKในวิชาเอกที่แ272ในวิชาการมากยิ่งขึ้น 

 2.  ดK!2 !รสอน  

 ดK!2การสอนคณะร7วมผลิตใชKอาจารยCไม7มาก และเมื่อนักศึกษาครูแนวใหม7ไปเรียนที่คณะ

ร7วมผลิต อาจารยCก็ไม7ไดKเนKนครูแนวใหม7เปU2พิเศษ ซึ่งแตกต7างจากคณะครุศาสต"C ที่อาจารยCใ5K

ความสําคัญ และก็จะเ2K2ย้ําในรายละเอียดต7!* ๆ มาก บุคลิกภาพครูทั้งในเรื่อง การพูดจา การวางตัว 

การแสดงออกต7อศิษยCก็มีความแตกต7างจากอาจารยC/ณะครุศาสตรCอย7างเห็นไดKชัด รวมทั้งการ

ถ7!ยทอดทางการสอน อาจารยCคณะครุศาสต"C มีการถ7!ยทอดที่เปU2ระบบเปU2ขั้นตอนมากกว7! ผูKใ5K

JKอมูลที่สําคัญ เห็นว7! อาจารยC/ณะครุศาสตรCมีการถ7!ยทอดวิชาการที่ดีกว7! รวมทั้งมีบรรยากาศการ

สอนแบบผ0KใหL7 เนื่องจากอาจารยCมีวัยวุฒิมาก อาจารยCบางคนมีกฎระเบียบเคร7งครัดในการเขKาเรียน 

การแต7งกายเJK!หKองเรียนตKองเรียบรKอย แต7/ณะร7วมผลิต บรรยากาศการเรียนมีความสบาย ๆ  ไ67

เคร7งเครียด 

 ข้ันที่ 3  การวัดผลประเมินผล 

         การวัดผลประเมินผลการเรียนร0K/รูแนวใหม7จากการสัมภาษณC ล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! 

รูปแบบการวัดผลมีลักษณะร7วมกัน สรุปคือ 

 1.  การวัดผลเ2K2สัดส7วนการใหKคะแนนเ2K2ภาคปฏิบัติมากกว7าทฤษฎี   
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 2.  การวัดผลคะแนนแบ7งออกเปU2 2 ส7วน คือ คะแนนงาน การฝYกปฏิบัติ รKอยละ 70 คะแนน

สอบ การทดสอบความร0K รKอยละ30 

  *สัดส7วนของการวัดผลประเมิน พบว7าคะแนนส7วนใหญ7Jองภาคปฏิบัติมีมากกว7! !"

ทดสอบความร0K ทั้งนี้อาจจะยืดหย?72ไดKตามวิจารณญาณของผ0Kสอน 

 จากการสัมภาษณCกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ การวัดผลประเมินผล ครูแนวให67(หลักสูตร 5 9̂) 

คณะครุศาสต"C เนKนการวัดผลจากการฝY ปฏิบัติ เช72 ใหK ารเขียนแผน ฯลฯ การทดสอบความร0K 

ประมาณรKอยละ 30 เวลาทําการสอบมักแสดงจากกรณีศึกษา เ2Kนการวัดผลจากการลงพื้นที่จริง การ

ปฏิบัติงาน การนําเสนองานในลักษณะงานกล?76 และเดี่ยว คะแนนที่นักศึกษาไดKจึงเปU2/ะแนนจาก

การการเรียนรูKจริงปฏิบัติจริง ซึ่งต7!งจากหลักสูตรครู 4 9̂ ที่เนKนการฝY ปฏิบัติและออกพื้นที่ฝY 

ประสบการณCนKอยกว7! การสอนเปU2ลักษณะการบรรยาย ส7วนการวัดผลของคณะร7วมผลิต ก็เหมือน

การสอบทั่วไปตามปกติ  คือ มีการสอบขKอเขียนและสอบปรนัย 

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! บางรายวิชาในคณะครุศาสต"C อาจารยCผ0Kสอนไ<K

จัดประสบการณCการเรียนร0KใหK2= ศึกษาออกฝYกจากสถานที่จริง สัมผัสจริง การวัดผลประเมินผลจาก

การเรียนรูKก็ใชK !รประเมินผลจากชุมชนร7วมดKวย เช72 สาขาวิชาปฐมวัย ซึ่งมีวิชาที่ตKองไปศึกษา

ออกไปเรียนร0Kจริง อาจารยCผ0KสอนไดKจัดกิจกรรมร7วมกับชุมชน โดยใหKผูKปกครองและเด็กมีส7วนรวม

ในกิจกรรมน้ัน ๆ รวมทั้งการใหK/ะแนนประเมินผลนักศึกษาแต7ละกล?76 โดยขั้นตอนสุดทKายก็จะเปU2

อาจารยCที่รวบรวมคะแนน และทําการประเมินผลอย7!งเปU2ทางการ ซึ่งรูปแบบการประเมินผูKเรียน

ของหลักสูตร 4 9̂ ไม7มีกระบวนการดังกล7าว เพราะนักศึกษาออกไปทํากิจกรรม หรือการจัด

ประสบการณCใหKนักศึกษาเรียนร0Kจากภายนอกไม7/7อยมีมากเท7!ไห"7   

 ข้ันที่ 4 การออกฝYกประสบการณCวิชาชีพ 

 หลักการจัดฝY ประสบการณCวิชาชีพ 

 ฝa!ยฝYกประสบการณCวิชาชีพ คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกชสัตบงช*กําหนด

หลักการของการจัดฝYกประสบการณCวิชาชีพ ไวKดังน้ี 

 1.  ม?7งประสานการเรียนร0KทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหK/วบค07 =2ตลอดเวลา โดยพยายาม

จัดใหK2= ศึกษาไดKออกไปสอนตรงตามวิชาเอกมากที่สุด 

 2.  มุ7งฝYกปฏิบัติ และแสวงหาประสบการณCในสถานการณCจริงใหKมากที่สุด ดังนั้น จึง

พยายามจัดใหKฝY ประสบการณCในโรงเรียนที่มีมาตรฐานเกณฑCตามมาตรฐานโรงเรียนร7วมพัฒนา

วิชาชีพครูและมีความพรKอมทางวิชาการ 

 3.  ม?7งฝY ประสบการณCวิชาชีพเปU2ระยะ ๆ ตามข้ันตอนต7อเน่ืองกันไปตลอดหลักสูตร 
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 4.  ม?7งฝYกประสบการ@Cหลาย ๆ ดKาน ซึ่งรวมถึงการฝY สอน พัฒนาตนเอง การทํางานร7วมกับ

หม07คณะการสรK!งมนุษยสัมพันSC การฝY งานธุรการในโรงเรียน กิจกรรมการเรียน งานแนะแนว และ

การพัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

 วัตถุประสง/CJองการฝY ประสบการณCวิชาชีพ 

 1.  เพื่อเสริมสรK!งใหK2=กศึกษาครูมีลักษณะที่ดี และมีเจตคติที่ดีต7อวิชาชีพครูอย7!งต7อเน่ือง 

 2.  เพื่อส7งเสริมใหK2=กศึกษาเรียนร0KงานในหนKาที่ของครูตามหลักสูตรในระดับที่สอนไดKอย7าง           

มีประสิทธิภาพจากการฝY ประสบการณCจริงมากที่สุด 

 3.  เพื่อส7งเสริมใหK2= ศึกษาเรียนร0Kทฤษฎี และปฏิบัติไดKสอดคลKองกัน จนสามารถนําไป

ปฏิบัติงานในห2K!ที่ของครูอย7!งเหมาะสมและบังเกิดผลดี 

 4.  เพื่อส7งเสริมใหK2= ศึกษาครูมีเจตคติที่ดีต7อการพัฒนาชุมชนเรียนร0Kงานการพัฒนาชุมชน 

 การฝYกประสบการณCวิชาชีพหลักสูตร 5 9̂ 

  จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! การออกฝYกประสบการณCวิชาชีพถือเปU2หัวใจ

สําคัญ ของครูแนวให67(หลักสูตร 5 9̂) การผลิตครูใหKมีคุณภาพมีความเชี่ยวชาญและมีจิตวิญญาณ

ของความเปU2ครูไดK2=Q2 การไดKรับความร0Kในเชิงวิชาการหรือเชิงทฤษฎีอย7!งเดียว แต7ไม7มีการออกฝY 

ประสบการณCวิชาชีพเลย หรืออกฝY ในระยะเวลาจํากัด คงจะเปU2ไปไม7ไดKเพราะจะทําใหKไดKครูเพียง

มิติเดียวที่ร0Kแต7ทฤษฎี แต7ปฏิบัติการสอนไม7ชํานาญ จําเปUนตKองใหKมีการฝY ปฏิบัติใหKมากเพียงพอ จน

สามารถปฏิบัติหนK!ที่ครู และถ7!ยทอดทางการสอนอย7!งชํานาญต7อศิษยCไดKเปUนอย7!งดีเพื่อพัฒนา

ผ0KเรียนในโรงเรียนไดKอย7างสมบูร@C 

 การฝYกประสบการณCวิชาชีพในสถานศึกษาต7!* ๆ เปU2 ระบวนการในภาคปฏิบัติที่จําเปU2

และสําคัญยิ่ง เพราะครูก็คือผ0Kรับภาระหนักทางการสอน เมื่อเปUนครูก็ตKองเรียนร0KและทําการฝY สอน

ใหKเชี่ยวชาญ การฝY ประสบการณCวิชาชีพในสถานศึกษาเปUนช7วงที่นักศึกษาไดK2P!/วามร0K ทฤษฎีที่ไ<K

จากการเรียนรูKในหKองเรียน วิชาการต7!งๆ ไปประยุกตCสู7ภาคปฏิบติไดKซึ่งจะเหมาะสมหรือไม7มาก

นKอยเพียงใด ก็ขึ้นอยู7 =บคณาจารยCที่ทําการอบรมถ7!ยทอดวิชา รวมทั้งความตั้งใจในการแสวงหา

ความร0Kและมีเทคนิคการสอนที่ดี ครูแนวให67 (หลักสูตร 5 9̂) มีการออกฝYกประสบการณCวิชาชีพที่

นานข้ึนกว7! หลักสูตร4 9̂ เพื่อจะไดKมีความเชี่ยวชาญในการสอนและเรียนรูKผูKเรียนไดKมากขึ้นและ

เรียนร0Kวัฒนธรรมอง/Cการ ครูแนวใ567 (หลักสูตร 5 9̂) มีการฝY ประสบการณCเปU2เวลา 1 ป̂เต็ม ครู

ไดKเรียนรูKโรงเรียน เรียนรูKครูในโรงเรียน เรียนร0Kเพื่อนร7วมงาน หลักสูตรครู 4 9̂ เดิมใชKเวลาฝY  4 

เดือน ซึ่งระบบการศึกษาใหม7และเชื่อมโยงในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูใหKสูงขึ้น ครูจําเปUนตKอง

เรียนร0KและฝY ปฏิบัติการใหKมากข้ึนตามความคาดหวังของสังคม ครูหลักสูตร 4 9̂ เดิมใชKเวลาฝY  4 

เดือน ซึ่งครูเดิมอาจจะฝY ไดKไม7เชี่ยวชาญในการสอนรวมทั้งเรียนรูKบริบทในสถานศึกษาไดKไม7รอบ
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ดK!2 เพราะคนเราปกติ ตKองใชKเวลาในการปรับตัวและเรียนร0Kสิ่งใ567 ๆ ดKวยเวลาสักระยะหน่ึงจนเกิด

ความค?K2ชินกับสถานที่ บริบท และบุคลากร  

 จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7! ครูแนวให67(หลักสูตร 5 9̂)หลักสูตรเอื้อใ5K

นักศึกษาออกสถานที่จริงบ7อยขึ้น และยาวขึ้นในแต7ละชั้น9̂ มีกิจกรรมที่ใหKครูแนวใหม7ไดKทํา

กิจกรรม เรียนรูKโรงเรียน สังเกตการสอนก7อนการฝY สอนจริง เนื่องจากคณะครุศาสต"C เJKาร7วม

โครงการครูสหกิจ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกออกฝY ประสบการณCวิชาชีพจะไดKเงินเดือนเมื่อ

ออกฝY    

 จากการศึกษา พบว7! การฝYกประสบการณCวิชาชีพโดยร7วมกับโครงการครูสหกิจนั้น                  

นักศึกษาไดKเงินเดือนจากการออกฝY ประสบการณCวิชาชีพ ดังนี้  

 1.  นักศึกษาไดKทุนจะไดKรับเงินเมื่อออกฝY ประสบการณCวิชาชีพ เดือนละ 2,400 บาท 

 2.  นักศึกษาที่ไม7ไดKทุนจะไดKรับเงินเมื่อออกฝYกประสบการณCวิชาชีพ เดือนละ 4,800 บาท 

 *ทั้งนี้จากการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! เงินที่ไดKจากการออกฝYกประสบการ@C

วิชาชีพ โดยหลักการจะไดKรับเปUนรายเดือน แต7 ลับพบว7! นักศึกษาไดKรับเงินเปU2เงินตกเบิก ซึ่งจาก

การสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ นักศึกษาไดKรับเงินเปU2เงินตกเบิก มAJKอเสียดังน้ี 

 1.  ทําใหK2= ศึกษามีภาระ/7!ใชKจ7!ยในการออกฝYกประสบการณCวิชาชีพมากขึ้น 

 2.  ในกรณีที่นักศึกษาตKองฝY ประสบการณCวิชาชีพไกลจากบK!2หรือแหล7งที่ตนเองอยู7มาก 

 ๆอาจจะตKองไปเช7าหอพักอย07 ซึ่งตKองเสียค7!ใชKจ7าย บางคนฐานะทางบKานไม7ดีมากนัก ก็ตKองสํารอง

จ7ายไป 7อน ซึ่งทําใหKไดKรับการเดือนรKอนเรื่อง/7!ใชKจ7!D 

  กิจกรรม/ระยะเวลาในการออกฝY ประสบการณCวิชาชีพ (หลักสูตร 5 9̂) 

 นักศึกษาออกฝY ประสบการณCวิชาชีพ โดยสอนจริงในสถานศึกษาที่ไดKรับรองตาม

มาตรฐานของคุรุสภา นักศึกษาออกฝYกประสบการณCวิชาชีพโดยเขKาร7วมในโครงการครูสหกิจ

พัฒนาสหกิจศึกษาและใหKความร7วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อชั้นป̂ที่ 4 ภาค

เรียนที่ 2 จนถึง ชั้นป̂ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 โดยฝYกประสบการณCเปUนระยะเวลา 1 ป̂เต็ม ซึ่งการฝY 

ประสบการณCวิชาชีพ  1 ป̂เต็ม โดยจาการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่สําคัญพบว7าการออกฝY 

ประสบการ@C กิจกรรมงาน/สิ่งที่นักศึกษาจะตKองทําระหว7!งออกฝY ประสบการณCวิชาชีพ คือ 

 1.  การทําโครงการ/เขียนแผน 

 2.  ทําวิจัย 5 บท  

 3.  การเตรียมการสอน/การสอนจริง 

 4.  การบันทึกการสอน 

 5.  ทํางานร7วมกันกับโรงเรียน/ ชุมชน 
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 จาการสัมภาษณCผ0Kใ5KขKอมูลที่สําคัญ พบว7! กิจกรรมดังกล7!วที่นักศึกษาตKองทําน้ัน กิจกรรม/

งาน ดังกล7!วนั้นใชK ระบวนการวิจัยมาประยุกตCในการทํางานจริง ซึ่งในกระบวนการวิจัยดังกล7!3

นักศึกษาไดKเรียนร0Kจริงเมื่อเรียนอย07ในคณะ และนําทักษะความร0Kในรายวิชาอื่น ๆ มาใชKในสถานศึกษา

จริง เช72 จิตวิทยาสําหรับครู การจัดการเรียนร0K การพัฒนาหลักสูตร  นักศึกษาที่ออกฝY ประสบการ@C

วิชาชีพในสถานศึกษาโดยฝaายที่ทําหนKาที่ในการดูแลนักศึกษาเวลาออกฝY ประสบการณCวิชาชีพ คือ 

คือ ฝa!ยฝYกประสบกาณณCวิชาชีพครู มีหนKาที่หลักต7!* ๆ เช72 

 1.  การส7งนักศึกษาส07โรงเรียน  

 2.  ติดต7อโรงเรียน  

 3.  นิเทศงาน 

 4.  ออกแบบการประเมิน  

 5.  การปฐมนิเทศนักศึกษาฝYกประสบการณCวิชาชีพฯลฯ 

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7!  นักศึกษาจะออกฝY ประสบการณCวิชาชีพจริง

เมื่อชั้นป̂ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จนถึง ชั้นป̂ที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 และกลับมาเรียนต7อในช7วงชั้นป̂ที่ 5 ภาค

เรียนที่ 2 โครงการครูสหกิจพัฒนาสหกิจศึกษาและใหKความร7วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ตามโครงการครูสหกิจทําใหKครูแนวใหม7ตKองฝY สอนในช7วงเวลานั้นซึ่งโครงการสหกิจ

เปUนโครงการที่ส7งครูแนวใหม7ในคณะออกฝY ซึ่งบางมหาวิทยาลัยก็ไ67ไดKเJK!ร7วมโครงการน้ี 

  จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ การออกฝYกประสบการณCวิชาชีพ 1 9̂ มAJKอดี ดังนี้ 

 1.  นักศึกษาไดKมีการปรับตัวใหKเJKากับโรงเรียน/สภาพแวดลKอม บริบทต7!* ๆ ไดKมากข้ึน 

 2.  นักศึกษาไดKเรียนรูKการทํางานร7วมกันในโรงเรียน ไดKรับประสบการณCในการทํางาน จาก

ผ0Kบริหาร ครูคณาจารDC อาจารยCพี่เลี้ยง ในสังคมที่กวK!งขึ้นและใหญ7ขึ้น 

 3.  นักศึกษาไดKเรียนรูKและการสรK!งความสัมพันSCรวมทั้งการเJKาไปมีส7วนร7วมกับชุมชน 

ผ0Kปกครอง และทKองถิ่น 

 4.  นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาตนเองและทราบJKอดี/ขKอบกพร7องในการสอนของ

ตนเองพรKอมทั้งการปรับปรุงการสอน วิธีการสอนใหKดีขึ้นเมื่อจะทําการบรรจุงานในอนาคต 

 5.  ไดKเรียนรูKกับนักเรียนที่หลากหลายซึ่งมีประโยชนCทําใหKเกิดเรียนรูKและการปรับ

พฤติกรรม 

 จาการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่สําคัญพบว7! การฝYกปฏิบัติงานในสถานศึกษาจริงนั้น พบว7! 

การฝY สอนจะฝY โดยมีครูพี่เลี้ยงใหK/ําแนะนําในการสอน รวมทั้งครูพี่เลี้ยงมีส7วนร7วมในการ

ประเมินผลดKวย จาการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญพบว7! ปHญหาในการออกฝY นั้นถือว7!มีไม7มาก 

แต7จะเปUนในส7วนของการปรับตัวในการทํางานในอง/C !รใ567 ๆ การเรียนร0KวัฒนธรรมองคC !" การ
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เรียนร0Kกับบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งตรงจุดดังกล7าว ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ กล7!วว7! ครูพี่เลี้ยงหรือครูใน

โรงเรียนบางคนมีความคาดหวังกับครูแนวใหม7/7อนขK!งสูง ทั้งในเรื่องความร0Kความสามารถ ครูแนว

ใหม7จึงมักถูกใชKใหKทํางานของโรงเรียนที่หลากหลาย แต7เมื่อถึงเวลาทํางานบางอย7!งบางเรื่องครูแนว

ใหม7ก็ทําไม7ไ<K ก็ไดKรับคําตําหนิจากครูพี่เลี้ยง ครูบางคนในโรงเรียน ซึ่งตรงจุดดังกล7!วสะทKอนถึง

ความคาดหวังต7อผลผลิตครูแนวใหม7ค7อนขK!งมาก  

  จากการวิเคราะหCของผ0Kศึกษาเห็นว7! จากปรากฏการณCดังกล7!3 สิ่งสําคัญที่จะตKองทํา คือ การ

เชื่อมครูแนวใหม7 =บครูเ 7!ในระดับโรงเรียนใหKทํางานร7วมกันไ<K จําเปU2ตKองเสริมสรKางความเJKาใจ 

และการประสานความร7วมมือที่ดีต7อกันในอนาคต เพราะในอนาคตอันใกลKผลผลิตครูแนวให67 ก็จะ

เขKาไปส07ระบบโรงเรียนมากขึ้น นักศึกษาที่ไม7ไดKทุนอาจจะเปU2/รูอัตรจK!งไปก7อน หรือนักศึกษาที่ไ<K

ทุนก็บรรจุงานในสถานศึกษา จุดสําคัญ คือ ครูเก7าตKองใหKโอกาสครูแนวใหม7ในการทํางานโดยการ

ปราศจากอคติ และการมีไมตรีจิตที่ดีต7อกันในฐานะผ0Kใหญ7ที่เมตตาต7อผ0K2Kอย ซึ่งเปU2วัฒนธรรมไทยที่

ดี ทั้งนี้ผูKบริหารโรงเรียนควรมีภาวะความเปU2ผูKนําสูง โดยใชKทักษะในการเชื่อมโยงและสรK!*

ความสัมพ=2SCระหว7!งครูเก7าและครูแนวใหม7ไม7ใหKเกิดความแตกต7!* หรือแตกแยก ไม7ใหKเกิดการ

แบ7งฝa!ยระหว7!งครูเ 7!และครูให67 ซึ่งอาจจะมีความแตกต7างทางความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ที่ถูก

หล7อหลอมที่แตกต7!งกัน  

 ฉะนั้นปHจจุบัน และในอนาคตอันใ ,Kครูเก7าและครูแนวใหม7ตKองทํางานร7วมงานกันใน

โรงเรียนและชุมชน การสรK!งความสัมพันธCที่ดีต7อกันก็จะทําใหKวัฒนธรรมองคCการเกิดการมีส7วน

ร7วมอย7างแทKจริง โดยครูเ 7!ใชKวุฒิภาวะ ประสบการณCในการทํางานมาแบ7งปH2/รูแนวใ567 ส7วนครู

แนวใหม7ก็ใชK/วามคิดสรK!งสรร/CและการใชKเทคนิคใ567 ๆ มาพัฒนาผ0Kเรียน โดยทั้งสองฝa!ยประสาน

ร7วมกัน ไม7ใหKบทบาทใครกล?7มใดกล?7มหน่ึงมีความโดดเด72หรือครอบงําไ<K จะทําใหKวัฒนธรรมการ

ทํางานในระดับโรงเรียนส7งผลใหKผ0Kเรียนเกิดการพัฒนา และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย7!*

แทKจริงโดยมีชุมชนทKองถิ่นมีส7วนร7วม 
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โมเดลการปฏิบัติงานแบบมีสSว/(SวมระหวSางครูเกSาและครูแนวใหมSในระดับโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 แสดงการปฏิบัติงานแบบมีส7วนร7วมระหว7!งครูเ 7!และครูแนวใหม7ในระดับโรงเรียน 

แหลSงที่มา: พัฒนาโดยผ0Kวิจัย,  2551. 

 
สถานศึกษา

การเสริมส"Kาง

ความสัมพันSC

ก7อนการ

ปฏิบัติงาน 

ครูแนวให5S 

ครูเกS' 

ผ0K&รียนที่มี

คุณภาพ 

ผ0Kบริหารโรงเรียนมีทักษะ

การประสานและเช่ือมโยง

ครู 2 กล?76 

ความคิด/

ความเชื่อ 

ค7านิยม

นิยมม 

ทัศนคติ 

ความ(Sวมมือ 

ชุมชน 

ความคิด/

ความเชื่อ 

ทัศนคติ 

ค7านิยม

นิยมม
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หมายเหตุ: ---- หมายถึง พฤติกรรมที่มีความแตกต7!งระหว7!งครูเ 7!และครูให67  

     ___  หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดร7วม 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสง/C 

 จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ  พบว7! คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช*

ส7วนมากจะจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา โดยเนKนการพัฒนานักศึกษาครูใหKมี

คุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหKมีวิญญาณความเปU2ครูอย7!งแทKจริง โดยเ2K2กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย

เชื่อมโยงกิจกรรมเขK!กับพระพุทธศาสนา ซึ่งเปU2 ระบวนการพัฒนาผูKเรียนใหKมีลักษณะที่พึง

ประสงคCJองคณะ  

 จากการศึกษา พบว7! กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการทางคณะยังจัดไดKไม7สมบูร@C การ

เนK2พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาครูที่พึงประสง/C การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

บางอย7าง บางเรื่องขาดหายไป ซึ่งหลักสูตร ไดK ําหนดตัวอย7าง กิจกรรมเพื่อนักศึกษาเพื่อใหKเกิด

ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสง/CในดK!2ต7!* ๆ เช72 ทักษะการจัดการเรียนรูKในรูปแบบต7าง ๆ 

ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการใชKเทคโนโลยีเพื่อนการเรียนร0K 

คุณธรรม และจริยธรรม การเปUนผ0Kใฝaร0Kใฝaเรียน การบําเพ็ญตนใหKเปU2ประโยช2Cต7อส7วนรวม เปU2ตK2 

 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อใหKเกิดทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสง/C กิจกรรมคณะครุ

ศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* จะเด7นในเรื่องของ คุณธรรม จริยธรรม และเปU2โครงการหลักของ

คณะที่นักศึกษาทุกชั้นป̂จะตKองปฏิบติกิจกรรมที่หลากหลายในทางพระพุทธศาสนา  

 ตามหลักการของโครงการครูแนวใ567 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะที่

พึงประสง/Cมีมากมาย เช72 กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาตน กิจกรรม/7!ยอาสา กิจกรรมค7!ยภาษา 

กิจกรรมกล?7มสนใจ กิจกรรมบําเพ็ญประโยช2C กิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม

กีฬาและนันทนาการ แต7ทั้งในส7วนของกิจกรรมในการพัฒนาผ0Kเรียนของคณะครุศาสต"C ไม7/7อยเด72

มากนักเมื่อเปรียบเทียบ ซึ่งการกําหนดทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสง/C รวมทั้งกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาน้ัน ตามหลักการโครงการ สถาบันอุดมศึกษาแต7ละแห7งควรพิจารณาใหKสอดคลKองกับสภาพ

ของผ0Kเรียน โดยคํานึงของผลลัพSC  ที่ตKองการ (คุณลักษณะของบัณฑิต) ตามวัตถุประสง/Cของ

โครงการ 

 จากการศึกษา พบว7! ลักษณะการดําเนินการพัฒนา สามารถดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

 1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตทั้งในระหว7!งภาคเรียนตKนและภาค

เรียนปลาย และภาคเรียนฤดูรKอนของทุกป̂ ารศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดจะตKองเปUนกิจกรรมที่

นอกเหนือจากที่กําหนดไวKในหลักสูตรตลอดโปรแกรมการศึกษา ระยะเวลาเรียน 5 9̂ 

 2. จัดใหK2-สิต/นักศึกษาตามโครงการไดKเJK!พักในหอพักของสถาบันอุดมศึกษา  
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 ตัวอยSาง กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงG@  

ตารางที่ 4.25  แสดงกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อใหKเกิดทักษะและคุณลักษณะที่พึง

ประสง/C 

 

ป̂ที่ 1  ป̂ที่ 2 ป̂ที่ 3  ป̂ที่ 4  ป̂ที่ 5 

1. ทักษะทาง

คอมพิวเตอ"C เพื่อ

การสืบคK2 

2. ทักษะการใEK

ภาษาเพื่อการ

สื่อสาร 

 

1. ทักษะทาง

คอมพิวเตอ"C

เพื่อนการ

ประยุกตCใEK 

2. ทักษะการพูด

ในที่ชุมชน 

 

1. ทักษะทาง

คอมพิวเตอรCเพื่อ

การพัฒนาสื่อการ

เรียนร0K 

2. ทักษะการเปU2

ผ0Kจัดการเรียนร0K 

 

1. ฝY อมรมการ

จัดการเรียนร0Kใน

รูปแบบต7!งๆ 

2. ทักษะการ

สรKางบรรยากาศ

แหล7งการเรียนร0K 

 

- - - - - - - - - - - -  

หรืออาจจัด

กิจกรรมส7งเสริม 

หรือจัดการเรียนร0K

ตามความ

เหมาะสม 

3. ทักษะการอย07

ร7วมกัน 

4. สรK!งวิสัยทัศ2C

ทางวิชาการ 

3. ทักษะในการ

ทํางานร7วมกันกับ

ผูKอื่น 

4. ทักษะในการ

ปรับตัวและการ

แ KปHญหา 

5. เป_ดโอกาสใน

การพัฒนาทาง

วิชาชีพ (แสวงหา

เครือข7ายทางการ

เรียนร0Kวิชาชีพ) 

3. ทักษะการเปU2

ผ0K2Pาอย7าง

สรK!งสรร/C  

4. เป_ดโอกาสใน

การประกอบ

อาชีพ (เสKนทาง

อาชีพ) 

3. ทักษะการใ5K

คําปรึกษา 

 

ไม7มีการจัด

กิจกรรมส7งเสริม

เนื่องจากนิสิต/

นักศึกษาออก

ปฏิบัติการสอน

ในโรงเรียน 

 

 

แหลSงที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2547: 7. 
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 จากการศึกษา พบว7! จากลักษณะการดําเนินการพัฒนาใน 2 ลักษณะ ดังกล7าว พบว7! 

 ลักษณะที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตน้ัน กิจกรรมที่คณะครุศาสต"C

จัดมักจะเปU2กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเปU2หลัก 

 ลักษณะที่ 2 การจัดใหKนักศึกษาตามโครงการไดKเJKาพักในหอพักนั้น จากการศึกษาพบว7! 

ในช7วงแรกของโครงการ คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช*ไดKจัดใหK2=กศึกษาเJK!อย07หอพักของ

มหาวิทยาลัยเพื่อใหKตรงกับกิจกรรมของโครงการหลักการ แต7เมื่อนักศึกษาเJK!พักในระยะเวลาหนึ่ง 

นักศึกษาก็ไม7ไดKพักอย07ที่หอพักและไม7มีการบังคับว7!จะอย07หอพักหรือไ67 

เหตุผลของการไม7ไดKเJK!พักหอพัก จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ สรุปไดKดังน้ี 

 1. นักศึกษาคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช*ส7วนใหญ7มีภูมิลําเนาอยู7ที่จังหวัด

สัตบงกช* และพักอาศัยอยู7กับครอบครัวซึ่งมีความสะดวกสบายมากกว7!ที่ตKองมาอยู7หอพักที่เป_<

และป_ดเปUนเวลา 

 2.  นักศึกษาตKองทําเกรดเฉลี่ยใหKเปUนไปตามหลักเกณฑCJองโครงการ ทําใหKนักศึกษา

ตKองการเวลาและความเปU2ส7วนตัวในการอ7!2หนังสือซึ่งหอพักของมหาวิทยาลัยที่จัดใหKเปUนหKองพัก

/07ซึ่งไม7สะดวกต7อการอ7!2หนังสือและทบทวนตํารา 

 3.  หอพักของมหาวิทยาลัยมีสภาพทA(/7อ2JK!งเ 7! และทรุดโทรม 

 4.  หอพักตามโครงการครูแนวใหม7ตKองมีอาจารยCที่ตKองติดตาม และดูแลนักศึกษา รวมทั้ง

ปลูกฝHงคุณธรรมความเปU2/รู แต7กลับพบว7!/ณาจารยCที่จะมาดูนักศึกษาและระบบการจัดการหอพัก

ดังกล7!วไม7มีความพรKอมที่จะทําอย7!งจริงจัง 

 คณะครุศาสตรCกับการเชื่อมโยงทุนทางสังคมกับกระบวนการเรียนการสอนครูแนวใ567 

 การเรียนการสอนครูแนวใหม7Jองคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* จากการสัมภาษ@C

ผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญ พ>37า จุดเด7นของคณะครุศาสตรCในดKานการเรียนการสอน/ กิจกรรม คือ เนK2ใน

เรื่องการเรียนการสอน/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม โดยเ2Kนผ0KเรียนเปU2

ศูนยC ลาง 

 จากการวิเคราะหCพบว7! กระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มี

จุดเชื่อมโยงกับปรัชญาของคณะที่มุ7งผลิตนักศึกษามีวิญญาณครู โดยพัฒนารูปแบบและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเนK2ผูKเรียนเปU2ศูนยCกลางและส7งเสริมกิจการนักศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสง/C ถ7ายทอดอง/Cความร0Kเพื่อส7งเสริมจริยธรรมและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมส7งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษCศิลปวัฒนธรรมพัฒนาเครือข7!ยความร7วมมือดK!2

วัฒนธรรม จากโครงการต7!* ๆ  ที่นําเสนอขK!งตK2ก็พบว7! เปUนโครงการที่นักศึกษามีส7วนร7วมใน

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ปHจจัยที่ทําใหK/ณะครุศาสตรCมีกระบวนการเรียนการสอน/ กิจกรรมที่
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เชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนา ในการพัฒนานักศึกษา อันเนื่องมากจากจังหวัดสัตบงกช* เปUนจังหวัด

ที่มีทุนทางสังคมมาก มีแหล7งทางพระพุทธศาสนา เช72 วัดสายปฏิบัติธรรม เกจิอาจารยCที่มีชื่อเสียงที่

ไดKรับความเคารพศรัทธาจากประชาชนในจังหวัดสัตบงกช*และประชาชนทั้งประเทศ มีแหล7*

ศิลปวัฒนธรรมที่มีประวัติอย7างยาวนาน จุดดัง ,7!วจึงเปU2แหล7งใหKนักศึกษาไดKศึกษาและเรียนร0K

ร7วมกัน คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* จึงใชKเปU2 ิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา เช72 

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเปU2โครงการหลักของคณะครุศาสตรCในการที่จะบ7มเพาะ

นักศึกษาครูใหKมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่พึงประสง/C โดยมีกิจกรรมมีกระบวนการโดยใหK2= ศึกษา

ทุกชั้น9̂ เJK!ร7วมในการเJK!/7!ยคุณธรรมจริยธรรมที่วัด โดยมีการฝY 2ั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เดินจง

กลม ฝY ความอดทน ดKวยความคาดหวังว7!กระบวนการดังกล7!วจะสามารถหล7อหลอมคุณลักษณะที่

พึงประสง/C คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* มีแนวทางในการจัดกิจกรรม โดยตระหนักถึง

ความสําคัญของการฝY ธรรมะใหKมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู7ไปกับการเรียนรูKวิชาอื่น ๆ ดKวยจึงจะ

เปUนครูที่สมบูรณCที่แทKจริง โดยเล็งเห็นว7! ปHจจุบันทางดK!2ศีลธรรมในหม07เยาวชนไดKเสื่อมลงไปอย7าง

มาก อันเปU2ผลกระทบมาจากความเจริญกK!วห2K!และกระแสโลกาภิวัต2C ซึ่งทําใหKเกิดปHญหาอื่น ๆ 

ตามมา  ไม7ว7าจะเปUนปHญหายาเสพติด ปHญหาครอบครัว อาชญากรรม ดังนั้นคณะครุศาสต"C 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช*จึงม?7งเ2K2การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมใหKนักศึกษาหลักสูตรครุศาสต"C

บัณฑิต (ค.บ. 5 9̂) โดยมีแนวคิดกิจกรรมส7งเสริมนักศึกษา ยกตัวอย7!งเช72 นักศึกษาฝYกอบรมเพื่อ

พัฒนาคุณธรรมอย7างเJKมขันและฝY ต7อเนื่องเปU2เวลา 8-9 วันเพื่อใหKเกิดประสิทธิผลเต็มที่ ฝYกใ5K

นักศึกษาไดKพัฒนาตนเองในการรักษาศีลอุโบสถ (ศีล 8) ฝY ใหK2=กศึกษาไดKพัฒนาตนเองในดK!2สติ

ปHฏฐาน 4 และสมาธิ สรK!งความร0K ความเJKาใจในคุณธรรมที่จําเปU2สําหรับการประกอบอาชีพครู จาก

การสัมภาษณCเชิงเจาะลึกผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญทัศนะต7อโครงการที่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาคณะ

ครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เนK2ซึ่งเปU2โครงการหลักในการพัฒนาครูแนวให67 ส7วนใหL7 

(รKอยละ83.33) เห็นว7! เปU2โครงการที่ดีและสามารถหล7อหลอมใหKเปU2/รูที่พึงประสงคCไ<K และมี

ความเหมาะสมกับกับผูKเรียนแต7ยังขาดสาระสําคัญ น7!จะมีโครงการ/ วิธีการอื่น ที่สามารถพัฒนา

นักศึกษาไดKดKวยเช72กัน ส7วนนKอย (รKอยละ16.67) เห็นว7! คือ เปU2โครงการที่ดีและสามารถหล7)

หลอมเด็กใหKเปU2/รูที่พึงประสงคCไ<Kและเหมาะสมกับผ0Kเรียน ดังตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.26  ทัศนะต7อกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโครงการที่เก่ียวกับทางพระพุทธศาสนา 

 

ทัศนะตSอโครงการ จํานวน 

(n=18 ) 

รLอยละ 

(100.0) 

-  เปU2โครงการที่ดีและสามารถหล7อหลอมเใหKเปU2/รูที่พึงประสงคCไ<K

และมีความเหมาะสมกับกับผ0Kเรียน 

3  16.67 

-  เปU2โครงการที่ดีและสามารถหล7อหลอมเด็กใหKเปU2ครูที่พึงประสงคCไ<K

และมีความเหมาะสมกับกับผูKเรียนแต7ยังขาดสาระ 27าจะมีโครงการ/ 

วิธีการอื่น ที่เสริมที่สามารถพัฒนาเด็กไดKดKวยเช72กัน 

15 83.33 

  

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ โครงการทางพระพุทธศาสนายังขาดสาระสําคัญใน

หลาย ๆ ส7วน สรุปไดKดังน้ี 

 1.  ครูแนวใหม7มีโครงการอื่น ๆ ตามเกณcCมาตรฐานที่จะสามารถพัฒนาผ0Kเรียนไ<K

หลากหลาย โครงการทางพระพุทธศาสนาเปUนกระบวนการที่ดีในการหล7อหลอมนักศึกษาใหKมี

คุณธรรม จริยธรรมในการเรียน แต7วิธีการที่ใส7เJK!ไปยัง ขาดความพอเพียง คือ มากเกินไป  

 2.  สืบเนื่องจากขK) 1 เมื่อวิธีการที่ใส7เขK!ไปในตัวนักศึกษา เปU2วิธีเดิม ๆ ขาดควาเชื่อมโยง 

ในหลักสูตร จึงทําใหKผูKเรียนเกิดความเบื่อห27!D และไม7ชอบกิจกรรมที่ตKองปฏิบัติธรรม เน่ืองจากจัด

บ7อยครั้งมาก และนักศึกษาจําเปUนจะตKองเJKาร7วมโครงการซึ่งมีผลต7อการวัดผลในการเรียน ไม7ไดKเกิด

จากความสมัครใจ ทําใหKการซึมซับจากความร0Kที่ไดKจากการไปปฏิบัติธรรมไม7เกิดขึ้นเต็มที่ จนถึง

ความร0Kสึกว7าเบื่อห27!ยในการไปทํากิจกรรม 

 อุปสรรคของโครงการเขK!/7!ยคุณธรรมจริยธรรม ผ0KศึกษาไดKทําการวิเคราะ5C สรุปไดK/'อ 

 1.  ในแนวคิด หลักการที่จะทําใหKนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม การซึบซึมหลักธรรมคํา

สอนทางศาสนาเปU2สิ่งที่ดี ควรส7งเสริมใหKเกิดในทางปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ แต7ถK!อาจารยCผูKสอน

ผ0Kรับผิดชอบ โครงการพยายามใส7ใหKมากไป ผ0Kเรียนจะร0Kสึกว7าเหมือนถูกบังคับและไม7เต็มใจ 

 2.  เน่ืองจากวัยของผ0Kเรียนซึ่งตรงกับวัยร?72 มีธรรมชาติในการดําเนินชีวิตที่ ทันสมัย การฝY 

ที่ตKองเอาผ0KเรียนเJK!ไปปฏิบัติเปU2ระยะเวลานาน ๆ ทําใหKเกิดการต7อตK!2เงียบจากผูKเรียนไ<K อาจา"DC
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ผ0Kรับผิดชอบในโครงการ ควรมีวิธีการซึมซับทีละ2Kอย ๆ ใหKเหมาะสมในระยะเวลาการปฏิบัติเพราะ

นักศึกษาบางคนก็ไม7ไดKเขKาวัด บ7อย ๆ ความแตกต7!งทางความคิดจึงมีข้ึนไ<K  

 จากการวิเคราะหCของผ0Kทําการศึกษา คิดว7! ระบวนการสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม จะ

สมบูรณCแบบมากข้ึน ถK!ในสังคมมีกระบวนการเรียนรูKหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตั้งแต7วัยเด็ก

อย7!งต7อเน่ือง ซึ่งเปU2วัยที่มีการเรียนร0Kและการซึมซึบทางวัฒนธรรม  

 การปลูกฝHงควรเริ่มจากวัยเด็กก็จะเปU2สิ่งที่ดี แต7ในสังคมไทยยังขาดไม7ถึงตรงจุดน้ัน ฉะนั้น 

การสอดแทรกตKองเริ่มจาก ผ0Kปกครอง ครอบครัว และครูตKองทําเปU2แบบอย7!งก7อน และค7อย ๆ ปรับ

เรียนรูKอย7างเหมาะสม ไม7ใช7บังคับลักษณะถKาไปบ7อย ๆ ปริมาณคุณธรรมจะมากขึ้น โครงการ/

กิจกรรมที่จะพัฒนาผ0KเรียนใหKมีคุณลักษณะที่พึงประสง/CไดK2=Q2ตKองมีการวางแผนและสอดแทรกระ

บวนการทางสังคมอื่น ๆ ใหKผ0KเรียนไดKรับร0KดKวยเช72กัน 

       4.7.3.1  ความสอดคลKองกระบวนการผลิตหลักสูตรครูแนวใหม7กับหลักการโครงการ 

        จากการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบความสอดคลKองของหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 9̂) ของกระทรวงศึกษาธิการและการจัดหลักสูตรของคณะครุศาสต"C

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* พบว7! การจัดหลักสูตรครูแนวใหม7มีความสอดคลKองในประเด็นต7!* ๆ ดัง

รายละเอียดดังต7อไปนี้ 

    1)  การจัดการเรียนการสอน  

    การจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญา

ตรี (หลักสูตร 5 9̂) คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช*  มีแนวทางในการจัด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.27  แสดงความสอดคลKองกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยกับหลักสูตรกลาง 

 

 

รายละเอียดของโครงการ 

ความ

สอดคลLอง 

 

การจัดการเรียนการสอน  

1.1  เรียนร0Kหลักการและทฤษฎีต7!* ๆ อย7!งถูกตKอง ครอบคลุมและนําไปใชKไ<K / 

1.2  เ2K2 !รเรียนรูKจากการปฏิบัติในสถานการณCจริงเพื่อใหKสามารถนําไปใชKไ<K

จริง 

/ 

1.3  เ2K2 !รเรียนร0KดKวยตนเอง / 

1.4  เรียนร0Kจากสถาบันการศึกษาและแหล7งเรียนร0Kที่หลากหลาย / 
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1.5  เ2K2 !รวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง / 

1.6  จัดประสบการณCเพื่อพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสง/C / 

1.7 จัดฝYกประสบการณCวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู / 

2.  กา(\]กประสบการณ@วิชาชีพ  

2.1  มีการฝY ประสบการณCวิชาชีพเปU2ระยะ ต7อเนื่องกันตลอดหลักสูตร / 

2.2 จัดแหล7งฝY ประสบการณCวิชาชีพใหKมีจํานวนและคุณภาพที่เหมาะสม                   / 

2.3  การนิเทศติดตามผลการฝY ประสบการณCวิชาชีพอย7!งต7อเน่ือง / 

3.  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงG@  

กิจกรรมพัฒนา คุณธรรม และจริยธรรม การเปU2ผ0Kใฝaร0Kใฝaเรียน  / 

การเปU2ผ0Kใฝaร0Kใฝaเรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและนอกประเทศ / 

การบําเพ็ญตนใหKเปU2ประโยช2Cต7อส7วนรวม / 

 

ตารางที่ 4.27  (ต7)) 

 

รายละเอียดของโครงการ 

ความ 

สอดคลLอง 

 

4.  การปฏิบัติงานในห/Lาที่ในสถานศึกษา  

ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน / 

การวิจัยในชั้นเรียน / 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / 

งานกิจกรรมพัฒนาผ0Kเรียน / 

งานบริการของโรงเรียน / 

ศึกษาและบริการชุมชน / 

งานอื่น ๆ ที่ไดKรับมอบหมาย / 

 

หมายเหตุ : / หมายถึง ความสอดคลKองกับคุรุสภา 

 

 จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7! หลักสูตรครุศาสตรCบัณฑิต (ค.บ. 5 9̂) ซึ่งมี

จํานวนทั้งสิ้น 6 สาขาวิชาเอก ไดKแ 7 การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสต"C 

คณิตศาสตรCและวิทยาศาสต"C โดยมีนักศึกษาจํานวน 219 คน ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาภายในภาคเรียน
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ที่ 2 ป̂ !รศึกษา 2551 น้ี แต7เนื่องจากคณะอนุกรรมการของคุรุสภาไดKประเมินสาระความรูKและ

มาตรฐานการเรียนร0K ตามเกณฑCJองคุรุสภาแลK3 พบว7! หลักสูตรครุศาสตรCบัณฑิต (ค.บ.5 9̂)ของ

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ยังไม7/รอบคลุมตามมาตรฐานความร0K ซึ่งประกอบดKวย 15 สาระความร0K 

จําเปU2ตKองจัดอบรมเพิ่มเติมใหKแก7นักศึกษาชั้นป̂ที่ 5 และนักศึกษาชั้นป̂ที่ 4,3,2,1 ดKวยตามลําดับ 

จนกว7าจะไดKใชKหลักสูตร ค.บ. 5 ป̂ที่ปรับปรุงใ567 9̂ 2551 นักศึกษารุ7นที่ 5 ร?7นที่ผ7านมาจําเปU2

จะตKองไดKรับการฝYกอบรมตามโครงการนี้จึงจะไดKรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามเกณcC

มาตรฐานความร0Kของคุรุสภา จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ มหาวิทยาลัยสัตบงกช* จึงตKองเร7*

รีบจัดทําหลักสูตรฝYกอบรมตามโครงการบูรณาการความร0Kวิชาชีพครู เพื่อใหKสาระความร0Kครอบคลุม

ตามาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาสําหรับหลักสูตรครุศาสตรCบัณฑิตค.บ.5 9̂(หลักสูตรชุดวิชา) 

 

4.8  แนวนโยบายองค@การตSอการสนับสนุนการผลิตครูแนวให5S 

  

 การการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! งบประมาณที่ไดKรับการสนับสนุนต7อการผลิต

ครูแนวใ567  ไดKรับในจํานวนที่พอเพียง คือ คณะครุศาสตรCเปU2คณะที่ผลิตครูที่ยาวนาน งบประมาณ           

ต7!* ๆ ผ0Kบริหารมีอํานาจต7อรองกับผ0Kบริหารระดับบ2/7อ2JK!งสูง งบประมาณที่ไดKมากขึ้นเรื่อย ๆ  

 ในเรื่องของความพรKอมในสถานที่ ตึกเรียน หKองเรียนต7!* ๆ อาจจะมีลักษณะไม7/7อยพรKอม

ของเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน ไม7ทันสมัย ตึกเรียนค7อนขK!งเ 7!  แต7ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู7กับลักษณะ

วิธีการแกKปHญหาของอาจารยCแต7ละคนที่จะจัดการ แต7เมื่อมีครูแนวใหม7ก็มีงบประมาณสนับสนุน 

หKองสมุดคณะ หนังสือเรียน ตํารา ต7!* ๆ ซึ่งมีมากข้ึน 

 

 4.8.1  งบประมาณที่สนับสนุนตSอการเรียนของครูแนวให5S งบประมาณที่สนับสนุนต7อการ

เรียนของครูแนวให67ผ0Kศึกษาแบ7งผลการศึกษาเปU2 2 ส7วน 

 1.  งบประมาณที่สนับสนุนครูแนวให67 (ร?721 ที่ไดKรับทุน) 

 จากการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! งบประมาณต7อการสนับสนุนครูแนวให67                  

มีความพอเพียง เพราะไดKงบประมาณจากส7วนกลาง และมีงบประมาณในการพัฒนาผ0Kเรียน ผูKเรียนมี

โอกาสไดKทํากิจกรรมเสริมทักษะต7าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและการเรียนร0K โดยกิจกรรมต7!* ๆ นั้น

นักศึกษาที่ไดKทุนมีโอกาสในการทํากิจกรรมต7าง ๆ แหล7งที่มากกว7าคนที่ไม7ไดKทุน เนื่องจาก

งบประมาณที่ไดKรับมารายหัวในการพัฒนา คนที่ไดKทุนจึงมีโอกาสในการทํากิจกรรมต7!งๆมากกว7! 

เช72 การดูงานนอกสถานที่ทั้งในและนอกประเทศ  การอบรมต7าง ๆ เปU2ตK2 
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 2.  งบประมาณที่สนับสนุนครูแนวใหม7ที่ไม7ไดKรับทุน จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ 

พบว7! งบประมาณต7อการสนับสนุนนักศึกษานั้นไดKรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเปU2รายหัว 

งบประมาณที่พัฒนาน้ันมีไม7มากเท7!2= ศึกษา ที่ไดKทุน บางกิจกรรมบางอย7!* บางเรื่อง นักศึกษาที่

ไม7ไดKทุนก็ไม7ไดKเJK!ร7วมเน่ืองจ! JKอจํากัดที่ไม7ใช72=กศึกษาทุน แมKในศักยภาพมีความพรKอมในปHจจัย

ทางการเงิน มีความสามารถในการจ7!ยในการทํากิจกรรม (นภาพร* สัมภาษณCเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 

2552) แต7ก็ไม7ไดKเขK!ร7วมในกิจกรรมการพัฒนาตรงจุดนั้น  จากการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่สําคัญ 

พบว7! โครงการ/ กิจกรรม ที่ผ0Kเรียนทั้ง 2 กล?76 ทํากิจกรรมร7วมกัน คือ โครงการทางพระพุทธศาสนา 

เช72  -โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเปU2โครงการหลักของคณะครุศาสตรCในการที่

จะบ7มเพาะนักศึกษาครูใหKมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่พึงประสง/C  

 - โครงการอบรมมารยาทไทยสําหรับครู 

 - โครงการส7งเสริมจริยธรรมวันเJK!พรรษา 

 - โครงการจิตอาสาร7วมพัฒนาอโรคยศาล 

 - โครงการกิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสรK!งคุณธรรมจริยธรรมศรัทธราต7อวิชาชีพครู

สําหรับนักศึกษาครูหลักสูตรคุรศาสาตรCบัณฑิต ฯลฯ 

 โครงการขKางตK2 เปU2โครงการหลักในการพัฒนาศักยภาพของครูแนวใหม7โดยการพัฒนา

นักศึกษาแต7ละชั้นป̂ใหKมีคุณลักษณะของครูที่ดีที่จะออกสู7สังคม จากการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่

สําคัญ ในเรื่องของความเหมาะสมของโครงการและความสอดคลKองกับหลักสูตรการผลิตครูแนว

ใ567 จากการสัมภาษณCพบว7! โครงการทางพระพุทธศาสนาเปUนโครงการหลักและโครงการเด72ของ

คณะคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช*และในระดับมหาวิทยาลัย  จากการสัมภาษณCผ0KใหKขKอมูล

ที่สําคัญ โครงการทางพระพุทธศาสนาผูKบริหารคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เชื่อว7! 

โครงการสามารถจะเปU2เครื่องหล7อหลอมบุคลิกลักษณะของนักศึกษาครูที่ดีส07สังคม ทั้งกาย วาจา ใจ 

แต7ทั้งน้ีในส7วนของโครงการผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ บางส7วนคิดว7! โครงการดังกล7!วแมKจะเปUนโครงการ

ที่ดีและเปUนโครงการที่หล7อหลอมเด็กใหKมีคุณลักษณะครูที่ดีไ<K แต7จริง ๆ แลK3 มีกระบวนการ/ 

วิธีการอื่นที่จะสามารถพัฒนาผ0KเรียนใหKมีคุณลักษณะที่ดีต7อการเปU2ครูไดKเช72กัน การจัดโครงการ

อาจจะดูไม7คลอบคลุมกับสาระของหลักสูตร อาจทําใหKขาดบางอย7!งบางเรื่องไ<K 

 

4.9  วัฒนธรรมองค@การ 

 

 จาการสัมภาษณCกลุ7มผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ วัฒนธรรมองคC !รของคณะครุศาสต"C 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ผลการศึกษาพบว7! วัฒนธรรมการทํางานของคณะการทํางานเปUนแบบสบาย 
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 ๆไม7/7อยมีกฎเกณcC หรือกฎระเบียบต7าง ๆ ที่ทําร7วมกันมากนัก มีความค7อนขK!งอิสระสูงมาก มี

อิสระทางความคิด ใครจะมาครอบงําไดKค7อนขK!งยาก การทํางานต7!งคนต7!งทําห2Kาที่ในB7วนงาน

ของตนเองที่ไดKรับมอบหมาย การพบปะอย7!งเปU2ทางการหรือการประชุมในภาพรวมมีนKอยเมื่อ

เทียบกับเมื่อ 7อน การทํางานไม7/7อยมีกฏระเบียบ ไม7เคร7งครัดเปU2แนวปฏิบัติที่ทุกคนรับร0Kรวมกัน มี

การร7!งระเบียบจรรยาบรรณของครูในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะร7วมกันเพื่อเปU2แนวปฏิบัติ

ใหKอาจารยCทราบและมีแนวปฏิบัติร7วมกัน ในห2K!ที่ของครู มี 4 JKอหลักคือ 

 1.  การทําการสอน 

 2.  วิจัย 

 3.  บริการแก7สังคม 

 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 4.9.1  ลักษณะเดSนขององค@การ 

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! ลักษณะเด72ของคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัย

สัตบงกช* คือ เปU2/ณะที่เปU2แม7แบบในดK!2ต7!* ๆ เปUนคณะที่มีบุคลากรที่มีความร0K และมีความ

เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิและวัยวุฒิ มีภาวะความเปU2ผ0K2P!สูง บุคลากรคณะไดKรับการยกย7องจากทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรไดKรับความไวKวางใจและไดKรับเชิญ หรือ การเปU2

วิทยากรในการอบรมโครงการต7!* ๆ และใหK/วามร0K =บคณาจารยCในจังหวัดหรือต7!งจังหวัด ลักษณะ

เด72/ณะครุศาสต"C สรุปไ<K 2 ส7วน 

 1.  เด72ทางวิชาการ 

  คณะครุศาสตรCเปU2/ณะแรก ๆ ที่เป_ดสอนพรKอม ๆ กับการตั้งโรงเรียนฝY หัดมายาวนาน ทั้ง

ในแง7Jองวิชาการก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรCการสอนอย7!งลึกซึ้ง ทําการสอนมาใน

ระยะเวลานาน (21-30 9̂) มีประสบการณCในการสอน มีการทําวิจัยต7าง ๆ รวมทั้งการเผยแพ"7

ผลงานวิจัยมากมายออกส07สาธารณชน (รKอยละ36.11) ซึ่งไดKรับรางวัลระดับทKองถิ่นจนถึงระดับชาติ 

อาจารDCเปUนที่ปรึกษาเปU2 รรมการวิทยานิพนธCN!ยนอกสถาบัน เปU2 รรมการวิชาการกรรมการ

วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (รKอยละ100) 

 2.  เด72ดK!2บุคลากร  

 อาจารยCในคณะครุศาสตรCส7วนใหL7 บุคลากรมีตําแหน7งทางวิชาการแหล7งที่มากกว7!/ณะ

อื่นๆ และเปU2คณะแรก ๆ ที่อาจารยCมีตําแห27งวิชาการ ทั้งตําแหน7* ผูKช7วยศาสตราจารDC (รKอยละ

69.44) รองศาสตราจารDC (รKอยละ 8.33) มากกว7!/ณะอื่น ๆ แมKในระยะหลังคณะอื่น ๆ ก็ไดKพยายาม

พัฒนาตนเองเช72 =2 จํานวนอาจารยCที่เรียนจบปริญญาเอก (รKอยละ41.67) ปริญญาโท (รKอยละ58.33) 
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ก็มีจํานวนมาก อาจารDCในคณะมีการทําผลงานพัฒนาตนเอง รวมทั้งอาจารยCมีความรูK/วามสามารถ 

ความเชี่ยวชาญในการสอน บุคลากรในคณะมักจะไดKรับเลือกใหKดํารงตําแห27งสําคัญ ๆ ของ

มหาวิทยาลัยในฝa!ยบริหาร จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ แบ7งบุคลากรในคณะครุศาสต"C 

ออกเปU2 2 กล?76 

 1.  อาจารยCที่วัยวุฒิมาก (48-57 9̂) ที่รับราชการมานาน (21-309̂) และเปU2วัยใ ,Kเกษียณ 

มักจะทํางาน/ เคยทํางานบริหารในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจากภาพรวมพบว7! อาจารยC/ณะครุศาสต"C 

มักจะทํางานในฝa!ยบริหารของระดับมหาวิทยาลัย เปUนอาจารยCที่รับราชการมานานมีวัยวุฒิและ

คุณวุฒิ ซึ่งเปUนกล?7มทA(/7อ2JK!งใหญ7ในคณะครุศาสต"C และปHจจุบันอาจารยCให67 ๆ ที่อายุไม7มากนักก็

เขKาไปทํางานฝa!ยบริหารของมหาวิทยาลัยแต7จํานวนไม7เท7! =บกล?7มวัยวุฒิมาก 

 2.  อาจารยCที่วัยวุฒิไม7มาก ที่รับราชการมาไม72!2มากจะทํางานในส7วนบริหารของคณะใน

การทํากิจกรรมต7!* ๆ ในการพัฒนาผ0Kเรียนของคณะครุศาสต"C 

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ ผลการวิเคราะ5C การมีบุคลากรทั้งกลุ76 2 กลุ7มอยู7ใน

คณะครุศาสตรCอาจเปU2โอกาสและอุปสรรค จากการสัมภาษณCเชิงเจาะลึกสามารถ สรุปไดKดังน้ี 

 1.  โอกาส อาจารยCมีวัยวุฒิมาก จะมีประสบการณCทางการสอน และมีประสบการณCในการ

บริหารงานภายในคณะม! 7อน ย7อมรูKแนวทางปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองคCการในการทํางาน 

/7อ2JK!งดีซึ่งสามารถชี้แนะและแนะนําการทํางานต7อผูKบริหารคณะรุ72ใหม7ไดKถK!ผูKบริหารตKองการ

คําปรึกษา 

 2.  อุปสรรค เมื่อมีสองกล?7มในคณะ วัยวุฒิและประสบการณCในการทํางานมีความต7างกันใน

ช7วงเวลา ทําใหKบางอย7!* บางเรื่องเกิดมุมมอง และแนวคิดที่ต7างกันในการทํางาน บางเรื่องมองกัน

คนละมุม ทําใหKในอนาคตการทํางานอาจจะมีปHญหาในเรื่องการร7วมมือในการทํางานไ<K  

(สุรศักดิ์* สัมภาษณCเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552) 

ตารางที่ 4.28  แสดงสัดส7วนอาจารยCประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท7!

            .7ออาจารยCประจํา 

รายการ 0:การศึกษา2550 

2549 2550 

1.  อาจารยCประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี  -  - 

2.  อาจารยCประจําที่มีวุฒิปริญญาโท 26(66.67) 21 (58.33) 

3.  อาจารยCประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 13(33.33) 15(41.67) 

จํานวนอาจารยCประจําทั้งหมด  39 36 

   แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ข: 22. 
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 คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เกินครึ่งอาจารยCประจํามีวุฒิปริญญาโท(รKอยละ 

58.33) เกือบครึ่ง อาจารยCประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก (รKอยละ41.67) และกําลังศึกษาต7) 4 คนจาก

จํานวนอาจารยCประจําทั้งหมด  36 คน 

 จากการศึกษา คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* พบว7! อาจารยCเกินครึ่งมีตําแหน7*

ผ0Kช7วยศาสตราจารDC (รKอยละ69.44) และส7ว22Kอยมากตําแห27งรองศาสตราจารDC (รKอยละ 8.33 ) จาก

จํานวนอาจารยCประจําทั้งหมด  36  คน ดังตารางที่ 4.29 

  

ตารางที่ 4.29  แสดงสัดส7วนของอาจารยCประจําที่ดํารงตําแห27งอาจารDC ผ0Kช7วยศาสตราจารDC รอง 

          ศาสตราจารDC และอาจารDC 

รายการ 0:การศึกษา2550 

2549 2550 

1.  จํานวนผ0Kช7วยศาสตราจารDC 26(68.42) 25 (69.44) 

2.  จํานวนรองศาสตราจารDC  2(5.13)  3 (8.33) 

3.  จํานวนศาสตราจารDC - - 

  

 แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551ข: 23. 

  จากการศึกษา พบว7! คณะครุศาสตรCมีงานวิจัย และงานสรK!งสรร/Cที่ตีพิมพCเผยแพ"7 ไดKรับ

การจดทะเบียนทรัพยCสินทางปHญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชKประโยชนCทั้งในระดับชาติและ

ในระดับนานาชาติ (รKอยละ 36.11) ดังตารางที่ 4.30 

 

ตารางที่ 4.30  งานวิจัยและงานสรKางสรรคCที่ตีพิมพCเผยแพ"7 ไดKรับการจดทะเบียนทรัพยCสินทาง

ปHญญา 

รายการ ผลการดําเนินงาน 

2550 

1. งานวิจัยและงานสรK!งสรร/Cที่ตีพิมพCเผยแพ"7 13 

2. จํานวนอาจารยCประจําทั้งหมด 36 

3. คิดเปUนรKอยละ 36.11 

 แหลSงที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  255ข1: 40. 
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  จากการศึกษา พบว7! อาจารยCประจําทั้งหมดของคณะครุศาสต"C (รKอยละ100) ที่มีส7วนร7วมในการ

ใหKบริการทางวิชาการแก7สังคม (เปU2ที่ปรึกษา เปUนกรรมการวิทยานิพนSCภายนอกสถาบัน เปU2 รรมการวิชา 

การ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ) ดังตารางที่ 4.31 

 

ตารางที่ 4.31  อาจารยCประจําที่เปU2ที่ปรึกษา เปUนกรรมการวิทยานิพนธCNายนอกสถาบัน เปU2

กรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต7ออาจารยCประจํา   

   

 แหลSงที่มา : มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  255ข1: 43. 

 

 4.9.2  ภาว1$KL/Aาในองค@การ ภาวะผ0K2P!ในอง/Cการ ผ0Kศึกษาขอนําเสนอภาพ ใน 2 ส7วน คือ 

 

           4.9.2.1  ภาวะผูKนําองคC !รในระดับมหาวิทยาลัย ภาวะผูKนําองคCการในระดับ

มหาวิทยาลัย จากการสัมภาษณCกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญพบว7! ผ0K2P!มีการใหKการสนับสนุนทั้งในดK!2

กิจกรรมต7!* ๆ ในระดับคณะ และในเรื่องงบประมาณและการส7งเสริมและการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 

          4.9.2.2   ภาวะผ0K2PาองคC รในระดับคณะ จากการสัมภาษณCกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7!

อาจารยC/ณะครุศาสตรCโดยรวม มีภาวะความเปUนผ0K2Pาสูง เปUนผูKนําและผ0Kบริหารในระดับมหาวิทยาลัย

/7อ2JK!งมากทั้งในอดีตและปHจจุบัน แต7ในระดับคณะที่เปUนผ0Kบริหาร เปUนอาจารยCให67 อายุไม7มาก 

ประสบการณCทางการบริหารยังมีไม7มากเท7!ที่ควร  

 การปฏิสัมพันธCระหว7!งอาจารยCเ 7! และอาจารยCใหม7จึงมีไม7มาก รวมทั้งผ0Kบริหารคณะ บK!งก็

เปU2ศิษยCเก7าซึ่งเคยศึกษาที่คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช * มา 7อน เมื่อมาเปUนผ0Kบริหารระดับ

คณะ ภาวะการขอความร7วมมือ หรือภาพของคําสั่ง/สั่งการต7!* ๆ จึงไม7/7อยเกิดขึ้น และการประชุมที่

พรKอมเพรียงมีไม7มาก  

รายการ ผลการดําเนินงาน 

2550 

1. จํานวนอาจารยCประจําที่มีส7วนร7วมในการใหKบริการทางวิชาการแก7สังคม  36 

2. จํานวนอาจารยCประจําทั้งหมด 36 

3. คิดเปU2รKอยละ 100 
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 จากการวิเคราะหCของผูKทําการศึกษา เห็นว7! ดKวยวัฒนธรรมไทย และระบบการเคารพผ0K

อาวุโส ทําใหK !รออกคําสั่งหรือการสั่งการในที่ประชุมโดยผ0K2Kอยที่อาย?2Kอยกว7! สั่งดําเนินกิจกรรม

ใด ๆ การขอความร7วมมือจึงเกิดในเรื่องของความเกรงใจ ไม7 ลK!ออกคําสั่ง หรือโตKแยKงออกไปมาก

นัก กอรปกับอาจารยCเก7าในคณะเปU2คณาจารยCที่มีประสบการณCในการทํางานและมีวัยวุฒิมาก

อาจารยC Wจะแนะนําต7!* ๆ มาก และในบางครั้งบางเรื่องก็ไม7เห็นดKวย ทําใหK !รทํางานร7วมกันหรือ

ประชุมร7วมปรึกษาหารืออย7!งเปU2ทางการไม7เกิดข้ึนบ7อยนัก เพราะมีแนวคิดและมุมมองที่แตกต7!*

กัน อันเน่ืองมาจาการขาดการสัมพ=2SC และการประสานงานทําความเJK!ใจที่ดีต7อกันอย7!งต7อเน่ือง   

 จากการสัมภาษณCกลุ7มผูKใหKขKอมูลที่สําคัญ พบว7! ภาวะผูKนําในระดับคณะครุศาสต"C 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช*  ในระดับตัวบุคคลมีลักษณะไม7เขKมแข็ง ภาพของผูKนําไม7/7อยไดKประสาน 

และสัมพันธC =บผ0Kร7วมงานมากนัก ทําใหKการทํางานเปUนลักษณะต7!งคนต7!งทํา ทําตามบทบาทหนK!ที่

ที่ไดKรับมอบหมาย ภาวะผ0K2P!ในระดับคณะยังไม7/7อยโดดเด72 ทั้งยังมีอาจารยCกล?7มเ 7!อย07มาก ทําใหKมี

ช7องว7!งในการประสานระหว7!งการทํางาน การทํางานจึงเปU2ลักษณะทํางานเปU2ทีมเฉพาะของตน 

 

 4.9.3  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษ7@  

 คณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* รูปแบบการบริหารงาน เปU2การปฏิบัติงานตาม

บทบาทห2K!ที่และเนKนความสัมพันธCตามลําดับขั้นโดยผูKนํามีอํานาจการตัดสินใจสูงสุด เนื่องจาก

อาจารยCในคณะไม7/7อยมีโอกาสพบปะ/แลกเปลี่ยนความคิดอย7!งสม่ําเสมอและเปU2ทางการ ทําใ5K

การตัดสินใจในเรื่องต7!* ๆ ผ0K2P!จึงมีอํานาจในการตัดสินใจสูงสุด การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษDC

ของคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* จึงไม7ไดKรับการยอมรับจากผ0Kร7วมงานเท7!ที่ควร 

 

 4.9.4  การประสา/(Sวมมือในองค@การ 

 จากการสัมภาษณCกล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ พบว7! การประสานงานในองคC !รมีไม7มากนัก 

แต7ทั้งน้ีข้ึนอย07กับงานและลักษณะงาน ถK!เปU2งานที่มีความสําคัญต7อองคCการ การขอความร7วมมือก็

จะไดKรับความร7วมมือที่ดี แต7ทั้งน้ีตKองไดKรับการประสานที่ดี ก็จะสามารถรวมตัวกันไดKในระดับหน่ึง 

โดยคณาจารยCกล?7มที่เห็นแ 7/ณะก็จะพยายามทําใหKงานสําเร็จลุล7วงไปไ<K อุปสรรคขององคC !" จาก

การสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญพบว7! เมื่อมี 2 กล?76 คือ 

 1.  กล?7มหน่ึงที่ทํางานในระดับมหาวิทยาลัย  

 2.  กล?7มทํางานในระดับคณะ  
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 การรวมตัวกัน หรือการประสานความร7วมมือในองคC !รจึงเกิดข้ึนไม7มาก การพบปะพูดคุย

แบบเปU2ทางการมีนKอย แต7เมื่อถึงงานสําคัญที่ตKองทําร7วมกันก็รวมตัวกันไ<K เพื่อประโยช2Cของคณะ

และมหาวิทยาลัย 

  การประสานความร7วมมือ การขอความร7วมมือในการทํางานเปU2การส7งหนังสือ/เอกสารไป

ตามโปรแกรมวิชาต7!* ๆ ใหKอาจารDCไดKรับร0K !รทํากิจกรรมหรือโครงการต7าง ๆ ถKาอาจารยCคนใดเห็น

ดKวยก็เขKาร7วมกิจกรรม การร7วมปรึกษาประชุมอย7!งเปU2ทางการมA2Kอย ทําใหK !รแสดงความคิดเห็น

สะทKอนกลับไม7เกิดขึ้น เพราะไม7ไดKเปUนการสื่อสารสองทาง ทําใหKการแสดงความคิดเห็นที่เปU2

ทางการเกิดข้ึนไม7บ7อยนัก การร7วมมือจึงเกิดข้ึนในระดับกล?7มผ0Kบริหารคณะเฉพาะทีม  

 

 4.9.5  กลยุทธ@องค@การ 

   เนKนในการปฏิบัติงานอย7างมีเสถียรภาพ ตามบทบาทหนKาที่ที่ไดKรับมอบหมาย สิ่งที่ยึด

เหนียวอง/CการเขK!ไวKดKวยกันคือนโยบาย และกฎระเบียบที่เปUนทางการและร7!งจรรยาบรรณวิชาชีพ

ครูคณะครุศาสต"C 

 

  4.9.6.  เกณฑ@ชี้วัดความสําเร็จขององค@การ  

  จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญสรุปการศึกษา ไ<K 2 ส7วนคือ 

            4.9.6.1  ความสําเร็จในเรื่องคุณภาพผูKเรียน ในเรื่องของความร0K/วามสามารถผ0Kเรียน 

ผูKเรียนมีความเชี่ยวชาญในศาสตรCที่เรียนอย7!งลึกซึ่ง เปU22ักวิจัย และนักปฏิบัติการที่สามารถ

เชื่อมโยงครูกับผูKเรียนเมื่อทํางานจริงไ<K มีลักษณะของครูแนวใหม7ที่สังคมตKองการ 

           4.9.6.2  ความสําเร็จในระดับโรงเรียน คือ ห27วยผ0KใชKครูมีความพึงพอใจและไดK/รูแนว

ใหม7ที่มีประสิทธิภาพตรงกับความตKองการของโรงเรียน ครูแนวใหม7มีความสามารถพัฒนานักเรียน/

โรงเรียน 

ไดKอย7!งเต็มที่ ซึ่งในภาพที่จะเกิดตรงจุดนี้ผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ  

           สรุปว7! ในอนาคตจะทราบว7!/รูแนวใหม7ที่เJKาสู7 ารทํางานในระบบโรงเรียนมี

ความสามารถในการพัฒนาผูKเรียน และการสอนที่เชี่ยวชาญหรือไ67 คําตอบตรงน้ี ในอนาคตตKองถาม

ในห27วยของโรงเรียน 

 วัฒนธรรมอง/Cการ จําแนกตามสถานการ@C คือ 

 1.  สถานการณCปกติ ทุกคนทําหนK!ที่ตามบทบาทที่ตนเองไดKรับมอบหมาย ความใกลKชิด

สนิทสนมมีนKอย เพราะต7!งฝaายต7!งมีบทบาทในการทํางานที่เสริมใหKห7างเหินกันมากขึ้น เช72 
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อาจารยCที่มีวัยวุฒิมากมักจะมีบทบาทสําคัญระดับมหาวิทยาลัย การตัดสินใจในเรื่อง.7าง ๆ มักจะเปU2

การตัดสินใจของผ0Kบริหารคณะ การประชุมในภาพรวมเกิดJ$Q22Kอย 

 2.  สถานการณCที่ไม7ปกติ ที่มีงานพิธีการสําคัญที่เปUนทางการ คณะครุศาสตรCสามารถรวมตัว

กันในการทํางานไดKเพื่อเห็นแ 7ความสําเร็จและชื่อเสียงของคณะ สิ่งสําคัญที่จะทําใหKงานสําเร็จลุล7วง 

คือ การประสานงานที่ดี 

 ลักษณะร7วมวัฒนธรรมอง/C !" 

 1.  มีโครงสรK!งการบริหารงาน การทํางานตามบทบาทห2K!ที่และความรับผิดชอบชัดเจน  

    2.  คณาจารยCยึดถือร7!งจรรยาบรรณคณะเปUนแนวปฏิบัติ 

   ลักษณะร7วมวัฒนธรรมองคC าร คือ ทั้งหมด (รKอยละ100.0) เปUนการทํางานตามบทบาท

  ห2K!ที่และความรับผิดชอบชัดเจนโดยคณาจารยCยึดถือร7!งจรรยาบรรณคณะเปUนแนวปฏิบัติ 

 

ตารางที่ 4.32  ลักษณะร7วมวัฒนธรรมองคC าร 

 

ลักษณะ(Sวม จํานวน** 

(n=12) 

(Lอยละ* 

(100.0) 

มีโครงสรKางการบริหารงาน การทํางานตามบทบาทห2K!ที่

และความรับผิดชอบชัดเจน 

12  (100.0) 

คณาจารยCยึดถือร7!งจรรยาบรรณคณะเปUนแนวปฏิบัติ 12  (100.0) 

 

หมายเหตุ: * ฐานรKอยคิดจาก 12 ซึ่งเปUนกล?7มครูอาจารDC 

 ** ตอบไดKมากกว7! 1 คําตอบ 

 

 จากการศึกษา สามารถสรุปวัฒนธรรมองคC รของคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* 

เปUนแบบวัฒนธรรมราชการ (Hierarchy Culture) โดยมีลักษณะร7วมในองคC !" คือ การมีโครงสรK!*

การบริหารงานตามบทบาทหนK!ที่และความรับผิดชอบชัดเจน โดยหัวหนK!โปรแกรมวิชาและ

ผูKบริหารคณะจะเปU2ตัวหลักในการประสานและทํางานร7วมกัน บุคลากรส7วนใหญ7ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่วางไวKโดยมีจรรยาบรรณคณะที่ทําการร7!งขึ้นร7วมกันเปU2แนวปฏิบัติ บุคลากรปฏิบัติ

ตามหนKาที่ ๆ ไดKรับมอบหมาย การปฏิบัติงานมีความอิสระสูง ผูKนําองคCการเปU2ตัวหลักใน

ประสานงานและการตัดสินใจ แต7มักขาดความสัมพันธCกับผูKร7วมงานและขาดความสามารถเชื่อม
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บุคลากร 2 กลุ76 ทั้งอาจารยC ลุ7มเก7! และอาจารยCใหม7เขKาทํางานร7วมกันไดKอย7!งราบรื่น ทําใหK !"

รวมตัวกันอย7!งพรKอมเพรียงไม7เกิดขึ้น  ถK!ไม7มีการประสานที่ดี 

 จากการวิเคราะหCวัฒนธรรมองคC ารของคณะครุศาสต"C มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ซึ่งเปU2

วัฒนธรรมแบบราชการ (Hierarchy Culture) จากกการวิเคราะหCผ0Kวิจัยเห็นว7าวัฒนธรรมองคCการอาจ

เปU2อุปสรรคต7อการผลิตครูแนวให67 เนื่องจากการผลิตครูแนวใหม7เนK2ในเรื่องของความคิด

สรK!งสรร/Cสิ่งใ567 ๆ แนวทางการจัดการศึกษาและพัฒนาผ0KเรียนตKองเปU2ไปโดยการมีส7วนร7วมใน

การทํางาน การที่จะไดKผลผลิตครูแนวใหม7ที่มีคุณภาพ วัฒนธรรมอง/CการตKองเอื้อต7อการผลิตครู

แนวใหม7ดKวย ทั้งในเรื่องของการร7วมมือ การประสานงานที่ดี การพัฒนาทักษะทางวิชาการและ

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสง/C   

 จากการศึกษาผ0Kวิจัยเห็นว7! การผลิตครูแนวใหม7ที่จะประสบความสําเร็จไดKนั้น วัฒนธรรม

องคC !รเปU2ส7วนสําคัญยิ่ง แต7เนื่องจากในระดับอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยที่ทําการผลิตครู 

บุคลากรส7วนใหญ7เปUนอาจารยCที่ทรงคุณวุฒิที่รับราชการมานาน ที่มี/7านิยม ความคิด ทัศนคติ

ตลอดจน ความเชื่อในการผลิตครูแนวใหม7ที่แตกต7!งกันระหว7!งอาจารยCเ 7!และอาจารยCให67 ทัศนะ

ต7อเรื่องหน่ึงจึงเกิดการมุมมองที่ต7!งกัน ทําใหKประเด็นในการพิจารณาเรื่องใด ๆ อาจมีขKอถกเถียง

โตKแยKงเกิดข้ึนไ<K ถK!มหาวิทยาลัยใดมีการจัดการที่ดี มีการสะทKอนความคิดเห็นสิ่งใหม7ที่ดีการพัฒนา

ที่สรK!งสรร/Cก็จะเกิดข้ึนไ<K  

 เปUนทA(27!สนใจเปU2อย7!งยิ่ง คือ เมื่ออาจารยCที่สอนครูแนวใหม7ยังเปU2ครูเก7!อย07 ส7วนสําคัญ

ไม7ใช7 !รผลักอาจารยCเก7!ในระบบออกไป แต7เปU2 !รประสานระหว7!งอาจารยCใหม7และอาจารยCเก7!

ในการทํางาน โดยการแบ7งปHนความคิดและประสบการณCในการทํางาน เพื่อใหKเกิดแนวทางการ

จัดการและการวางแผนงานที่ดีร7วมกัน  

 จากการวิเคราะหCของผ0Kวิจัย เห็นว7! หน7วยงานต7!* ๆในสังคมไทย วัฒนธรรมอง/CการเปU2

แบบราชการที่มีการทํางานตามบทบาทห2Kาที่ ตามโครงสรK!งอํานาจ เ2K2/วามสัมพ=2SCเปUนลําดับขั้น 

วัฒนธรรมไทยในเรื่องการเคารพเชื่อฟHงผ0KใหL7 การฟHงคําสั่งโดยไม7 ,K!โตKแยKงเปU2ตัวป_ดกั้นในการ

แสดงความคิดเห็น กลยุทธCองคCการเนKนการแสดงออกทางความคิด แต7ในทางปฏิบัติจริงการ

แสดงออกไม7ไดKเกิดข้ึนอย7!งแทKจริง มักจะสรุปและตัดสินใจโดยผ0K2ําในอง/Cการ ฉะนั้นจําเปU2ตKอง

ส7งเสริมการแสดงความคิดเห็นในอง/C !รโดยไม7เลือกเพศ วัย หรือประสบการ@C แต7อาศัยเหตุผล

และความเปU2ไปไดKในการถกเถียงเพื่อหาจุดร7วม   

 ผ0Kศึกษาเห็นว7!วัฒนธรรมอง/Cการแบบราชการ ไม7เอื้อต7อการผลิตครูแนวให67 ครูแนวใ567 

คือ ครูที่มีความแตกต7!งจากครูเ 7! สิ่งที่แตกต7!งจําเปU2อย7!งยิ่งที่ตKองอาศัยการระดมความคิดเห็น
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และการประสานงานร7วมกันในองคCการ เพื่อใหKครูแนวใหม7ที่ผลิตในมหาวิทยาลัย 50 แห7งทั่ว

ประเทศเกิดคุณภาพสูงสุด 

 

4.10  บรรยากาศองค@การ 

 

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ จากการศึกษาพบว7! สภาพแวดลKอมในการปฏิบัติงาน

ในอง/Cการ ในคณะครุศาสต"C แบ7งออกเปU2 2 ส7วนคือ 

 

 4.10.1  บรรยากาศองค@การจําแนกตามสถานการ?@ 

             4.10.1.1  ในบรรยากาศการทํางานแบบปกติ การทํางานไม7มีกฎเกณcCบังคับ  

บรรยากาศการทํางานเปUนแบบสบาย ๆ อาจารยCมีอิสระ/7อ2JK!งสูง แต7ทั้งน้ีความอิสระ เปUนลักษณะที่

ไม7มีใครมาบังคับหรือควบคุม โดยต7!งคนต7!งทําห2K!ที่ของตนเองในเรื่องการเรียนการสอนเต็มที่   

             4.10.1.2  ในบรรยากาศแบบไม7ปกติ มีงานพิธีการสําคัญ การทํางานก็สามารถ

ร7วมกันไดKดี รวมตัวกันไ<K ถK!ไดKรับการประสานที่ดี ฉะนั้นผูKนําจึงตKองมีทักษะในการสัมพันธC =>

ผ0Kร7วมงานที่ดี และการทําความเขK!ใจในการทํางานร7วมกัน เพื่อประโยช2CJองคณะ 

 

 4.10.2  สภาพแวดลLอมการปฏิบัติงาน  

              จากการศึกษาผ0Kวิจัยแบ7งผลการศึกษาออกเปU2 2 ส7วน 

               4.10.2.1  พฤติกรรมของผ0Kบริหาร จากการสัมภาษณCเชิงเจาะลึก พบว7! พฤติกรรม

การทํางานระหว7างผ0Kบริหารและผ0Kร7วมงานคณะครุศาสต"C มีความห7!งเหินกันค7อนขK!งสูง เนื่องจาก

อาจารยCในคณะครุศาสต"C กลุ7มแรกทํางานฝaายบริหารในระดับมหาวิทยาลัย อีกกลุ7มก็ทํางานใน

ระดับคณะ การรวมตัวหรือการประชุมกันแบบเปU2ทางการระหว7!งคณะจึงไม7/7อยมี การพูดคุยเปU2

แบบไม7เปU2ทางการมากกว7! เมื่อจะขอร7วมมือจึงเปU2การติดต7อพูดคุยกันโดยส7วนตัวก7อน ความ

ผูกพันขององ/C !รไม7มี กิจกรรมที่ทําร7วมกันในคณะผ0Kร7วมงานมีโอกาสทําร7วม =22Kอย แต7ก็สามารถ

รวมตัวกันไ<K แต7ตKองไดKรับการประสานงานที่ดี ผ0Kบริหารคณะยังมีจุดอ7อนในเรื่องของการสัมพ=2SC

และการประสานงานกับผ0Kร7วมงาน ทําใหKผ0Kร7วมงานไม7มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย7างเปU2

ทางการ 

  4.10.2.2   พฤติกรรมของผ0Kร7วมงาน จากการสัมภาษณCเชิงเจาะลึก พบว7!พฤติกรรม

ผ0Kร7วมงาน มีความ/7อนJK!งห7างเหิน แ.7อาจารยCบางกล?76 ที่ยังตKองมีการทํางานร7วมกันก็มี เช72 การสอน

ร7วมกัน การทํางานวิจัยร7วมกัน การมีแนวคิดคลK!D ๆ กัน หรือวัยใ ,K ๆ กันก็ยังทํางานดKวยกันหรือ
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รวมตัวกันไดKอย07 ความสัมพันธCJองอาจารยCคณะครุศาสตรCในแต7ละโปรแกรมวิชาน้ัน ก็มีความห7งเหิน

กันสูงเช72กัน เน่ืองจากอาจารยCในภาควิชาไปทํางานในระดับมหาวิทยาลัย ความห7!งเหินก็มีมากขึ้น 

ไม7ค7อยไดKพบกันเท7าที่ควร แต7เมื่อถึงเวลาก็ยังรวมตัวกันไ<K ความสัมพันธCที่จะไดKใกลKชิดโดยมี

บรรยากาศในภาควิชาเปU2ตัวเอื้อแต7กลับพบว7!ไม7ไดKมีโอกาสพูดคุยมากเท7!ไรทั้งนี้ก็พบว7!บรรยากาศ

อง/Cการมีความห7!งเหินสูง 

 ลักษณะการรวมตัวของอาจารยCคณะครุศาสตรCสรุปไ<K คือ 

 1.  การรวมตัวกัน ในลักษณะตําแห27งห2K!ที่ในการบริหารที่ตKองทําร7วมกัน หรือตKองปรึกษา 

หารือกัน ลักษณะการพูดคุยแบบไม7เปU2ทางการมากกว7! 

 2.  การรวมตัวกันในความสนใจทํางานร7วมกัน เช72 การทําโครงการวิจัยร7วมกัน การสอนร7วมกัน

ในรายวิชาต7!* ๆ 

 3.  การรวมกันในลักษณะวัยที่ใกลKเคียงกัน การพูดคุยการพบปะพูดคุย จึงมีความใกลKชิด 

 สรุปลักษณะร7วมของบรรยากาศองคC !" ดังน้ี 

 1.  ลักษณะการพูดคุย/ร7วมการปรึกษางานในคณะครุศาสตรCแบบไม7เปU2ทางการ 

 2.  พฤติกรรมผ0Kบริหารและผ0Kร7วมงานมีความห7!งเหิน 

 3.  ผ0Kบริหารขาดทักษะการประสานงานที่ดี 

 ลักษณะร7วมของบรรยากาศอง/Cการ (รKอยละ100.0) บรรยากาศการพูดคุย/ร7วมการปรึกษา

งานในคณะเปU2แบบไม7เปU2ทางการ รองลงมา (รKอยละ91.67) พฤติกรรมผูKบริหารและผูKร7วมงาน มี

ความห7!งเหิน และ (รKอยละ75.0) ผ0Kบริหารขาดทักษะการประสานงานที่ดี ดังตารางที่ 4.33 

 

ตารางที่ 4.33  ลักษณะร7วมของบรรยกาศองคC !" 

 

ลักษณะ(Sวมของบรรยกาศองค@การ 

 

จํานวน** 

(n=12) 

รLอยละ* 

(100.0) 

ลักษณะการพูดคุย/ร7วมการปรึกษางานในคณะแบบไม7เปUนทางการ 12  100.0 

พฤติกรรมผ0Kบริหารและผ0Kร7วมงาน มีความห7!งเหิน 11 91.67 

ผ0Kบริหารขาดทักษะการประสานงานที่ดี 9  75.0 

 

หมายเหตุ : *ฐานรKอยคิดจาก 12 ซึ่งเปU2กล?7มครูอาจารDC 

 ** ตอบไดKมากกว7! 1 คําตอบ 
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 จากสภาพแวดลKอมการปฏิบัติงานของคณะครุศาสต"C จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ 

ผ0Kทําการศึกษาสรุป บรรยากาศการทํางานในคณะครุศาสต"C เปU2บรรยากาศในการทํางานบรรยากาศ

แบบป_< คือ เปU2บรรยากาศที่ผ0Kบริหารงานขาดทักษะการประสานงานที่ดี และขาดความสัมพ=2SCกับ

ผ0Kร7วมงาน ตลอดจนขาดสมรรถภาพในการบริหารงานบุคคลที่มีความแตกต7!งในองคC !รใหKมีจุด

ร7วมกันไ<K เน่ืองจากขาดความใกลKชิดสนิทสนม และขาดความร7วมมือในการทํางาน เพราะผูKบริหาร

ไม7อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ ผูKบริหารยังขาดการวางตัวใหKเปU2ที่ยอมรับของบุคลากรใน

คณะ ทําใหKความร7วมมือในการทํางาน และการสรKางสรรคCกิจกรรมการต7าง ๆ ขาดความคิด

สรK!งสรร/Cสิ่งให67 และผูKปฏิบัติงานขาดการแสดงความคิดเห็นสะทKอนกลับต7อผูKบริหาร ทําใ5K

ผ0Kบริหารไม7ทราบถึงจุดบกพร7องในการทํางานของตนเอง 

 เปUนที่27!สังเกตว7! ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญกล7าวว7! ในบางงานหรือกิจกรรม จะมีอาจารยCเขK!

ร7วมงานมากขึ้นอยู7กับตัวบุคคลที่เชิญใหKร7วมงาน ถK!เปU2/2ที่เคารพศรัทธา ก็จะมาร7วมงานอย7!*

พรKอมเพรียงและใหKความร7วมมือเปU2อย7!งดี ฉะนั้นผูKวิจัยเห็นว7! งานจะประสบความสําเร็จไดKผูKนํา

ตKองไดKรับการยอมรับโดยทั่ว งานหรือกิจกรรมจะไม7สําเร็จเสมอไปเพราะมีผูKนําสั่ง บางครั้งสั่งเปU2

ทางการก็ไม7ไดKรับความร7วมมือ เพราะไม7มีความศรัทธาในตัวบุคคล  

 ดังนั้น ผูKวิจัยเห็นว7! บรรยากาศองคC !รที่มีความห7างเหินและต7!งคนต7างมีหนKาที่ที่

รับผิดชอบในการทํางานในหลายระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ ส7งผลใหKเวลาที่จะ

พบปะกันมA2Kอย ผ0Kบริหารที่มีประสบการณCในระดับคณะมาก7อน ก็ไปทํางานในระดับมหาวิทยาลัย 

ผ0Kวิจัยเห็นว7! เมื่อโครงการใ567 ๆ ที่เกิดขึ้น จําเปU2อย7!งยิ่งที่ตKองมีผูKที่มีประสบการณCและไดKรับยอม

รับมามีส7วนร7วมถK!มองในแง7ดี ถือว7าการทํางานของอาจารยCใหม7เปUนการเป_ดโอกาสใหKมี

ประสบการณCในการทํางานไดKแสดงความสามารถ แต7ทั้งน้ีอาจารยCเ 7! WตKองทําการติดตามดKวยความ

ห7วงใยและแนะนํา ส7วนอาจารยCใหม7ก็ตKองมีความนอบนKอมและการเขKาไปขอคําปรึกษาในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหKบรรยากาศองคC !รเปU2แบบการช7วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  

 4.10.3  บรรยากาศองค@การของคณะครุศาสต(@กับคณะ(Sวมผลิตครูแนวให5S 

 จากการสัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ กล7!วว7! บรรยากาศคณะครุศาสตรCกับคณะ"7วมผลิตครู

แนวใ567 บรรยากาศองคCการมีความห7!งเหินสูง เนื่องจากขาดการประสานความร7วมมือ และการ

ประชุมปรึกษา และขาดการวางแผนร7วมกัน การดําเนินการเรียนการสอนคณะร7วมผลิตไดKรับเพียง

งบประมาณเปU2รายหัวและไดKรับตารางสอนมาก็ทําการสอนวิชาตามที่คณะครุศาสตรCกําหนดว7!แ.7

ละภาคเรียนจะตKองสอนอะไรบKาง ขาดการมีส7วนร7วมระหว7างอาจารยCคณะร7วมผลิต แมKจะมี

คณะกรรมการระหว7!งคณะที่ตั้งขึ้นเพื่อการประสานงานการผลิตครูแนวใหม7ร7วมกัน แต7 !"
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ดําเนินการและการร7วมมือกันอย7!งเปU2ทางการเกิดJ$Q22Kอย จากการวิเคราะหCผ0Kวิจัยเห็นว7! บรรยากาศ

อง/Cการไ67ส7งเสริม และเอื้อต7อการผลิตครูแนวให67 โดยในระดับคณะยังมีความห7!งเหิน ขาดการ

พบปะพูดคุยอย7างเปU2ทางการ และต7อเน่ือง รวมทั้งบรรยากาศระหว7!งคณะร7วมผลิตก็ไม7ไดKรับการ

ประสานที่ดี ผูKวิจัยเห็นว7! บรรยากาศอง/Cการที่ขาดการประสานงานที่ดีส7งผลใหK !รผลิตครูแนว

ใหม7ไม7ประสบความสําเร็จเท7!ที่ควร ผ0K2P! ผ0Kร7วมงานจึงควรสรK!งความสัมพันธCอย7!งเนื่อง รวมทั้งมี

จิตสํานึกร7วมในการผลิตครูแนวให67อย7!งตั้งใจจริง ไม7ใE7เพียงเพราะทําตามแผนงาน/ นโยบายของ

รัฐบาลเท7!2=Q2  

 จากการวิเคราะหCผ0Kวิจัยเห็นว7! บรรยากาศอง/CเปU2สิ่งสําคัญที่จะทําใหK !รผลิตครูแนวใ567

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนากิจกรรมในสาวิชาเอก จําเปU2อย7!งยิ่งที่คณะคุรศาสตรC/วรเป_<

โอกาสใหKคณะร7วมผลิต สามารถแสดงความคิดเห็นต7อกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา และมีแนว

ทางการพัฒนาการเรียนการสอนร7วมกัน เพราะคณะร7วมผลิตเปU2อาจารยCที่รับผิดชอบในวิชาเอก 

รวมทั้งมีความพรKอมในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญมากกว7! ย7อมมีแนวทางในการปรับ หรือเสริมวิชาที่ควร

เพิ่ม/ลด และเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหKมีรูปแบบที่ดีข้ึน  

 คณะร7วมผลิตจึงมีความสําคัญต7อในการสะทKอนความคิดเห็น สิ่งหนึ่งที่ผูKวิจัยเห็นว7ามี

ความสําคัญ คือ คณะครุศาสตรCทั่วประเทศจําเปUนตKองผลิตบุคลากร และมีบุคลากรในสาขาวิชานั้น ๆ 

อย7!งเชี่ยวชาญ โดยไม7อาศัยบุคลากรร7วมกับคณะอื่น ผ0Kวิจัยเห็นว7! การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  

จะทําใหKคณะมีระบบการผลิตที่เขKมแข็ง เสริมพลัง สามารถสะทKอนปHญหา และวางแผนร7วมกันไ<K

ง7!ยขึ้น คณะร7วมผลิตแมKจะเปU2/รูเช72 =2 แต7ทั้งนี้จากการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่สําคัญพบว7! ครู

คณะร7วมผลิต บุคลิกภาพ การถ7!ยทอดวิชาการต7าง ๆ ยังมีความแตกต7!*  

 ผูKวิจัยเห็นว7าบุคลากรในคณะครุศาสตรCตKองมีความพรKอม แมKการผลิตครูจะเปUนการใEK

ทรัพยากรร7วมกันในองคCการ แต7ผูKวิจัยเห็นว7! การมีบุคลากรเอง ทําใหKการประสานงานหรือการ

ติดตามมีความต7อเน่ืองมากกว7! ดังน้ันจําเปU2ตKองใชKงบประมาณในเรื่องการผลิตบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ัน โดยรัฐบาลตKองใหKการสนับสนุนและผลักดันใหKเกิดขึ้นอย7!งเปU2รูปธรรม

เพื่อใหK !รผลิตครูมีประสิทธิภาพ และเปU2/รูแนวใหม7ที่สังคมตKองการอย7างแทKจริง 

 

4.11  การสรLางความมั่นใจและการติดตาม 

 

 จากการสัมภาษณCผูKใหKJKอมูลที่สําคัญพบว7! การเสริมสรKางและสรK!งความมั่นใจในการ

ทํางานของบัณฑิต พบว7!/รูแนวใหม7จะจบการศึกษาใน9̂ 2552  ผูKทําการศึกษาแบ7งผลการศึกษา

ออกเปU2 2 ส7วน 
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 1.  นักศึกษาทุน จากการสัมภาษณC ล?7มผ0KใหK/วามสําคัญพบว7! นักศึกษาทุนก7อนมาเรียนครู

แนวใ567 มีความมั่นใจในกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการบรรจุงานในสถานศึกษา แต7เมื่อ

ศึกษาในระดับชั้นป̂ที่ 3-5 ความมั่นใจในการบรรจุไดKลดลงอย7!งมาก เน่ืองจากห27วยงานที่เกี่ยวJKอง

ทําความเJKาใจในเรื่องการบรรจุไม7เพียงพอ และในส7วนของคณะไม7/7อยแจKงรายละเอียดที่ชัดเจนใน

เรื่องการทํางาน 

 จากการสัมภาษณCผูKใหKขKอมูลที่สําคัญพบว7! ในส7วนของเงินทุนนั้นก็มีการใหKค7อนขK!งชK! 

นักศึกษาทุนตKองมีการสํารองจ7ายไป 7อน จนถึงช7วงหลังที่มีการขอใหKมหาวิทยาลัยสํารองเงิน

ออกไป 7อน ซึ่งนักศึกษาทุนบางคนก็ไม7ไดKมีเงินมาก ฐานะไม7ไดKร่ํารวย ซึ่งตรงจุดดังกล7!วก็ทําใ5K

เดือนรKอนในดKานการเงิน  

 ดK!2การส7งเสริมกิจกรรม จากการสัมภาษณCผ0KใหKขKอมูลที่สําคัญพบว7! กิจกรรมเสริมทักษะ 

ต7!* ๆ ผ0Kเรียนร0Kสึกว7!ยังมีลักษณะเปU2กิจกรรมเดิม ๆ ไม7/7อยแตกต7!* มีการไปดูงานทั้งในและนอก

ประเทศบK!* 

 ดK!2การเรียนรูKทางวิชาการ ผูKใหKขKอมูลที่สําคัญยังไม7มั่นใจในความรูKในเนื้อหาวิชาการใน

วิชาเอกของตน ขาดความมั่นใจในความร0K แต7ในส7วนของวิชาชีพครู นักศึกษาไดKรับความรูKส7วนน้ี

อย7!งเต็มที่ เนื่องจากมีการเรียนร0Kที่เพิ่มข้ึนรวมทั้งการออกฝYกประสบการณCที่บ7อยข้ึน 

 2.  นักศึกษาที่ไม7ไดKรับทุน ความมั่นใจในการมีงานทํา บัณฑิตมีความมั่นใจนKอยในการ

ทํางานที่ตรงสายวิชาชีพ ความมั่นใจที่จะไดKรับราชการครูมีนKอย เนื่องจากการผลักดันในเรื่องการ

ทํางานต7!งกัน บุคลากรในคณะมองว7! คณะไม7มีความสามารถในการผลักดันผูKเรียนใหKไดKรับบรรจุ 

ซึ่งเรื่องดังกล7!วเปU2เรื่องของระดับนโยบาย เปU2เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการที่มีอํานาจในการ

ผลักดัน คณะเปU2ห27วยที่ทําห2K!ที่ผลิตครู อาจจะไม7มีบทบาทในการเขK!ไปจัดการ ทําไดKเพียงการ

ใหK/วามร0K การแนะแนวการทํางานในลักษณะอาชีพอื่น ๆ ที่ครูสามารถทําไดKโดยศักยภาพ ดังตาราง

ที่ 4.34 

 

ตารางที่ 4.34  การสรK!งความมั่นใจนักศึกษาครูแนวใหม7ที่ไม7ไดKทุน 

 

การเสริมสรK!งความมั่นใจนักศึกษาครูแนวใหม7ที่ไม7ไดKทุน 

การแนะแนวการเรียนการสอนของอาจารยCในชั้นเรียน และบอกกล7!3 สถานการณCครู

ในปHจจุบันใ5KไดKรับทราบ 

/ 

การจัดกิจกรรมปHจฉิมนิเทศ เชิญบุคลากรทางการศึกษามาใหKคําแนะนํา / 

การไปดูงานโรงเรียนต7!งๆ การจัดกิจกรรมร7วมกันในระหว7!งมหาวิทยาลัย  / 
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 จากการสัมภาษณCเจาะลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ ในกระบวนการ การเสริมสรK!งความมั่นใจและ

การติดตามครูแนวใหม7บัณฑิตในการทํางาน จากการศึกษาสรุป ไดKดังน้ี 

  กระบวนการ การเสริมสรK!งความมั่นใจและการติดตามครูแนวใหม7JองคณะครุศาสตรCอย07

ในกระบวนการในขั้นตอนที่ 2 คือ อยู7ในระหว7างการคิด แต7ยังไม7ไดKเตรียมการใด ๆ เนื่องจาก

บัณฑิตครูแนวใหม7ทั้งไดKทุนและไม7ไดKทุนจะจบการศึกษาในป̂2AQ นักศึกษาทุนมีห27วยงานมาช7วยใน

การผลักดันในการทํางานรับราชการ ตามขKอตกลงสัญญา แมKจะชK! หรือตKองรอสักระยะแต7การ

ทํางาน คือไดKบรรจุงานแน72อน แต7บัณฑิตครูแนวใหม7ที่ไม7ไดKทุน กระบวนการติดตาม หรือทาง

คณะมีบทบาทในการผลักดันกล?7มนี้ไดKทํางานยังมีรูปธรรมนKอย คณะครุศาสตรCไม7มีอํานาจในการ

ผลักดัน แต7/วรเปU2ห2K!ที่ห27วยงานในการจัดสรรครูมากกว7! ดังตารางที่ 4.35 

 

ตารางที่ 4.35  กระบวนการ การเสริมสรK!งความมั่นใจและการติดตามครูแนวใ567 

 

กระบวนการ การเสริมสรK!งความมั่นใจและการติดตามครูแนวให67 ข้ันที่ 

ข้ันที่ 5 ข้ันการติดตามในทางปฏิบติใหKผ0KเรียนไดKรับร0K  

ข้ันที่ 4 ข้ันการปฏิบัติตามแผน   

ข้ันที่ 3 ข้ันการวางแผนงาน  

ข้ันที่ 2  กําลังอย07ในระหว7างการคิด แต7ยังไม7ไดKเตรียมการ / 

ข้ันที่ 1 ไม7ไดK/-< ไม7ไดKเตรียมการ   

  

4.12  ป;ญหาอุปสรรคตSอการผลิตครูแนวให5S 

 

 จากการศึกษาผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ศึกษากรณี คณะครุศาสต"C 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* จากการศึกษาผ0Kวิจัยเห็นว7!โครงการผลิตครูแนวใหม7ไม7ประสบความสําเร็จ

เท7!ที่ควรเพราะมีปHญหาและอุปสรรคการผลิตครูแนวใ567 สําคัญ ๆ ดังน้ี  

 4.12.1  0;ญหาเชิงนโยบาย จากการสัมภาษณCเจาะลึกผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ ผลการศึกษาพบว7! 

ในเรื่องของนโยบายการผลิตครูแนวให67 กล?7มผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ เห็นว7! นโยบายการผลิตรครูแนว

ใ567มีหลักการที่ดี มีวัตถุประสงคCที่ดี ทําใหKไดKผ0Kเรียนมีคุณภาพมากกว7!เมื่อ 7อน มีระบบคัดกรองคน

ดี คนเก7งมาเรียนครูแนวให67 คือ ตัวปdอนที่ดีเJKาส07ระบบการเรียนการสอน เมื่อไดKตัวปdอนที่ดีก็จะทํา

ใหKผลผลิตครูออกส07สังคมมีคุณภาพ   ผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญ กล7!วว7! นโยบายผลิตครูแนวใหม7รัฐบาล
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ควรมีการดําเนินการอย7างต7อเนื่องทั้งในเรื่องการใหKทุนการศึกษาและการไดKรับการบรรจุ รัฐบาล

ควรทําต7อเน่ืองในระยะยาว ไม7/วรหยุด ควรทําการผลิตใหKเห็นภาพ โดยมีแนวทางคือ 

  1)  ภาครัฐประสานกับหน7วยผูKใชKครูโดยใหKความชัดเจนในการบรรจุครูส07

สถานศึกษา 

  2)  ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความตKองการครูเปU2จํานวนเท7าไห"7 และ

สาขาใดที่ขาดแคลน รามทั้งสถานศึกษาใดที่ยังขาดครูในเอกต7!* ๆ ก็ทําการผลิตครูใหKจํานวนพอดี 

มีระบบการผลิตครูที่เขKมแข็งและเขKมJK2  

  3)  ภาครัฐควรมีการทําการสํารวจและทดแทนครูใหม7ส07ครูเ 7!อย7!งรวดเร็ว 

ทดแทนอัตราที่ขาดไป โดยโรงเรียนผ0KบริหารโรงเรียนเปUนตัวเชื่อม ตัวประสานระหว7!งครูใหม7 =>

ครูเก7!ใหKทํางานร7วมกันไดKอย7!งราบรื่น 

 จากการวิเคราะหCJองผ0Kวิจัย เห็นว7! รัฐบาลมีแนวทางการการปฏิรูปการศึกษาที่ดี แต7มักจะชินอย07

กับการเปลี่ยนแปลง โครงการหลาย ๆ โครงการที่ดีมักชะหยุดชะงักและไม7ต7อเนื่อง ทําใหKสังคมขาด

ความเชื่อมั่นใจระบบ เหมือนเปUนกระแสสังคม ที่สามารกดึงดูดคนใหKมาเรียน แต7ผ7านไปสักระยะนึง

ความสนใจก็หมดลงไป รัฐบาลก็จะมีโครงการให67 ๆ ออกมากประชาสัมพันSC ตัวแปรสําคัญคือ รัฐบาล 

มักจะมีการปรับเปลี่ยน คิดว7! การปรับเปลี่ยนอย07บ7อย ๆ จะทําใหKเกิดความดีข้ึน เห็นความเปลี่ยนแปลง 

แต7ทั้งน้ีจากสภาพการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนที่ไม7มีความไม7ยั่งยืน รวมทั้งจิตสํานึกในระดับรัฐบาลตKองการ

เห็นระบบการผลิตครูเJKมแข็งจริงหรือไ67 เพราะจากที่ผ7!2มานโยบายการศึกษาไดKรับงบประมาณ

สนับสนุน2Kอย รัฐบาลสนใจในแง7ที่เปUนเชิงปริมาณ ตัวเลขและการเพิ่มรายไดKทางเศรษฐกิจ ทําใหKระบบ

การศึกษาขาดความต7อเนื่องในการบริหาร 

 

 4.12.2  0;ญหาดLานการจัดการเรียนการสอน  

 ปHญหาดKานการจัดการเรียนการสอนดKานการเรียนการสอนครูแนวใหม7นั้น จากการ

สัมภาษณCผ0KใหKJKอมูลที่สําคัญสรุปไดKดังน้ี 

  1)  ผ0Kสอนมองเน้ือหาวิชา ชุดวิชาบูรณาการต7!งกัน ทําใหKวิธีการสอนของผ0Kสอนไ67

ตรงตามความตKองการของหลักสูตรครูแนวให67 อาจารยCบางคน ก็ยังสอนดังเช72ที่เคยสอนมา แ.7

บางคนก็ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหKสอดคลKองกับหลักสูตรครูแนวใหม7มากยิ่งข้ึน 

  2)  เน่ืองจากคณะครุศาสต"C ไม7สมารถผลิตบุคลาการในเรื่องการสอนในวิชาเอก

ต7!* ๆไดK/รบถKวน ทั้ง เอกภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสต"C นักศึกษาตKองไปเรียน

ร7วมกับคณะวิทยาศาสตรCและคณะมนุษยศาสตรCและสังคมศาสต"C เนื่องจากเปU22โยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ตKองมีการใชKทรัพยากรร7วมกัน แต7การที่ไปเรียนรวมทําใหKลักษณะบางอย7!งที่ครูแนว
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ใหม7ที่เนKนขาดหายไป หรือไม7เต็มที่ เนื่องจากครูผูKสอนบางท7!นไม7ใช7/รูสายครุศาสต"C 

บุคลิกลักษณะ การสอน วิธีการสอนมีแตกต7!งกัน บK!งก็สอนเJK!ใจและมีวิธีการสอนที่ดี บางก็สอน

ในรูปแบบเดิม ๆ  ทําใหKผ0KเรียนเขK!ใจเน้ือหาวิชาที่ไม7แม72ยํา และเน่ืองดKวยหลักสูตรครูแนวให67 ตKอง

มีการออกสถานที่จริง/7อ2JK!งบ7อยขึ้นและยาวขึ้น เนื้อหาในรายวิชาเอกอาจจะไดKรับไม7เต็มที่และครู

แนวใหม7เมื่อออกฝYกสอนในสถานศึกษากลับไม7มีความมั่นใจในความรูKวิชาการในวิชาเอกของ

ตนเอง สิ่งน้ันสะทKอนไดKว7าการผลิตครูยังขาดการวางแผนร7วมกัน 

  3)  การเรียนการสอนครูแนวใ567 ที่เปU2การสอนร7วมกัน ระหว7!งคณะไม7เกิดความ

เชื่อมโยงในการทําความเJK!ใจร7วมกัน ในเรื่องของหลักสูตรและลักษณะการจัดการเรียนร0K ครูคณะ

อื่นๆ ก็จะจัดการเรียนร0KตามความเJK!ใจของตนเอง ซึ่งอาจจะไม7มีความสอดคลKองกับความตKองการ

ของคณะ ขาดการประสานและความทําความเขK!ใจรวมกัน รวมทั้งขาดการประชุมทําความตกลง

ร7วมกัน ในเรื่องปHญหาในการเรียนการสอน ไม7มีโอกาสในการสะทKอนภาพปHญหาสู7ผูKบริหารคณะ 

ไดKเพียงการรับงบประมาณของผูKเรียนมารายหัว การขาดการจัดการที่ดี และการทําความเJKาใจใน

หลักสูตร การออกแบบการเรียนร0Kของผ0Kเรียนร7วมกันทําใหKผ0KเรียนอาจจะไดKเรียนร0KไดKไม7เต็มที่ 

 

โมเดลการผลิตครูแนวให5SใหL0(1สบผลสําเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 โมเดลการผลิตครูแนวใ567ใหKประสบผลสําเร็จ  

แหลSงที่มา : พัฒนาโดยผ0Kวิจัย, พ.ศ 2551 

ทัศนะตSอการเขLามาเรียนครูแนวให5S 

    - มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

บรรยากาศองค@การ 

-  การร7วมมือและการปฏิบัติ 

งานกันเปU2ทีม 

- การประสานงานภายในคณะ 

และคณะร7วมผลิต 

 

นโยบายการผลิตครKP0R/ไปอยSางตSอเน่ือง 

- การไดKรับทุน  

- การไดKรับการบรรจุงาน 

วัฒนธรรมองค@การ 

-ภาวะผ0KนําองคCการ 

มีทักษะประสาน 

งานที่ดี 

- ความร7วมมือ 

ในการปฏิบัติงาน

ภายในองคCการ 

และการทํางาน 

เปUนทีม 

-กลยุทSCองคCกรเนK2 

การการแสดงความ 

คิดเห็นแบบมีส7วน

ร7วม 
 

ผลผลิตครู 

5 0:ที่มี

คุณภาพ 



  
 
 242 

 จากการศึกษาการผลิตครูแนวใ567 ผ0KวิจัยไดKสรุปผลการศึกษาตามโมเดลJK!งตK2 คือ มองว7! 

โครงการผลิตครูแนวใหม7จะประสบความสําเร็จไดK2=Q2 อันดับแรก นักศึกษาที่จะเขKามาเรียนครูตKองมี

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ไม7มองวิชาชีพครูเปU2ทางผ7าน ทั้งนี้การที่ไดKคนมาเรียนครู 

นโยบายของรัฐบาลตKองสามารถดึงดูดคนดี คนเก7งมาเรียนครูไ<K บ7อยครั้งที่คนดี คนเก7* สนใจมา

เรียนครู แต7ระบบการผลิตครูของรัฐไม7เJKมแข็ง ทําใหKผูKเรียนขาดความเชื่อมั่น จะเห็นไดKว7!เมื่อมี

โครงการครูแนวใหม7เกิดข้ึน ระบบการผลิตครูสามารถดึงดูด จูงใจคนดี คนเก7งมาเรียนครูไ<K   

 สังคมปHจจุบันเปU2สังคมทุนนิยม ที่เงินมีความสําคัญในการดําเนินชีวิต นักศึกษาบางคนแ6K

อยากเรียนครูแต7ไม7มีทุนการศึกษาใ5K และไม7มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบ อาชีพครูจึงขาดความ

ต7อเน่ือง ดังน้ัน รัฐบาลจึงเปU2ห27วยงานสําคัญที่จะดําเนินการผลิตครูใหKเปU2ไปอย7!งต7อเนื่อง ไ67ควร

หยุดชะงัก ใหKการสนับสนุนทุนการศึกษา และการไดKรับการบรรจุงานของนักศึกษาโดยมีองคC !รที่

ทําห2K!ที่อย7!งมีประสิทธิภาพ  

  การผลิตครูแนวใ567นั้นแมKว7!จะไดKรับการสนับสนุนจากรัฐบาล แ.7ถK!บรรยากาศองคC !"

ขาดการร7วมมือและขาดการปฏิบัติงานกันเปU2ทีม ขาดการประสานงานภายในคณะและคณะร7วม

ผลิต รวมทั้งวัฒนธรรมอง/C !" ไม7เอื้อต7อการผลิตครู ก็จะทําใหK !รรับนโยบายมาปฏิบัติไม7ประสบ

ความสําเร็จ วัฒนธรรมอง/CการจึงเปU2สิ่งสําคัญที่จะทําใหK !รผลิตครูประสบความสําเร็จโดยภาวะ

ผ0K2P!องคC !รมีทักษะประสานงานที่ดี มีความร7วมมือในการปฏิบัติงานภายในอง/Cการและการทํางาน

เปUนทีม โดยกลยุทSCองคC รตKองเนK2 !รการแสดงความคิดเห็นแบบมีส7วนร7วมในการปฏิบัติงานและ

การวางแผน ถK!บรรยากาศอง/Cการและวัฒนธรรมอง/Cการไม7เอื้อต7อการผลิตครู ก็จะทําใหKผลผลิตครู 

5 9̂ ไม7มีคุณภาพ ไม7มีความแตก.7างจากครูที่เคยผลิตร?72ที่ผ7!2มา  

 สิ่งสําคัญที่จะทําใหK !รผลิตครูประสบความสําเร็จไดKในอนาคตสรุป คือ ทัศนะต7อการเขK!

มาเรียนครูแนวใหม7ผ0KเรียนตKองมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย7!งแทKจริง โดยมีรัฐบาลในการ

ส7งเสริมการไดKรับทุนการศึกษาและการไดKรับการบรรจุงานใหKเปU2ไปอย7!งต7อเน่ือง โดยมีบรรยากาศ

อง/CการและวัฒนธรรมองคC !รที่มีการประสานและการร7วมมือในระดับคณะและคณะที่ร7วมผลิตซึ่ง

จะทําใหKผลผลิตครูแนวใหม7มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคCและนําความร0K ความสามารถ

ไปพัฒนาประเทศชาติไดKต7อไป 

 

 

 
 
 



บทที่ 5 

 

สรุป และข,อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

  

 การศึกษาเรื่อง การผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา : ศึกษา

กรณี มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ดEวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณJแบบเจาะลึก และการสนทนา

จากผ0EใหEขEอมูลที่สําคัญ โดยมีวัตถุประสง/J ศึกษาการผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา เพื่อศึกษาปPจจัยที่เกี่ยวขEองกับการผลิตครูแนวให67 เพื่อศึกษาปPญหาอุปสรรค และ

แนวทางการแกEไข เพื่อใหE !รผลิตครูแนวใหม7บรรลุวัตถุประสง/Jที่มีคุณภาพ สามารถสรุปผลการศึกษา

ที่พบว7! 

 

 5.1.1  การผลิตครูแนวให=> 

 การผลิตครูแนวให67 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ศึกษากรณี : 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* การผลิตครูแนวใ567 สรุปไดEดังน้ี  

 เหตุผลและความจําเปS2ที่ตEองมีครูแนวใหม72=R2 สรุปไดEดังนี้ 

 1.  สมรรถนะครูในดEานต7!* ๆ ที่ออกสู7สังคมมีสมรรถนะในดEานต7!* ๆ เช72 เทคนิคการ

สอน การสื่อสารระหว7!งผูEเรียน การถ7!ยทอดความรูEในศาสตรJที่เชี่ยวชาญไม7เชี่ยวชาญนักคือไ67

สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติเขE!ดEวยกันไ<E ทําใหEครูมีการสอนตามความร0Eที่ตนเองไดEเรียนร0E

มา ไม7มีความคิดที่สรE!งสรร/Jสิ่งใ567 ๆ แ 7ผ0Eเรียนเท7าที่ควร 

 2. สังคมมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนามากข้ึนตามกระแสโลกาภิวัต2J มีการ E!วหนE!ทาง

วิทยาการและมีการเปลี่ยนแปลงอย7!งรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีการสื่อสาร คมนาคม การศึกษา ฯลฯ            

ทําใหEสิ่งต7าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย7!งรวดเร็ว ครูจึงจําเปS2ตEองมีการพัฒนาตนเอง และปรับ

เปลี่ยนตัวเองใหEทันต7อการเปลี่ยนแปลงไ<E ครูตEองเปS22= คE2/วE! นักวิจัย นักปฏิบัติการและสามารถ

ปรับตัวใหEเขEากับผ0Eเรียนที่มีความหลากหลาย 

 การผลิตครูแนวใ567 มี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

  ข้ันที่ 1  การคัดเลือกครูแนวให67 
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 ลักษณะร7วมของวิธีการคัดเลือกนักศึกษาครูแนวใหม7ทั้งที่ไดEทุนและไม7ไดEทุน คือ มีความ

ประพฤติดี มีจิตใจมุ7งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม มีความรักศรัทธาในวิชาชีพครู                     

มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สามารถจะไดEรับการพัฒนาใหEมีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 

 ข้ันที่ 2  รูปแบบการเรียนร0Eครูแนวให67  

 1.  การเรียนรูEดEวยตนเอง หลักสูตร 5 9Z ผ0Eสอนเป[ดโอกาสใหEผูEเรียนไดEมีการคEนควE!งาน

อิสระ มีการคEนควE!งานตามที่ไดEรับมอบหมาย เช72 /EนควE!หEองสมุด สืบ/EนทางอินเตอรJเน็ท เขียน

บทความดEวยตนเอง และนํางานน้ันมานําเสนอในชั้นเรียนและวิพากษJร7วมกัน โดยการเรียนร0EดEวย

ตนเองน้ันมีอาจารยJเปSนผูEอํานวยความสะดวกในการเรียน  

 2.  การเรียนร0Eจากการจากการมีส7วนร7วม การคิดวิเคราะหJและวิพากษJจากการลงพื้นที่จริง

ร7วมกัน นักศึกษาลงภาคสนามบ7อยครั้งข้ึนและยาวข้ึน ทํางานร7วมกับชุมชน การศึกษาวิจัยลงสนาม 

 ข้ันที่ 3 วิธีการสอน 

 1.  ชุดวิชาต7าง ๆ ใชEอาจารBJ อย7!ง2Eอย 2-3 คนสอนร7วมกัน อาจารยJคนเดียวอาจจะสอนไ<E

ไม7/รอบคลุมในเน้ือหาที่มีลักษณะบูรณาการ 

 2.  เ2E2การบูรณการทางเน้ือหาวิชามากข้ึน ในหนึ่งชุดวิชามีหลาย ๆ วิชารวมกัน 

 3.  การจัดประสบการณJใหE2= ศึกษาเรียนรูEและปรับประยุกตJใชEในสถานที่จริง โดยเ2E2

ผูEเรียนเปSนศูนยJกลาง 

 4.  การใชEคุณธรรมจริยธรรมมาสอดแทรกในการเรียนการสอน/กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา ซึ่งสอดคลEองกับคุณลักษณะของครูแนวใหม7ที่พึงประสง/JโดยใชEทุนทางสังคมที่มีอย07ใน

จังหวัดสกลนคร 

 5.  เ2EนกระบวนการในการวิจัยและใชEกระบวนการวิจัยสอดแทรกในรายวิชาต7!* ๆ 

 ข้ันที่ 4  การวัดผลประเมินผล 

         การวัดผลประเมินผลการเรียนรูEหลักสูตรครู 5 9Z นั้น จากการสัมภาษณJกลุ7มผูEใหEKEอมูลที่

สําคัญ พบว7! รูปแบบการวัดผลมีลักษณะร7วมกัน สรุปคือ การวัดผลเ2E2สัดส7วนการใหE/ะแนนเ2E2

ภาคปฏิบัติมากกว7!ทฤษฎี   การวัดผลคะแนนแบ7งออกเปS2 2 ส7วน คือ คะแนนงาน การฝ̂กปฏิบัติ 

ประมาณรEอยละ 70 การทดสอบความร0E ประมาณรEอยละ 30  

 ข้ันที่ 5 การฝ̂กประสบการณJวิชาชีพครู 

 นักศึกษาออกฝ̂กประสบการณJวิชาชีพครู โดยสอนจริงในสถานศึกษาที่ไดEรับรองตาม

KEอกําหนดของคุรุสภา โดยนักศึกษาออกฝ̂ ประสบการณJวิชาชีพจริงโดยเขE!ร7วมในโครงการครู                

สหกิจ เมื่อชั้นปZที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จนถึง ชั้นปZที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 โดยฝ̂ ประสบการณJเปS2ระยะเวลา  

1 ปZเต็ม ซึ่งการฝ̂กประสบการ@J 1 ปZเต็ม สิ่งที่นักศึกษาจะตEองทําระหว7!งออกฝ̂กประสบการ@J
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วิชาชีพ คือ การทําโครงการ/เขียนแผน ทําวิจัย 5 บท การเตรียมการสอน/การสอนจริง การบันทึก

การสอน ทํางานร7วมกันกับโรงเรียน/ ชุมชน 

 การออกฝ̂กประสบการณJวิชาชีพครู 1 9Z มAKEอดี ดังน้ี 

 1.  นักศึกษาไดEมีการปรับตัวใหEเKEากับโรงเรียน/สภาพแวดลEอม บริบทต7!* ๆ ไดEมากข้ึน 

 2.  นักศึกษาไดEเรียนร0Eการทํางานร7วมกันในโรงเรียน เรียนรูEประสบการณJในการทํางาน จาก

ผ0Eบริหาร ครูคณาจารBJ อาจารยJพี่เลี้ยง ในสังคมที่กวE!งขึ้นและใหญ7ขึ้น 

 3.  นักศึกษาไดEเรียนรูEและการปฏิสัมพันธJหรือการเขEาไปมีส7วนร7วมกับชุมชน ผ0Eปกครอง 

ทEองถิ่น 

 4.  นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาตนเองและทราบKEอดี/ขEอบกพร7องในการสอนของ

ตนเองพรEอมทั้งการปรับปรุงการสอน วิธีการสอนใหEดีขึ้นเมื่อจะทําการบรรจุงานในอนาคต 

 5.  ไดEเรียนรูEกับนักเรียนที่หลากหลายรูปแบบซึ่งมีประโยช2JทําใหEเกิดเรียนรูEและการปรับ

พฤติกรรมนักเรียนใหEเหมาะสมและดีข้ึน 

 

 5.1.2  ป?จจัยที่เกี่ยวข,องกับการผลิตครูแนวให=> 

            5.1.2.1 วัฒนธรรมอง/J !"  

             เด7นทางวิชาการ คณะครุศาสต"J มหาวิทยาลัยสัตบงกช* เปS2คณะแรก ๆ ที่เป[ดสอน

มายาวนาน ทั้งในแง7วิชาการก็มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรJ !รสอนอย7!งลึกซึ้ง ทําการ

สอนมาในระยะเวลาที่ยาวนาน มีประสบการณJในการสอน มีการทําวิจัยต7าง ๆ รวมทั้งการเผยแพ"7

ผลงานวิจัยมากมายออกส07สาธารณชน ซึ่งไดEรับรางวัลระดับทEองถิ่นจนถึงระดับชาติ ผลิตหนังสือ 

ตําราทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาตํารา จากอาจารยJผ0Eสอนอย07เสมอ   

            เด7นดE!นบุคลากร อาจารยJในคณะครุศาสตรJส7วนมาก มีตําแหน7งทางวิชาการที่

มากกว7าคณะอื่นๆและเปS2/ณะแรก ๆ ที่อาจารยJมีตําแหน7งวิชาการ ทั้งตําแห27* ผ0Eช7วยศาสตราจา"BJ 

รองศาสตราจา"BJ จํานวนอาจารยJที่เรียนจบปริญญาเอก ปริญญาโท ก็มีจํานวนมาก อาจา"BJในคณะมี

การทําผลงานพัฒนาตนเองมาก อาจารยJมีความร0Eความเชี่ยวชาญในการสอนบุคลากรในคณะมักจะ

ไดEรับเลือกใหEดํารงตําแห27งสําคัญๆของมหาวิทยาลัยในฝ_!ยบริหาร  

           โอกาส อาจารยJมีวัยวุฒิที่มาก จะมีประสบการณJทางการสอน และมีประสบการณJใน

การบริหารงานภายในคณะม! 7อน ย7อมร0EแนวทางปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองคJ !รในการทํางาน 

/7อ2KE!งดีซึ่งสามารถชี้แนะและแนะนําการทํางานต7อผูEบริหารคณะรุ72ใหม7ไดEถE!ผูEบริหารตEองการ

คําปรึกษา 
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            อุปสรรค เมื่อมีสองกล?7มในคณะ วัยวุฒิและประสบการณJในการทํางานมีความ

ต7!งกันในช7วงเวลา ทําใหEบางอย7!* บางเรื่องเกิดมุมมอง และแนวคิดที่ต7!งกันในการทํางาน บางเรื่อง

มองกันคนละมุม ทําใหEในอนาคตการทํางานอาจจะมีปPญหาในเรื่องการร7วมมือในการทํางานไ<E

  ภาวะผ0E2L!ในองคJ าร  

  1)  ภาวะผูEนําองคJการในระดับมหาวิทยาลัย ภาวะผูEนําองคJ !รในระดับ

มหาวิทยาลัย ผูEนํามีการใหE !รสนับสนุนทั้งในดE!นกิจกรรมต7!* ๆ ในระดับคณะและในเรื่อง

งบประมาณและการC7งเสริมและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

  2)  ภาวะผูEนําองคJ รในระดับคณะ อาจารยJ/ณะครุศาสตรJโดยรวม มีภาวะความ

เปSนผ0E2L!/7อ2KE!งสูง เปS2ผ0E2L!และผ0Eบริหารในระดับมหาวิทยาลัย/7อ2KE!งมากทั้งในอดีตและปPจจุบัน 

แต7ในระดับคณะที่เปS2ผ0EบริหารเปSนอาจารยJค7อนขE!งให67 และอายุไม7มากนัก ประสบการณJทางการ

บริหารยังมีไม7มากเท7!ไห"7 การปฏิสัมพ=2FJระหว7!งอาจารยJเ 7! 

              ความประสานร7วมมือในอง/Jการ 

             ความประสานงานในอง/J !รมีไม7มากนัก แต7ทั้งนี้ขึ้นอยู7กับงานและลักษณะงาน 

ถE!เปS2งานที่มีลักษณะสําคัญและของความร7วมมืออย7!งจริงจังและไดEรับการประสานที่ดี ก็จะมีการ

รวมตัวกันไดEในระดับหน่ึง กล?7มที่เห็นแก7/ณะก็จะพยายามทําใหEงานสําเร็จลุล7วงไปไ<E ความร7วมมือ

จะเกิดขึ้นไดEในกรณีที่ตEองมีการประสานที่ดี 

  อุปสรรคขององ/Jการ จากการสัมภาษณJผ0EใหEขEอมูลที่สําคัญพบว7! เมื่อมี 2 กล?76 คือ  

  1.  กล?7มหน่ึงที่ทํางานในระดับมหาวิทยาลัย  

  2. กล?7มทํางานในระดับคณะ  

  การรวมตัวกัน หรือการประสานความร7วมมือในองคJ !รจึงเกิดขึ้นไม7มาก เพราะ

ต7!งคนต7!งมีภาระงานที่ตEองรับผิดชอบ การพบปะพูดคุยแบบเปS2ทางการและไม7เปS2ทางการก็มีไ67

มาก แต7เมื่อถึงคราวหรือเวลาสําคัญที่ตEองทําร7วมกัน ก็รวมตัวกันไ<E เพื่อประโยช2Jของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

  การประสานความร7วมมือ จะเปS2ลักษณะภาพของหนังสือที่ส7งไปตามโปรแกรม

วิชาต7!* ๆ ไดEรับร0Eการทํากิจกรรม ลักษณะงานของคณะที่พัฒนานักศึกษา แต7H!พการประชุมหรือ

พูดคุยแบบทางการจึงมีไม7มากเท7!ที่ควร การแสดงความคิดเห็นของผ0Eร7วมงาน อาจารยJในคณะจึงไ67

ค7อยมีโอกาสสะทEอนกลับไปยังกลุ7มผูEบริหาร แต7จะเปSนลักษณะถEาไม7เห็นดEวยกับเรื่องบางเรื่อง

อาจารยJ Xจะไม7ร7วมงานน้ัน  
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          5.1.2.2  บรรยากาศอง/Jการ  

         บรรยากาศอง/Jการจําแนกตามสถานการ@J 

         1)  ในบรรยากาศการทํางานแบบปกติ ในเรื่องการทํางานมีลักษณะไม7มี

กฎเกณ̀Jบังคับ การทํางานสบาย ๆ อาจา"BJมีอิสระค7อนKEางสูง แต7ทั้งนี้ความอิสระ เปSนลักษณะที่ไ67

มีใครมาบังคับหรือควบคุม ต7างคนต7!งทําห2E!ที่ของตนเองในเรื่องการเรียนการสอนเต็มที่   

          2)  ในบรรยากาศแบบไม7ปกติ การทํางานก็มีลักษณะการร7วมกันไดEดี 

รวมตัวกันไ<E ถE!ไดEรับการประสานที่ดี ฉะนั้นผูEนําจึงตEองมีทักษะในการสัมพ=2FJกับผูEร7วมงานที่ดี 

และการทําความเKE!ใจในการทํางานร7วมกัน เพื่อประโยช2Jของคณะ 

          สภาพแวดลEอมการปฏิบัติงาน  

          1)  พฤติกรรมของผ0Eบริหาร พบว7! พฤติกรรมการทํางานระหว7างผ0Eบริหาร

และผูEร7วมงานคณะครุศาสต"J มีความห7!งเหินกันค7อนขE!งสูง เนื่องจากอาจารยJในคณะครุศาสต"J 

กล?7มแรกทํางานฝ_!ยบริหารในระดับมหาวิทยาลัย อีกกล?7มก็ทํางานในระดับคณะ การรวมตัวหรือการ

ประชุมกันแบบเปS2ทางการระหว7างคณะจึงไม7ค7อยมี จะเปS2ลักษณะการพูดคุยแบบไม7เปS2ทางการ

มากกว7! การพูดคุยกันโดยส7วนตัว ความผูกพันขององคJ !รมีไม7ค7อยมาก ทํางานร7วมกันไดEแต7ตEอง

ไดEรับการประสานงานที่ดี ผ0Eบริหารคณะยังมีจุดอ7อนในเรื่องของการสัมพันธJและการประสานงาน

กับผ0Eร7วมงาน ทําใหEผ0Eร7วมงานไม7มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย7!งเปS2ทางการ 

                      2)  พฤติกรรมของผ0Eร7วมงาน พบว7! พฤติกรรมผ0Eร7วมงาน มีความ/7อ2KE!*

ห7!งเหิน แต7บางกล?76 บางคนที่ยังตEองมีการทํางานร7วมกันก็มี การสอนร7วมกัน หรือวัยใก,E ๆ กันก็ยัง

ทํางานดEวยกันอย07 ความสัมพันธJในภาควิชามีลักษณะมากกว7!แต7ถEาคนในภาควิชาไปทํางานในระดับ

มหาวิทยาลัยความห7!งเหิน ก็มีมากข้ึน ไม7/7อยไดEพบกันเท7าที่ควร แต7เมื่อถึงเวลาก็ยังรวมตัวกันไ<E 

          ลักษณะการรวมตัวของอาจารยJ/ณะครุศาสตรJสรุปไ<E คือ 

   1) การรวมตัวกัน ในลักษณะตําแห27งห2E!ที่ในการบริหารที่ตEองทําร7วมกัน 

หรือตEองปรึกษาหารือกัน แต7ลักษณะจะเปSนการพูดคุยแบบไม7เปS2ทางการมากกว7! 

    2) การรวมตัวกันในลักษณะการที่มีความสนใจในการทํางานร7วมกัน เช72 การทํา

โครงการวิจัยร7วมกัน การสอนร7วมกันในรายวิชาต7าง ๆ 

   3) การรวมกันในลักษณะวัยที่ใกลEเคียงกัน การพูดคุยการพบปะพูดคุย จึง

มีความใกลEชิดมากกว7! 

          จากการศึกษาปPจจัยที่เกี่ยวKEองกับการผลิตครูแนวใ567 ของครุศาสต"J มหาวิทยาลัย

สัตบงกช* พบว7! ทั้งวัฒนธรรมอง/Jการที่เปS2แบบราชการและบรรยากาศองคJ !รแบบป[ดทั้งสอง

ส7วนไม7เอื้อต7อการผลิตครูแนวใ567 วัฒนธรรมองคJ !รที่มีลักษณะการทํางานตามบทบาทห2E!ที่ ไ67
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มีความผูกพันในองคJ าร บุคลากรมีความแตกต7างทางความคิดในการทํางานดEวยวัยวุฒิและ

ประสบการณJในการทํางาน บรรยากาศอง/Jการที่มีความห7!งเหินสูง ขาดการมีส7วนร7วมอย7!งพรEอม

เพรียงภายในคณะและคณะร7วมผลิต ผูEบริหารยังมีทักษะการประสานงานที่ไม7รอบดE!2  ทําใ5E

โครงการการผลิตครูไม7ประสบประสบความสําเร็จเท7!ที่ควร  จากการศึกษาผูEวิจัยเห็นว7!ปPจจัยที่

เกี่ยวKEองเปS2ส7วนสําคัญยิ่งที่ทําใหE !รผลิตครูประสบความสําเร็จ  

  

 5.1.3  ป?ญหาอุปสรรคต>อการผลิตครูแนวให=> 

 จากการศึกษาผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา : ศึกษากรณี คณะครุศาสต"J 

มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ผลการศึกษาพบว7! มีปPญหาและอุปสรรคการผลิตครูแนวใ567 ดังน้ี  

 ระดับนโยบาย 

  นโยบายการผลิตครูที่ไม7ต7อเนื่องและไม7ไดEรับการสานต7อจากรัฐบาล ทําใหEไม7เห็นภาพของ

ผลผลิตครูแนวใหม7ที่ออกส07สังคมที่ชัดเจน 

 ระดับปฏิบัติการ 

 1.  การขาดความประสานงานและการประชุมร7วมปรึกษาอย7!งเปS2ทางการและการสะทEอน

ปPญหากระบวนการผลิตครูของบุคลกรในคณะและระหว7างคณะที่ร7วมผลิตครู 

 2.  ความห7!งเหินของบุคลากรภายในคณะและการแตกต7!งทางความคิดของบุคลากรทําใหEการ

รวมตัวในการสะทEอนปPญหาหรือความคิดริเริ่มสรE!งสรรคJให67 ๆ ในการพัฒนาผ0EเรียนยังมีนEอยและไ67

หลากหลาย 

 3.  การบรรจุงานของนักศึกษาที่ไม7ไดEทุน ไม7มีกระบวนการในการผลักดันหรือขับเคลื่อนจาก

ระดับคณะถึงเขตพื้นที่การศึกษา ทําใหEบัณฑิตครูแนวใหม7ที่ไม7ไดEทุนมีโอกาสว7!งงานสูง ตEองทําอาชีพ

อื่น ๆ ที่ไม7ใช7อาชีพครู 

 4.  ความพรEอมและความเหมาะสมของงบประมาณในดEานการจัดกิจกรรมการพัฒนาแ 7นักศึกษา

ที่ไม7ไดEทุนยังมีขอบเขตจํากัดและไม7ไดEเ2E2หรือสนับสนุนเท7านักศึกษาทุน ใหEมีความหลากหลาย

เท7!ที่ควร 

 

5.2  +,อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษา การผลิตครูแนวใหม7ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา : ศึกษา

กรณี มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ผ0EวิจัยมAKEอเสนอแนะ ดังน้ี 
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 5.2.1  ข,อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 

            5.2.1.1  การมีสวนร7วมของคณาจารยJในการประสานและการประชุมวางแผนการเรียน

การสอนครูแนวใหม7ทั้งภายในคณะและคณะร7วมผลิตอย7!งต7อเน่ือง 

            5.2.1.2  โครงการผลิตครูแนวให67 ควรเปSนไปอย7างต7อเนื่องไม7ควรหยุดชะงักควร

ดําเนินโครงการต7อไปเรื่อย ๆ ใหEเห็นคุณภาพของโครงการ 

            5.2.1.3  กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาครูแนวให67 ควรจัดใหEมีความสอดคลEองกับ

หลักสูตรครูแนวใ567 ใหEต7อเน่ืองและหลากหลาย 

            5.2.1.4  การเปลี่ยนแปลงผ0Eบริหารคณะ เมื่อมีการเปลี่ยนตัวบุคคล นโยบายการบริหาร

ต7!* ๆ ในการพัฒนาครูแนวใ567 ควรไดEรับการสานต7) 

            5.2.1.5 เป[ดโอกาสใหEนักศึกษาเสนอแนะกิจกรรมหรือโครงการที่หลากหลายโดย

นักศึกษามีส7วนร7วมในการกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาตนเอง โดยมีคณาจารยผูEมีส7วนเกี่ยวขEองดูแล

อย7!งใกลEชิด 

            5.2.1.6  การผลิตครูแนวใหม7ควรใชEทุนทางสังคมใหEเกิดประโยชนJมากที่สุดรวมทั้ง

เชื่อมโยงทุนทางสังคมกับการวิจัยการเรียนการสอน 

 

 5.2.2  +,อเสนอแนะในการวิจัยต>อไป 

             5.2.2.1  ศึกษาปPจจัยอื่น ๆ ที่มีความเก่ียวขEองต7อการผลิตครูแนวใ567 

             5.2.2.2  ศึกษาเปรียบเทียบการผลิตครูแนวใหม7ในมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 

             5.2.2.3  ศึกษาคุณภาพในการทํางานของครูแนวใหม7ในระดับโรงเรียน 
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ธํารง  บัวศรี.  2545.  วิกฤตปฏิรูปการศึกษา: ลHาชV) บิดเบือนและลVมเหลวจริงหรือ. วารสารวิชาการ.                       

   5(มิ.ย): 4. 

ธีรศักดิ์ อัครบวร.  2544.  ความเป=$ครูไทย.  กรุงเทพฯ: ก. พลพิม.2. 

นภาพร  (นามสมมุติ).  นักศึกษา.  2552(23 มีนาคม).  การสัมภาษP2. 

นภาพร ศรีประดิษฐ2กุล.  2541.  ความสัมพันธC!ะหว*างบรรยากาศองคCการกับความพึงพอใจในงาน

  ของผ);-ฏิบัติงานในเขตสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณCภูมิภาคที่ 10 สังกัดกรม 

  ตรวจบัญชีสหกร"C.  ภาคนิพ4*2ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน  

  บริหารศาสต!2. 

บุญเรียง ขจรศิล:\ และคณะ.  2549.  รายงานการวิจัยการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร

  ศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 -]): การดําเนินงา$-]ที่ 1. งานวิจัมหาวิทยาลัย  

  เกษตรศาสต!2.  



  
 
 252 

ประนอม  เดชชัย.  2531.  นวัตกรรมการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติสังคมศึกษา.  เชียงใG1H:   
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  ภาคผนวก ก 

 

แนวการสัมภา,-.เจาะลึก(In-depth Interview) 

 

ส4วนที่  1  89อมูลพื้นฐานของ#;9ให989อมูลที่สําคัญ 

 1.1  เพศ 

 1.2  อายุ 

 1.3  สถานภาพสมรส 

 1.4  ภูมิลําเนา 

 1.5  รายได3ต5อเดือน (ทั้งรายได3ส5วนตัว และครอบครัว) 

 1.6  ชั้นAB/สาขาวิชาเอกที่ศึกษา (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเอก พร3อมเหตุผล) 

 1.7  อาชีพของผ-3ปกครอง (ข3$ราชการ พ5อค3$ นักธุรกิจ เกษตรกร รัฐวิสาหกิจ) 

 1.8  จํานวนสมาชิกในครอบครัว/บุตรในการอุปการะ 

 1.9  โรคประจําตัว (ระยะเวลาที่เปP)  อาการของโรค) 

 1.10  ประวัติทางการศึกษา  

          1.10.1  โรงเรียนที่สําเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา) 

          1.10.2  เกรดเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ยที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  เกรดเฉลี่ยขณะที่กําลัง

ศึกษาในภาคการศึกษาปTจจุบัน) 

          1.10.3  รางวัลทางการศึกษาที่ได3รับ/เคยได3รับ (ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา) 

 1.11  ตําแห)5งบริหาร/ ตําแห)5งทางวิชาการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

 1.12  ระดับการศึกษาสูงสุด (ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก) 

 1.13  บทบาทสําคัญทางการบริหาร/ทางการสอน (ห)3$ที่รับผิดชอบหลัก ) 

 1.14  ระยะเวลาในการดํารงตําแห)5งบริหาร/ระยะเวลาที่ทําการสอน (เดือน/AB)  

 1.15  รายวิชาที่สอน (จํานวนชั่วโมงต5อสัปดาIW ความสําคัญของรายวิชาที่สอน 

 เนื้อหาสาระหลักของรายวิชาที่สอน ประโยช)Wที่นักศึกษาจะได3รับจากรายวิชาที่สอน )  

          1.15.1  กระบวนการเรียนการสอน (เ)3นผู3เรียนเปPนศูนยWDลาง เ)3)>วามร-3และทักษะ

การคิด เ)3)>&ณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู)   
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                               1.15.2  เกณXWDารวัดผลและประเมินผล  (การสังเกต การทดสอบ การทดลอง 

ความประพฤติและพฤติกรรม การมีส5วนร5วมในชั้นเรียน) 

 

ส4วนที่  2  การปฏิรูปการศึกษา  

 2.1 การปฏิรูปการศึกษา ( ความหมาย  แนวคิด/หลักการ วัตถุประสง>W  จุดมุ5งหมายการ 

แนวทางการดําเนินงาน เงื่อนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา) 

 2.2  องคWประกอบของการปฏิรูปการศึกษา  

        2.2.1  ด3$)D$รปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน (เหตุผลและความจําเปP)ในการปฏิรูป

กระบวนการเรียนการสอน  หลักการ จุดม&5งหมาย  แนวทางการดําเนินงาน) 

        2.2.2  ด3$)D$รปฏิรูปหลักสูตร (เหตุผลและความจําเปPนในการปฏิรูปกระบวนการเรียน

การสอน  หลักการ จุดม&5งหมาย  แนวทางการดําเนินงาน) 

        2.2.3  ด3$)D$รปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เหตุผลและความจําเปP)ใน

การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  หลักการ จุดม&5งหมาย  แนวทางการดําเนินงาน) 

        2.2.4  ด3$)D$รปฏิรูประบบบริหารและการจัดการ (เหตุผลและความจําเปPนในการ

ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน  หลักการ จุดม&5งหมาย  แนวทางการดําเนินงาน) 

 

ส4วนที่ 3 การยอมรับการปฏิรูปการศึกษา  

 3.1  การยอมรับระดับความคิด (ความเหมาะสมกับสภาพสังคม  ความจําเปP) ความพอเพียง

ของงบประมาณ ความพร3อม/ การเตรียมความพร3อม) 

 3.2  การยอมรับระดับพฤติกรรม (การศึกษา>3นคว3$ด3วยตนเองเพิ่มเติม  การเข3$ประชุม  การ

ปฏิบัติงาน การเข3าร5วมสัมมนาวิชาการ) 

  

ส4วนที่  4  การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา (หลักการ/แนวคิด) 

    4.1  การปฏิรูปโครงสร3างการบริหารอุดมศึกษา(หลักการ/แนวทางการบริหารอุดมศึกษา) 
           4.1.1  การบริหารงานบุคคล (แนวทางการบริหารงานบุคคล) 

           4.1.2  การบริหารการเงิน (แนวทางการบริหารการเงิน) 

           4.1.3  การบริหารวิชาการ (แนวทางการบริหารวิชาการ) 
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   4.2  การปฏิรูปการบริหารจัดการอุดมศึกษา  

         4.2.1  การบริหารและการจัดการ (งบประมาณ การสนับสนุน : สถานประกอบการ 

ชุมชน อง>WDรปกครองส5วนท3องถิ่น องคWกรวิชาชีพ องคWDรเอกชน ) 

          4.2.2  การบริหารวิชาการ การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตร รูปแบบการจัดการ

หลักสูตรการเรียนการสอน   กิจกรรม การประเมินผลและวัดผลการศึกษา) 

          4.2.3  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา (ความหมาย แนวทางการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา) 

 

ส4วนที่ 5 ทัศนะของ#;9Jริหาร ครู คณาจารย.'ละนักศึกษาต4อเรื่องต4างๆ ดังนี้ 

    5.1  ทัศนะต4อการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในภาพรวม  

              5.1.1  ครู (จํานวนครูต5อนักศึกษาพอเพียง  ด3$)ความร-3ความสามารถครู  ด3$)>&ณวุฒิ

ครู  ด3$)>&ณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู  ด3$)มาตรฐานวิชาชีพครู)   

              5.1.2 ผ-3ปกครอง (การสนับสนุนทางการศึกษาแก5นักศึกษา: ด3$)D$รเงิน ด3$)D$,

ส5งเสริมการเรียนร-3  ด3านกิจกรรมนันทนาการ  ด3$)>วามคิดสร3างสรร>W) 

              5.1.3 นักศึกษา (ด3านกระบวนการคิดและสติปTญญา ด3านการเรียนร-3  ด3$)>วาม

รับผิดชอบ  ด3านคุณธรรมจริยธรรม) 

            5.1.4  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

         5.1.4.1  สายวิชาการ (ความพร3อม ความเหมาะสมของหลักสูตร) 

         5.1.4.2  สายเทคโนโลยี (ความพร3อม ความเหมาะสมของหลักสูตร) 

         5.1.4.3  สายวิชาชีพ (ความพร3อม ความเหมาะสมของหลักสูตร) 

   5.2  ทัศนะต4อครูและอาชีพครู  

          5.2.1  ความหมายครูในทัศนะ  

           5.2.2  คุณลักษณะครูที่ดี  (ด3$นความร-3  ด3$นคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 

ด3$)บุคลิกภาพ ) 

           5.2.3  มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณครู (มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐาน

ความร-3และประสบการณWวิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติตน จรรยาบรรณครู ด3$)รางวัลและ

>5$ตอบแทน) 

 5.3 ทัศนะต4อการเ89ามาเรียนครูแนวให+4 

        5.3.1  การรับรู3เกี่ยวกับนวัตกรรมครูแนวใI+5 (โรงเรียน  ชุมชน  เวบไซ2W แผ5)พับ  

ประกาศทางโทรทัศ)W/วิทยุ) 
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        5.3.2  การจูงใจในการเรียนครูแนวใI+5 (การให3ทุนการศึกษาระหว5$งเรียน ผ-3ปกครอง

ให3มาเรียน  สนใจและชอบอาชีพครูโดยส5วนตัว)  

     5.3.2.1  ประโยช)Wเชิงเปรียบเทียบ (ด3$นการเงิน ชื่อเสียง ความเหมาะสมและ

ความพึงพอใจ) 

     5.3.2.2  ความเC3ากันไ23 (ความรู3สึกครูแนวใI+5  >5$).ยม) 

     5.3.2.3  ความซับซ3อน (ความร-3สึกต5อนวัตกรรมว5$เปPนความร-3ที่ยากที่จะเข3$ใจ 

นําไปใ@3) 

     5.3.2.4  สามารถทดลองใ@3 (ความสามารถในการลองใช3นวัตกรรม) 

     5.3.2.5  สามารถสังเกตไ23  (สามารถสังเกตเห็นผลไ23 มีความชัดเจน) 

       5.3.3  ผ-3)0$ทางความคิดในการตัดสินใจเรียนครูแนวใI+5 (ครอบครัว ญาติ เพื่อน ครู

อาจาร%W  ) 

          5.3.4  การสื่อสารในการตัดสินใจเก่ียวกับครูแนวใI+5 (การสื่อสารระหว5$งบุคคล  การ

สื่อสารภายในชุมชนและภายนอกชุมชน) 

 

ส4วนที่  6  ครูแนวให+4 

 6.1 ครูแนวใI+5 (ความหมายครูแนวให+5 เหตุผลและความจําเปP)ที่ต3องมีครูแนวใI+5 

แนวคิด/หลักการ) 

 6.2  ความแตกต5$งจากครู 4 AB (แนวคิด/หลักการ โครงสร3างหลักสูตร กระบวนการเรียนการ

สอน การวัดผลและการประเมินผล  การบรรจุเข3าทํางาน ทุนการศึกษา) 

 6.3  กระบวนการเรียนการสอนครูแนวให+5 

        6.3.1  หลักสูตรและจํานวนห)5วยกิต (กล&5มวิชาการศึกษาทั่วไป  กล&5มวิชาชีพครู  กล&5+

วิชาฝ̂DประสบการณWวิชาชีพครูและการประยุก4W กล&5มวิชาเลือกเฉพาะด3$)หรือวิชาเอก)  

        6.3.2  การวัดผลและการประเมินผลการเรียนร-3 (การมีส5วนร5วมในชั้นเรียน  การทดสอบ 

การสังเกต  การทดลอง  ความประพฤติและพฤติกรรม) 

 6.4  คุณภาพบัณฑิตครูแนวให+5 ( ด3$)>วามร-3ทักษะวิชา  ด3านคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณครู ด3$)บุคลิกภาพ  ด3$)มาตรฐานวิชาชีพ  ) 

 6.5  วิธีการคัดเลือกครูแนวใI+5 

          6.5.1  คุณลักษณะความเปPนครู (ด3านความร-3 ด3$)คุณธรรมจริยธรรม ด3$)บุคลิกภาพ ) 

         6.5.2  คุณลักษณะทางจิต (รักและศรัทธราในวิชาชีพครู) 
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         6.5.3  คุณสมบัติและความร-3พื้นฐาน (วุฒิการศึกษา  เกรดเฉลี่ย  วิชาที่ใช3ในการทดสอบ  

ความร-3>วามเข3าใจในวิชาชีพครู )  

 

ส4วนที่  7  แนวนโยบายขององค.การที่สนับสนุนต4อการผลิตครูแนวให+4 (วิสัยทัศ)W พันธกิจ

     ขององคWDาร) 

      7.1  งบประมาณขององ>WD$รที่สนับสนุนการเรียนร-3>รูแนวให+5 (ความเหมาะสมของ

งบประมาณ ความพอเพียงของงบประมาณ: ด3$นกิจกรรม ด3$)Dารเรียนรู3และความคิดสร3างสรร>W 

ด3$)การเรียนการสอน) 

      7.2  สถานที่ (จํานวนอาคารเรียนและปฏิบัติการพอเพียง  ความเหมาะสมของสถานที่  

ความกว3$งขวาง ความปลอดภัย  ความพร3อมใช3งานและปฏิบัติการ) 

      7.3  การเรียนการสอน (วิชาการ คุณธรรมและจรรยาบรรณสําหรับครู กิจกรรม การ

เรียนร-3จากชุมชน การศึกษาดูงานนอกสถานที่) 

      7.4  การประชาสัมพันKWและทําความเC3$ใจในหลักสูตรครูแนวใI+5 (โรงเรียน ชุมชน 

เวบไซ2W โบรชัวแผ5)พับ)  

 

ส4วนที่  8  การติดตามการได9งานตามเปRาประสงค.ของการผลิตครูและติดตามคุณภาพการ

     ปฏิบัติงาน 

     8.1  การได3รับการบรรจุงาน (จํานวนบัณฑิตที่ได3บรรจุเC3$ทํางานได3ทันที, ตรงตามวุฒิ

หรือวิชาเอกที่จบการศึกษา) 

     8.2  คุณภาพของบัณฑิต ( การได3รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ   ผลงานวิชาการที่

เผยแพร5และมีประโยชนWต5อวงการศึกษา  ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท3องถิ่น) 

 

ส4วนที่  9  การเสริมสร9างความมั่นใจแก4J*ณฑิตในโครงการผลิตครูแนวให+4 

   9.1  การเสริมสร3$งความร-3 และพัฒนาศักยภาพทางการสอนของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
(การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ  การศึกษาดูงานนอกสถานที่  เวบไซดW>ณะในการแลกเปลี่ยน ) 
      9.2  การรับทราบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู3ของมหาวิทยาลัย (เวบไซดWคณะ C5$วสารวารสาร

คณะ จดหมาย ) 
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ส4วนที่ 10 วัฒนธรรมองค.การ  

    10.1 ค5$).ยม,5วม (การเรียนการสอน การทํางาน งานพิธีขององคWDาร) 
    10.2  กฎระเบียบร5วม (การเรียนการสอน การทํางาน งานพิธีขององ>Wการ) 

    10.3  วัฒนธรรมองคWDาร Cameron 

                          10.3.1  ลักษณะเด5)CององคWDาร (โครงสร3างขององ>Wการ การส5วนร5วมในกิจกรรม 

ผ-3)0$ในอง>WการเปP)แบบอย5$งในการให3>0$ปรึกษา  การช5วยเหลือส5งเสริมและเอื้ออํานวยความ

สะดวก การทํางานเปPนทีม การตัดสินใจที่เปPนการตกลงร5วมกัน) 

                          10.3.2  ภาวะผ-3)0าองคWDาร (การเปPนผ-3ประสานงาน  การควบคุมกํากับ การกล3$

ตัดสินใจและสร3$งสรร>Wสิ่งใหม5_ การปฏิบัติงานในเชิงรุก) 

                          10.3.3  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษ%W(เ)3นความมั่นคงของพนักงาน เน3)การ

ยอมรับคําสั่งเน3นการปฏิบัติงาน เน3นความสัมพันKWตามลําดับข้ัน) 

                          10.3.4 ความร5วมมือการประสานงานภายในองคWD$, (กิจกรรมนักศึกษา  การ

ประชุม สัมมนาวิชาการ ) 

                          10.3.5  กลยุทKWขององคWการ (นโยบาย และกฎระเบียบที่เปPนทางการ การแสดง

ความคิดเห็นได3อย5างเสรี) 

                          10.3.6  เกณฑWชี้วัดความสําเร็จขององ>Wการ (การพัฒนาตนเอง  การเอื้ออาทร ระบบ

การตรวจวอบเชื่อถือไ23  การได3รับการยอมรับจากประชาชน ) 

 

ส4วนที่ 11 บรรยากาศองค.การ 

      11.1  สภาพแวดล9อมการปฏิบัติงานในองค.การ 

                11.1.1  พฤติกรรมของผ-3บริหาร (ห5$งเหิน ม&5งผลงาน ไว3วางใจ  เห็นอกเห็นใจ) 

                11.1.2  พฤติกรรมของผ-3ร5วมงาน (ขาดความร5วมมือ ยึดกฎระเบียบอย5$งเคร5งครัด 

พึงพอใจและภาคภูมิใจในความสําเร็จของงาน ใกล3ชิดสนิทสนม ) 

      11.3  บรรยากาศองค.การจําแนกตามสถานการ-. 

              11.3.1  บรรยากาศการทํางานแบบปกติ (การเรียนการสอนในวันเวลาปกติ ) 

              11.3.2 บรรยากาศการทํางานแบบไม5ปกติ (การดูงานนอกสถานที่  การรับน3องให+5  

การปTจฉิมนิเทศ  การนิเทศงาน  กิจกรรมในวันสําคัญทางมหาวิทยาลัย  การสัมมนาหลักสูตร  การ

สัมมนาเชิงวิชาการ การเปลี่ยนแปลงผ-3บริหาร/แนวนโยบาย) 
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      11.4  จําแนก/EW$แบบของบรรยากาศองค.การ  

                11.4.1  บรรยากาศแบบเป̀2 (มีขวัญ กําลังใจสูง มีความร5วมมือสูง อุปสรรคต่ํา  

ใกล3ชิดสนิทสนมปานกลาง มีความห5$งเหินต่ํา มีความเห็นอกเห็นใจสูง มีความไว3วางใจสูง) 

              11.4.2 บรรยากาศแบบอิสระ (มีขวัญ กําลังใจสูง และมีความใกล3ชิดสนิทสนมสูง 

มีความร5วมมือสูง  อุปสรรคคต่ํา มีความห5$งเหินสูง เน3)ผลงานต่ํา มีความเห็นอกเห็นใจปานกลาง 

และความไว3วางใจปานกลาง) 

              11.4.3 บรรยกาศแบบควบคุม (มีขวัญกําลังใจสูง มีความร5วมมือสูง เ)3)ผลงานสูง 

มีความเห็นอกเห็นใจต่ํา ให3ความไว3วางใจในระดับปานกลาง มีความห5$งเหินสูง อุปสรรคสูง และ

ใกล3ชิดสนิทสนมต่ํา) 

             11.4.4 บรรยากาศแบบสนิทสนม (ขาดความร5วมือสูง อุปสรรคต่ํา ใกล3ชิดสนิท

สนมสูง ขวัญกําลังใจปานกลาง ความเห็นอกเห็นใจสูง ความห5างเห.))3อย เน3)ผลงานต่ํา และใI3

ความไ;3วางใจปานกลาง) 

             11.4.5 บรรยากาศแบบบิดรอุปถัม*W (เน3นที่ผู3)ําจะเปPนผู3ตัดสินใจเปP)ผู3สุดท3าย                  

มีลักษณะเ)3)ผลงานสูง ขาดความร5วมมือสูง มีอุปสรรคต่ํา ใกล3ชิดสนิทสนมต่ํา ขวัญกําลังใจต่ํา ใI3

ความไว3วางใจปานกลาง ห5$งเห.))3อย และมีความเห็นอกเห็นใจสูง) 

            11.4.6 บรรยากาศแบบป̀2 (ขาดความร5วมมือสูง อุปสรรคสูง ใกล3ชิดสนิทสนมปาน

กลาง ขวัญกําลังใจต่ําให3>วามไว3วางใจต่ํา มีความห5$งเหินสูง) 

 

ส4วนที่ 12 ปXญหาอุปสรรคการผลิตครูแนวให+4 

      12.1  ปTญหาด3$)วิธีการคัดเลือกครูแนวใI+5 (คุณลักษณะครูแนวให+5  คุณลักษณะทาง

จิต คุณสมบัติด3$นความร-3และวิชาการพื้นฐาน) 

      12.2  ปTญหาด3$)หลักสูตร (จํานวนหน5วยกิต และโครงสร3$งหลักสูตร) 

      12.3  ปTญหาด3$)การจัดการเรียนการสอน (ความร-3>วามเข3าใจการเรียนการสอน เทค

โนโลยรสารสนเทศ  การสื่อสารและภาษา การวิจัยและพัฒนา) 

      12.4  ปTญหาด3$)การวัดผลประเมินผล (การทดสอบ  การสังเกต การทดลอง ความ

ประพฤติ) 

      12.5  ปTญหาด3$)คุณภาพบัณฑิตครูแนวให+5 (การได3บรรจุงานความสามารถบัณฑิต) 

      12.6  ปTญหาด3$)งบประมาณ (สถานที่ วัสดุอุปกรSW ทุนการศึกษา) 

 

ส4วนที่ 13 89อเสนอแนะ 



ภาคผนวก ข 

'(อมูลจากการสัมภา123 

ตารางที่ ข.1 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

สถานภาพ 

 

ภูมิลําเนา 

จํานวน

สมาชิกใน

ครอบครัว 

 

ตําแหนG5

ทางวิชาการ 

 

วุฒิ

ปริญญา 

 

รายได(ตGเดือน 

(สGวนตัว) 

 

รายได(รวม

(ครอบครัว) 

 

ระยะเวลาที่

ทําการสอน 

1. วันดี หญิง 57 สมรส สกลนคร 5 ผศ. เอก  70,000  100,00 24 

2. ส3งสุข ชาย 41 สมรส สกลนคร 4 - โท 40,000 50,000 10 

3. ประมวล ชาย 40 โสด ปราจีนบุรี 2 ผศ เอก 40,000 30,000 10 

4. สิวาพร หญิง 35 สมรส นครพนม 2  - โท 40,000  160,000  10 

5. สุรศักดิ์ ชาย 59 สมรส ชลบุรี 4 รศ เอก 70,000 100,000 32 

6. วันทนา หญิง 57 สมรส สกลนคร 4 ผศ โท 50,000  60,000 35 

7. โรจนะ ชาย 40 โสด สกลนคร 2 ผศ เอก 50,000 50,000 22 

8. สุภาพร หญิง 57 สมรส กรุงเทพ ฯ 4 ผศ โท 50,000 120,000 24 

9. กัญญารัต"D หญิง 46 สมรส ขอนแก3" 4 ผศ โท 40,000  80,000 16 

10. รัตนะ ชาย 54 สมรส สกลนคร 4 ผศ โท 50,000 70,000 30 

11. อัมพรพิม?D หญิง 34 โสด ขอนแก3" 2  - เอก  40,000  50,000 12 

12. วัลลภา หญิง 57 โสด กรุงเทพ ฯ 2 ผศ เอก 50,000 50,000 33 
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ตารางที่ ข.1(ต32) 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

เพศ 

 

อายุ 

 

ภูมิลําเนา 

 

จํานวนสมาชิก 

ในครอบครัว 

 

อาชีพผู(ปกครอง 

 

ช0N$IO 

 

รายได(ตG<ดือน 

(สGวนตัว) 

 

รายได(.วม

(ครอบครัว) 

13. กันยา หญิง 19  สกลนคร 5 รับราชการครู 1  5,000  70,000 

14. แว3"แกG  หญิง 19  สกลนคร 5 รับราชการครู 1  5,000  50,000 

15. แสงเทียน หญิง 20  สกลนคร 2 รับราชการครู 2  4,000  12,000 

16. อนุรักHD ชาย 21  สกลนคร 4 ทํานา 3  2,400  10,000 

17. ยุพา หญิง 22  สกลนคร 4 รับราชการครู 4  7,000 100,000 

18. นภาพร หญิง 23  สกลนคร 4 ทํานา 5  3,000  10,000 
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ตารางที่ ข.1(ต32) 

 

การศึกษาไทย 

วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แว
3นแ
กG
  

แส
งเ
ทีย
น 

อนุ
รัก
HD 

ยุพ
า 

นภ
าพ
ร 

รวม 

(n=18) 

รGอยละ 

(100.0) 

ครู                      

จํานวนครูขาดในชนบท / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

ความรFGความสามารถในการ

สอนไม3เชี่ยวชาญ 

 / / / /   /   / /    / / / 10 55.56 

คุณธรรมและจรรยาบรรณ

ลดลง 

 / / / /    /  / /  /   / / 10 55.56 

ผ+(ปกครองการตGอสนับสนุน                     

สนุบสนุนการเงินมากขึ้น

ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

สนับสนุนส3(เสริมการ

เรียนรFG 

 / / /   / /     / / /  / / 10 55.56 

ส3(1สริมความคิดสรGางสรร.D        / / /      /  / 5  27.78 

นักศึกษา                     

กระบวนการคิดและ 

สติปSญญาที่ดี 

/ / / / / / / / / /  / /  /    13 72.22 

กลGาแสดงออกมากขึ้น / /  / / /  /  /        / 8  44.44 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

ทัศนะตGอการศึกษาไทยภาพรวม 

วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แว
3นแ
กG
  

แส
งเ
ทีย
น 

อนุ
รัก
HD 

ยุพ
า 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=18)) 

 

ร()ยละ 

(100.0) 

ความหมายครู                     

ตG"แบบในทุก ๆ ดG7นของศิษ8D / / / / / /   /  /  /   / / / 12 66.67 

ถ37ยทอดความรูGแก3ศิษ8D / / / / /  / /  /    / / / / / 13 72.22 

บุพการคนที่สองรองจากบิดามารดา    /  /      /       3 16.67 

คุณลักษณะครูที่ดี                     

ดG7".ุณธรรมจริยธรรม / / / / / / / / / / / / / / / / / / 15 100.0 

ดG7".วามรFG.วามสามารถ / / / / / / / / /   / / / / / / / 13 72.22 

ดG7"บุคลิกภาพ   /   / / / /  / / / /     9 50.0 

มาตรฐานวิชาชีพ/จรรยาบรรณครู                      

รายไดGและค3าตอบแทนครูสูงมากข้ึน / / / / / / / / / / / / / / / /  / 17 94.44 

การพัฒนาตนเองมากขึ้น / / / / /   / / /  /       9 50.0 

มาตรฐานวิชาชีพครูจะสูงขึ้น

เทียบเท3าอาชีพอื่น ๆ ในสังคม 

  /       /      /   3 16.67 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

 

ทัศนะตGอการเข(ามาเรียนครูแนวให*G 

กัน
ยา
 

แว
3"แ
กG
  

แส
งที
ยน
    

อนุ
รั
กHD 

ยุพ
า 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=6) 

 

.(อยละ 

(100.0) 

การรับ.+(ขGาวสารครูแนวให*G         

ผFGปกครอง / / /  /  4 66.67 

ครู/โรงเรียน    /  / 2 33.33 

การจูงใจการเรียนครูแนวให*G         

การใหGทุนการศึกษาระหว37งตลอดหลักสูตร    /  / 2 33.33 

การไดGรับการบรรจุงาน / / / / / / 6 100.0 

#+($Bาความคิดในการตัดสินใจเรียนครูแนวให*G         

ผFGปกครอง / / /  /  4 66.67 

ครู/โรงเรียน    /  / 2 33.33 

อาชีพผู(ปกครอง         

รับราชการครู / / /  /  4 66.67 

ทํานา    /  / 2 33.33 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

ครูแนวให*G 

 

วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แว
3นแ
กG
  

แส
งเ
ทีย
น 

อนุ
รั
กHD 

ยุพ
า 

นภ
าพ
ร 

 

รวม

(n=18) 

 

ร()ยละ 

(100.0) 

ความหมายครูแนวให*G                     

ครูที่มีความรFG.วามสามารถเชี่ยวชาญ

ในการสอน 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

ครูที่มีการฝX,ปฏิบัติและฝX,

ประสบการณDวิชาชีพที่มาก 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

ครูที่มีความคิดสรG7งสรร.D           /     /   2 11.11 

เหตุผลที่จําเปRนที่ต(องมีครูแนวให*G                     

สมรรถนะครูในดGานต37( ๆ ที่ออกสF3

สังคมมีสมรรถนะลดงลงไม3รอบดGาน 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18  100.0 

กระแสโลกาภิวัต"DครูจําเปZนตGองมี

การพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยน

ตัวเองใหGทันต3อการเปลี่ยนแปลงไ#G 

/ /  / /   / /  /  / / / / / / 13 72.22 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

คุณสมบัติ.Gวมของการเข(าเรียนครูแนวให*G ครูแนวให*G  

(ได(รับทุน) 

ครูแนวให*G 

(ไมGได(.0บทุน) 

- ผลการเรียนเฉลี่ย   

- มีความประพฤติดี  / / 

- มีจิตใจม43งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม / / 

- มีความรักศรัทธาในวิชาชีพครู / / 

- มีคุณลักษณะเหมาะสมที่สามารถจะไดGรับการพัฒนาใหGมีศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพไดGตามความตGองการ / / 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

 

ครูแนวให*G 

 วัน
ดี 

ส3ง
สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แส
งเ
ทีย
น 

ปร
ะพั
นOD
 

อนุ
รัก
HD 

ยุ
พา 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=18) 

 

+Gอยละ 

(100.0) 

รูปแบบการจัดการเรียนร+(                     

เรียนรFGดGวยตนเอง / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

เรียนรFGจากการมีส3วนร3วม / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

ความแตกตGางจาก 

หลักสูตร 4 IO  

                    

หลักสูตรและจํานวนห"3วยกิต / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

การเรียนการสอน / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

การออกฝX,ประสบการND

วิชาชีพ 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

การวัดผลประเมินผล  / / / /  / / / / / / / / / / / / 16 88.89 

วิธีการสอน                     

สอนแตกต37งจากหลักสูตร 4 ;]  / / / /  / / / / / / / / / / / / 16 88.89 
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ครูแนวให*G 

 วั
นดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แว
3นแ
กG
  

แส
งเที
ยน
 

อนุ
รัก
HD 

ยุพ
า 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=18) 

 

ร()ยละ 

(100.0) 

กระบวนการเรียนการสอน                     

การบูรณาการเนื้อหาวิชา / / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

การสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

การ.GนควG7งานและการฝX,

ปฏิบัติ 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18 100.0 

คุณลักษณะนักศึกษา 

(ร;G$1 ได(ทุน) 

                    

เ,3( และมีความสามารถ / / / / / / / / / / / / / / / /  / 17 94.44 

มีความกระตือรือรG" / / / / / / / / / / / / / / /   / 16 88.89 

กลGาคิดกลGาแสดงออก  / /  /    /  /        5 27.78 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

 

การสนับสนุนการผลิต 

ครูแนวให*G 

 วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แว
3นแ
กG
  

แส
งเที
ยน
 

อนุ
รัก
HD 

ยุพ
า 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=18) 

 

.(อยละ 

(100.0) 

งบประมาณ                     

ดG7",'จกรรม / / / / / / / / / /         10 55.56 

ดG7",ารเรียนรFG/การเรียน

การสอน 

/ / / /  /  /  / /  / /     10 55.56 

สถานที่                     

ความพอเพียง / / / / / / / /  /         9  50.0 

ความพรGอมใชGงานและ

ปฏิบัติการ 

 / / /  / / / /   /    /   9  50.0 

การประชาสัมพันS3ที่ดี  /  /               2 11.11 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

 

การติดตาม 

วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

 

รวม 

(n=12) 

 

ร(อยละ 

(100.0) 

การได(รับการบรรจุงาน                

ตรงตามวุฒิ/เอกที่จบ / / / / / / / / / / / / 12 100.0 

การสร(างความมั่นใจแกGบัณฑิต                

การเสริมสรG7งความรFGการพัฒนา

นักศึกษา 

/ / / / /       / 7  58.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
277 

ตารางที่ ข.1(ต32)  

วัฒนธรรมองค3การ 

 

 

วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์
 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

อัม
พร
พิม
?D 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา 

แส
งเที
ยน
 

ปร
ะพั
นOD
 

อนุ
รัก
HD 

ยุ
พา 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=18) 

 

.(อยละ 

(100.0) 

ลักษณะเดGนขององค3การ                     

มีความรFG.วามสามารถ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 15  100.0 

ความเปZนผFG"I7 / / / / / / / / / /  /    /  / 13  72.22 

ภาวะผ+(นําองค3การ(ผ+(นําคณะ)                     

การประสานงาน    /               1 5.56 

การควบคุมกํากับ  /  /               2 11.11 

การสรG7งสรรคสิ่งใ%*3  /  /               2 11.11 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

 

 

วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แส
งเ
ทีย
น 

ปร
ะพั
นOD
 

อนุ
รัก
HD 

ยุพ
า 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=18) 

 

ร()ยละ 

(100.0) 

กลยุทธ3องค3การ                     

การแสดงความคิดเห็นไดGเสรี  /  /               2 11.11 

เกณฑ3ชี้วัดความสําเร็จองค3การ                     

การไดGรับการยอมรับจาก

สังคม 

/ / / / / /     /  / / / / / / 13 72.22 

บัณฑิตมีคุณภาพ / / / / / / / / / / / / / / / / / / 15 100.0 

การพัฒนาตนเอง / / / / / /  / / / / /       11 61.11 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

 

บรรยากาศองค3การ 

 

 วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แส
งเที
ยน
 

ปร
ะพั
นOD
 

อนุ
รัก
HD 

ยุพ
า 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=18) 

 

.(อยละ 

(100.0) 

สภาพแวดล(อมการปฏิบัติงาน                     

พฤติกรรมของผู(บริหาร                     

ห37งเหิน / / / / / / / / / / / / / / / / / / 15  100.0 

เห็นอกเห็นใจ/ความสัมพันOD

พ$M"Gอง 

 /  /                         2 11.11 

พฤติกรรมผ+(.Gวมงาน                                    

ขาดความร3วมมือ             / /  / / / / /  / / 9 50.0 

ห37งเหิน / / /  / / / / / / / / / / / / / / 14  77.78 

ใกลGชิดสนิทสนม      /                         1 5.57 

ภูมิใจในความสําเร็จของงาน / /  /                         3 16.67 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

 

IXญหาอุปสรรคการผลิตครู 

 วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แส
งเที
ยน
 

ปร
ะพั
นOD
 

อนุ
รัก
HD 

ยุ
พา 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=18) 

 

.(อยละ 

(100.0) 

1. จํานวนผFG1รียนครูมากขึ้นแC3

สถานศึกษาไม3มีการวางแผนใน

การรองรับ 

 / / / /   /         / / 7 38.89 

2. การขาดความประสานงาน

และการประชุมร3วมปรึกษาอย3าง

เปZนทางการของบุคลการในคณะ 

/ / /  / /  / / / / /  / / / / / 12  66.67 

3. ความห3างเหินบุคลากรภายใน

คณะและการแตกต3างทาง

ความคิดของบุคลกร 

/ / /  / / / / /  / / /  / / / / 15  83.33 

4. การบรรจุงานที่ไม3มีตําแหน3(

แน3นอนในคนที่ไม3ไดGทุน 
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18  100.0 

5. งบประมาณดGานการพัฒนา

ผFGเรียนและสถานที่ไม3เพียงพอ 
     /  /   / / / / /  / / 9 50.0 
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ตารางที่ ข.1(ต32)  

 

ข(อเสนอแนะ 

 

 วัน
ดี 

ส3
(สุ
ข 

ปร
ะม
วล
 

สิว
าพ
ร 

สุร
ศัก
ดิ์ 

วัน
ทน
า 

โร
จน
ะ 

สุภ
าพ
ร 

กัญ
ญ
ารั
ต"D
 

รัต
นะ
 

 อั
มพ
รพิ
ม?D
 

วัล
ลภ
า 

กัน
ยา
 

แส
งเที
ยน
 

ปร
ะพั
นOD
 

อนุ
รัก
HD 

ยุพ
า 

นภ
าพ
ร 

 

รวม 

(n=18) 

 

ร()ยละ 

(100.0) 

1.นโยบายครูแนวใหม3ควรมี

อย3างต3อเนื่องไม3.วรหยุด 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18  100.0 

2.รัฐบาลควรสนับสนุนดGาน

งบประมาณอย37งพอเพียง 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / 18  100.0 

3.หลักสูตรควรสอดคลGองกับ

ผูGเรียนและสภาพบริบทของคณะ 

   /  / / / /       /         / 7 38.89 

4.ครูผFGสอนตGองเ5G7ใจหลักสูตร

เสริมสรG7งกระบวนการเรียนรFGที่

หลากหลาย 

/ / /  /     / /   / /           8 44.44 

5.กิจกรรมการพัฒนาผูGเรียนควร

จะจัดอย37งสอดคลGองกับ

คุณลักษณะครูแนวใหม3ทุกๆดG7" 

 / /  / /  / /     /        / / 9 50.0 

 



ภาคผนวก ค 

 

โครงส"%&งหลักสูตรและจํานวนหน3วยกิต (ค.บ. 5 78) 

ชื่อหลักสูตร        หลักสูตร ครุศาสตร?บัณฑิต ( Bachelor of Education Program) 

ชื่อปริญญา       ครุศาสตร?บัณฑิต  (Bachelor of Education) 

ชื่อย3<        ค.บ. B.Ed. 

1.  จํานวนห13วยกิตรวม  ห13วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม31%อยกว3& 171 ห13วยกิต 

2.  โครงสร%&งของหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตร?บัณฑิต ประกอบด%วยกล=3มชุดวิชาจํานวน 4 กล=3C มีชุดวิชารวมทั้งสิ้น ไC3

1%อยกว3& 35 ชุด ดังน้ี 

 

โครงสร%&งของหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร?บัณฑิต 

กล()มชุดวิชา จํานวนชุดวิชา จํานวนห$)วยกิต 

กล=3มชุดวิชาศึกษาทั่วไป 6 30 

กล=3มวิชาชีพครู 

   -ชุดวิชาการศึกษา 

   -ชุดวิชาการฝN*ประสบการณ?วิชาชีพ 

11 

6 

5 

55 

30 

25 

กล=3มวิชาเฉพาะด%&1 17,(16) * 81,(80*) 

กล=3มชุดวิชาเลือกเสรี 1** 6 

รวม 36, 35* 171,(172***) 

 

แหล)งที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551: 97.  

   *  เฉพาะชุดวิชาเฉพาะด%&1Q&ษาอังกฤษ 

   **  สามารถมีได%มากกว3& 1 ชุดวิชาหรือโครงงาน 

***  สําหรับผ+%ที่ต%องการเรียนภาษาอังกฤษทางวิชาการเพิ่มอีก 1 หน3วยกิต โดยนับหน3วยกิตอยู3ใน

กล=3มชุดวิชาเลือกเสรี 
  

จํานวนหน3วยกิตและการคิดหน3วยกิต เปVนไปตามเกณฑ?มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี

พ.ศ.2542 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย 
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3.  โครงสร%&งชุดวิชา 

      3.1  กลุ3มวิชาศึกษาทั่วไป (Gerneral Education) ชุดวิชาในกลุ3มนี้มี 6 ชุด จํานวน 30 หน3วยกิต 

ผ+%เรียนต%องเรียนครบทุกชุด คือ 

 

โครงสร%&งชุดวิชา 

รหัสวิชา ชุดวิชา ห$)วยกิต 

GEED 101 การสื่อสารด%วยภาษาไทย 5(2-4-3) 

Communication in Thai Language 

GEED102 การสื่อสารด%วยภาษาอังกฤษ 5 (2-4-3) 

Communication in English Language 

GEED 103* การสื่อสารด%วยภาษา…(ภาษาในเอเชีย) 5 (2-4-3) 

Communication in……… Language 

GEED 104 การคิดและการพัฒนาตน 5 (2-4-3) 

Thinking and Personal Growth 

GEED 105 มนุษย?*)บสังคม 5 (2-4-3) 

Human Being and Society 

GEED 106 ชีวิตกับวิทยาศาตร?และเทคโนโลยี 5 (2-4-3) 

Life Through Science and Technology 

 

แหล)งที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551: 98. 

 

 *เลือกเรียน 1 ภาษา จากภาษาต3อไปน้ี คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ป=Y1 ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม 

ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเมียนมา"? ภาษามาเลเซีย 

 3.2  กล=3มชุดวิชาชีพครู (Professional Courses) 

 กลุ3มชุดวิชาชีพครู ประกอบด%วย 2 ชุดวิชา คือ ชุดวิชาการศึกษา และชุดวิชาการ                       

ฝNกประสบการณ?วิชาชีพ ดังน้ีคือ 
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        3.2.1  การศึกษา (Educatiom) ประกอบด%วยชุดวิชา 6 ชุดจํานวนรวม 30 หน3วยกิต 

ผ+%เรียนต%องเรียนครบทุกชุด ดังน้ี 

 

กล=3มชุดวิชาชีพครู 

รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา ห$)วยกิต 

EDUC 101 การพัฒนาการศึกษาและหลักสูตร 

Education and Curriculum Development 

5 (2-4-3) 

EDUC 102 ธรรมชาติของผ+%เรียน 

Nature of The Learner 

5 (2-4-3) 

EDUC 103 การจัดการเรียนร+% 

Management of Learning 

5 (2-4-3) 

EDUC 104 นวัตกรรมแห3งการเรียนร+% 

Learning Innovation 

5 (2-4-3) 

EDUC 105 การพัฒนาความเปVนครู 

Developing the Effective Teacher 

5 (2-4-3) 

EDUC 106 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนร+% 

Research for Learning Development 

5 (2-4-3) 

 

 แหล)งที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551: 99. 

 

      3.2.2  ชุดวิชาการฝN*ประสบการณ?วิชาชีพ (Professional Training) ประกอบด%วยชุดวิชา 

5 ชุด จํานวนรวม 25 ห13วยกิต ผ+%เรียนต%องเรียนครบทุกชุด ดังน้ี 

 

ชุดวิชาการฝN*ประสบการณ?วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา ห$)วยกิต 

PROF 101 การฝN*ปฏิบัติวิชาชีพครู 1 

Practicum 1 

5 

(ไม31%อยกว3& 135 ชม.) 

PROF 102 การฝN*ปฏิบัติวิชาชีพครู 2 

Practicum 2 

5 

(ไม31%อยกว3& 135 ชม.) 

 PROF 103 การฝN*ปฏิบัติวิชาชีพครู 3 5 
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Practicum 3 (ไม31%อยกว3& 135 ชม.) 

PROF 104 การปฏิบัติงานสอนฝN*สถานศึกษา 1 

Internship 1 

5 

(ไม31%อยกว3& 135 ชม.) 

PROF 105 การปฏิบัติงานสอนฝN*สถานศึกษา 2 

Internship 2 

5 

(ไม31%อยกว3& 135 ชม.) 

 

แหล)งที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช,  2551: 99. 

 

 3.3  กล=3มชุดวิชาเฉพาะด%&1 (Specialization) 

 ชุดวิชาเฉพาะด%&1 จัดโปรแกรมการศึกษาเปV1 2 ลักษณะ คือ วิชาเฉพาะด%&นเดี่ยวหรือ

วิชาเอกเดี่ยว ซึ่งเรียนเฉพาะด%&1เพียง 1 สาขาวิชา โดยเรียนอย3&ง1%อย 16 ชุดวิชา จํานว11%อยกว3& 80 

ห13วยกิต และวิชาเฉพาะด%&1ค+3หรือวิชาเอก!+3 ซึ่งเลือกเรียน2 สาขาวิชา สาขาวิชาอย3&ง1%อย 8 ชุดวิชา 

จํานวนไม31%อยกว3& 40 หน3วยกิต ทั้งน้ีสําหรับกล=3มวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการที่บังคับให%เรียนอาจ

คิดอย+3ในโครงสร%&งของกล=3มชุดวิชาเลือกเสรีไD% วิชาเฉพาะด%&1ทั้ง 8 สาขา มีดังน้ี 

  1.  ภาษาไทย (Thai) 

  2.  ภาษาอังกฤษ (English) 

  3.  คณิตศาสต"? (Mathematics) 

  4.  วิทยาศาสต"? (Science) 

  5.  สังคมศึกษา (Social Studies) 

  6.  ศิลปกรรม (Arts) 

 7.  การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) 

 8.  การศึกษาพิเศษ (Special Education) 

 3.4  กล=3มวิชาเลือกเสรี (Electives) 

 ชุดกล=3มวิชาในกล=3มน้ี ผ+%เรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและสนใจโดยเลือกปฏิบัติ

อย3&งใดอย3&งหนี่งต3อไปน้ี 

 - เรียนชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีอย+3แล%วในหลักสูตรของสถาบัน- เสนอโครงการหรือกิจกรรม

การเรียนร+%ในรูปแบบอื่นเปV1รายบุคคลหรือเปV1*ล=3C ใช%เวลาทําโครงการหรือกิจกรรมน้ัน ๆ ไม31%อย

กว3& 45 ชั่วโมง ให%มG!3&เท3&*)6 1 ห13วยกิต 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี  
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 หมวดวิชาเลือกเสรี ม=3งพัฒนาผ+%เรียนให%ร+%และเF%&ใจงานเฉพาะอย3&งซึ่งผ+%เรียนเลือกศึกษาตาม

ความสนใจที่จะเรียนร+% เพื่อเสริมสร%างในการทํางานและมีคุณภาพชีวิต มีทักษะมีเจตคติที่ดี และมี

ความสุขในการทํางาน มีความรับชอบและซื่อสัตย?ที่จะกํากับการเรียนร+%ด%วยตนเอง 

       แนวทางจัดการเรียนร+% 

 ให%เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยสัตบงกชไม3น%อยกว3& 6 หน3วยกิต โดย

ไม3ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล%2 และต%องไม3รายวิชาที่กําหนดให%เรียนโดยไม3นับหน3วยกิตใน

เกณA?การสําเร็จการศึกษาของโปรแกรมวิชาดังน้ี 

 

การปรับปรุงแก?ไขหลักสูตรครู 5 =C 

สาระการปรับปรุงแก?ไขหลักสูตร 

 หลักสูตรครุศาสตร?บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 นี้กําหนดใช%ในป8การศึกษา 2552 

เน่ืองจากหลักสูตรฉบับเดิม คือ ครุศาสตร?บัณฑิต ซึ่งใช%มาตั้งแต3ป8*&รศึกษา 2547 มีลักษณะเปV1ชุด

วิชา ไม3สะดวกต3อการจัดการเรียนการสอน มีจํานวนห13วยกิตรวมมากเกินไป และขาดสาระความร+%

บางเรื่องตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการและของคุรุรวมทั้งสอดคล%องกับความเปลี่ยนแปลง

ของสังคมวิทยาการและเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดในการปรับปรุงดังนี้ 

โครงสร%&งหลักสูตร 

 โครงสร%&งหลักสูตรฉบับปรับปรุง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณA?มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรฉบับเดิม มีความแตกต3&งกันดังน้ี 
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โครงสร%&งหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

 

หมวดวิชาทั่วไป จํานวนห$)วยกิต 

 เ&FGH ศธ. หลักสูตรเดิม หลักสูตรให*) 

1. หมวดวิชาการศึกษา ไม31%อยกว3& 30 ไม31%อยกว3& 30 ไม31%อยกว3& 33 

  1.1 วิชาบังคับ - 30 24 

  1.2  วิชาเฉพาะ - - 9 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 114 135 125 

  2.1  วิชาเฉพาะด%าน -  80  75 

       2.1.1 วิชาบังคับ - 80 64 

       2.1.2  วิชาเลือก -  - 11 

 2.2  วิชาชีพ - 55 50 

    2.2.1  วิชาการศึกษา - 30 30 

    2.2.2  วิชาฝNกประสบการ@?

วิชาชีพ 

-  25  20 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม31%อยกว3& 6  6 6 

รวม ไม31%อยกว3& 150 ไม31%อยกว3& 171 ไม31%อยกว3& 164 

 

 แหล)งที่มา: มหาวิทยาลัยสัตบงกช* ,  2551: 41. 
 



ประวัติผ()เขียน 

 

 

ชื่อ-นามสกุล    นางสาวรุจิเรข โกมินทรชาติ 

 

 

ประวัติการศึกษา   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการพัฒนาสังคม) 

     มหาวิทยาลัยขอนแก@  

 

 

ภูมิลําเนา    576/10 ถนนสกล-นาแก 
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