
การวเิคราะห์หลักสตูรมาตรฐานวชิาชพีครสูงัคมศกึษาของมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่
Standard-based Curriculum Analysis of Teacher Professional 
in Social Studies, Chiang Mai University

ชรินทร์ มั่งคั่ง1

Charin Mangkhang1

บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์สาระความรู้และสมรรถนะวิชาชีพครูในหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบณัฑติองิมาตรฐานวชิาชีพครแูละศกึษาการใชส้มรรถนะวชิาชพีครขูองบณัฑิตสาขาวชิาสงัคมศกึษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาที่สำาเร็จการ
ศกึษาในปกีารศกึษา 2553-2558 จำานวน 15 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบบวเิคราะหร์ายวชิาชพีคร ู
แบบบนัทกึการสนทนากลุม่โดยใช้วธิกีารวิเคราะหเ์นือ้หาผลการวจิยัพบวา่ 1.สาระความรูแ้ละสมรรถนะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครูจะประกอบด้วย มาตรฐานความรู้ 9 มาตรฐาน สาระความรู้ 69 ประเด็น 
และสมรรถนะ 33 ประเด็น 2. บัณฑิตของหลักสูตรสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประยุกต์ใช้
สมรรถนะวชิาชีพครูมากในด้านความเปน็คร ูด้านการบรหิารจดัการในห้องเรยีน ดา้นการวัดและประเมนิ
ผลการศึกษา และดา้นการพัฒนาหลกัสตูร และข้อเสนอแนะควรมกีารพฒันารายวิชาพหวัุฒนธรรมศกึษา 
รายวชิาอาเซยีนศกึษาในโรงเรยีน จิตวทิยาสำาหรบัการศกึษาพเิศษ และการประเมนิผลการศกึษาทางเลอืก 
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Abstract
This research aimed to analyze the learning substances and teaching  

professional competency in bachelor of education program along the professional  
standard, Chiang Mai University. Studying the teaching professional competency  
application of the graduates of the social studies program were employed. The target  
group for the research included 15 graduates finishing the social studies program  
in academic year 2010-2015. Instruments included the courses on teaching  
profession, recording group discussion whose results would be analyzed in term  
of content analysis. The findings revealed that 1) the learning substance and  
competency of the teaching professional persons was composed of 9 knowledge  
standards, 69 learning substances, and 33 competencies, 2) graduates of social  
studies curriculum of Chiang Mai University had teaching professional competency at  
much in the aspects of being teacher, classroom management, educational  
measurement and evaluation and curriculum development. The recommendations  
included there should be the development of the courses on multicultural education,  
ASEAN studies in school, psychology on special education and evaluation in alternative 
education.
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บทนำา
นโยบายการผลติครูของไทยมกีารกำาหนด

และกำากับมาตรฐานวิชาชีพครูโดยคุรุสภา ซึ่ง
มีสถาบันผลิตครูในความรับผิดชอบชอบของ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งภาค
รัฐและเอกชน คณะสงฆ์ ถึง 77 แห่ง ในปี 2553 
มีบุคคลท่ีเข้าเรียนวิชาชีพครูทุกช้ันปี จำานวน 
123,070 คน สำาเร็จการศึกษา 15,466 คน คิด
เป็น ร้อยละ 12.56 และเข้าใหม่ 47,436 คน คิด
เป็น ร้อยละ 38.54 (พิณสุดา สิริรังธศรี, 2557) 
และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่
กฎหมายกำาหนดซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
นั้นจะเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาและส่ง
ผลให้เกิดการยกมาตรฐานอาชีพครูให้เป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง กระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่นักเรียนและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) ด้วย
เหตุผลสำาคัญตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการ
ศึกษาที่เน้นการพัฒนาวิชาชีพครู ซ่ึงจะเป็นหัวใจ
สำาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ 
พร้อมทั้งได้กำาหนดให้มีกฎหมายเป็นการเฉพาะ
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าวิชาชีพครูมีความสำาคัญ 
ดังที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และข้อบังคับ
คุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พ.ศ. 2548 เพื่อยกระดับวิชาชีพครูให้
เปน็วชิาชพีชัน้สงูเปน็ทีย่อมรบัของสงัคมและถอืวา่
เปน็วชิาชพีควบคมุ (สำานกังานเลขาธกิาร ครุสุภา, 
2548) รวมทัง้การประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถาน
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ศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นเป็นวิชาชีพควบคุมซึ่งจะต้องมีระบบ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เพื่อการกำากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการป้องกันผู้ที่
ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นครู ในส่วนของ
การควบคมุการประกอบวชิาชีพนัน้มวีตัถปุระสงค์
สำาคญัคอื คดัสรรผูท้ีมี่ความสามารถ ความเหมาะ
สมทั้งความรู้และคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู สร้าง
ความศรัทธาและความเช่ือมั่นต่อมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพ และคุ้มครองผู้รับบริการว่าจะ
ได้รับการอบรมสอนงานจากครูที่มีสมรรถนะที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันสำานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาได้กำาหนดมาตรฐานวิชาชีพไว้ 
3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การควบคุมการประกอบวิชาชีพครู (สำานักงาน
เลขาธิการครุสภา, 2550) 

แนวคดิเรือ่งสมรรถนะครูมพ้ืีนฐานมาจาก
การมุง่เสรมิสรา้งความสามารถให้ทรพัยากรบคุคล
โดยมีความเชื่อว่าเมื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะ
แล้ว ครูจะใช้ความสามารถที่มีไปผลักดันให้การ
พัฒนาการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายและเป็น
กุญแจสำาคัญในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งสมรรถนะครู (Teachers competency) เป็น
พฤติกรรมสำาคัญที่เกิดจากการบูรณาการความรู้  
(Knowledge) ทักษะ (Ski l l) คุณลักษณะ  
(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ 
(Motivation) ของบคุคล และสง่ผลตอ่ความสำาเรจ็
ในการปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมอือาชีพ 
โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
(2553) ได้กำาหนดสมรรถนะที่เกี่ยวกับงานของ
ขา้ราชการครสูายปฏบิตักิารสอน ซึง่มรีายการตรวจ
สอบคุณภาพประกอบด้วย สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจำาสายงาน ได้แก1่) สมรรถนะหลกั  

(Core competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
คอื (1) การมุง่ผลสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน (2) การ
บริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง (4) การทำางาน
เป็นทีม (5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู 2) สมรรถนะประจำาสายงาน (Functional  
competency) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะคือ  
(1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
(2) การพัฒนาผู้เรียน (3) การบริหารจัดการช้ัน
เรยีน (4) การวิเคราะหส์งัเคราะห์และการวิจยัเพือ่
พฒันาผูเ้รยีน (5) ภาวะผูน้ำาคร ู(6) การสรา้งความ
สมัพนัธแ์ละความรว่มมอืกบัชมุชนเพือ่การจดัการ
เรียนรู้ การกำาหนดสมรรถนะครูให้สอดคล้องกับ
เกณฑม์าตรฐานวิชาชพีจงึเปน็ประโยชนต์อ่สถาบนั
การผลิตครูจะได้มีกรอบแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและสังคม

ผ ล ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร ศึ ก ษ า ตั้ ง แ ต่ ปี
พุทธศักราช 2542 พบว่า ผู้สำาเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะ
ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และขาด
ทักษะความรู้พื้นฐานที่จำาเป็นและผู้เรียนเลือก
เรยีนคณะศกึษาศาสตรเ์ปน็อนัดบัสดุทา้ยเมือ่สอบ
เข้าสาขาอื่นไม่ได้จึงทำาให้ไม่ได้คนเก่งมาเป็นครู 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ซึ่ง
กระบวนการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการ
เรยีนรูก้ค็อื “คร”ู สถานภาพครยูงัคงเปน็ผูท้ีมี่ความ
หมายและพลังอำานาจมากที่สุดในห้องเรียนและ
เป็นผู้ที่มีความสำาคัญต่อคุณภาพการศึกษาทั้งนี้
เพราะคุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
ครู และครูจึงเป็นปัจจัยสำาคัญในระดับโรงเรียนที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด (พฤทธิ์  
ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ, 2549 ; วรากรณ์  
สามโกเศศ และคณะ, 2553 ; พณิสดุา สริริงัธศร,ี  
2557) จากการกำาหนดข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพครูได้ส่งผลต่อการ
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ปรับเปลี่ยนกรอบการผลิตครูท่ีเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน รวมทั้งระบบการผลิตครูจากการผลิต
จำานวน 4 ปีมาสู่ระบบการผลิตครูจำานวน 5 ปี
โดยมีความมุ่งหวังให้ได้ครูที่มีมาตรฐานและนำาไป
สู่การสร้างพลเมืองโลกที่พึงประสงค์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะสถาบัน 
ผู้ผลติครสูงัคมศกึษาจงึต้องมกีารวเิคราะหร์ายวชิา
ในหมวดวชิาชพีครเูพ่ือจะได้นำาผลการวเิคราะหไ์ป
ใช้ในการวางแผนปรับสาระความรู้และสมรรถนะ
ใหไ้ดต้ามขอ้บงัคับคุรสุภาวา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework: TQF) ซึ่งกำาหนดให้หลักสูตรการ
ผลติครเูปน็หลกัสตูรมาตรฐาน (Standard-based 
curriculum) ที่นำาผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
outcomes) มาใช้เป็นแนวทางในออกแบบการ
จัดการเรียน การสอนและการประเมินผลการ
เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่กำาหนดไว้ 6 ด้าน 
คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and moral) 
2) ความรู้ (Knowledge) 3) ทักษะทางปัญญา 
(Cognitive skills) 4) ทกัษะความสมัพันธ์ระหวา่ง
บุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills 
and responsibility) 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical, communication and 
information technology skills) และ 6) ทักษะ
การจัดการเรียนรู้ (Learning management 
skills) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553 ; กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552, 2554 ; ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
และคณะ, 2555) พร้อมทั้งกำาหนดมาตรฐาน
ความรู้ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการคุรุสภากำาหนดหลักสูตรจะต้องมี
สาระความรู้ครบทั้ง 9 มาตรฐาน มีการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่างเรียน และมีการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้
สำาเร็จการศึกษาได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ครูโดยอัตโนมัติ (คณะศึกษาศาสตร์, 2556) งาน
วิจัยในหลายฉบับบ่งชี้ว่าประสบการณ์ภาคสนาม
มีความจำาเป็นสำาหรับการฝึกหัดครูที่จะช่วยเสริม
สร้างให้เป็นนักปฏิบัติที่มีประสิทธิผล (OECD, 
2011) โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้จะ
นำาไปสู่การปรับหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพครูเพื่อ
เสริมสร้างให้บัณฑิตมีความรู้และความสามารถ
ที่จะไปประกอบวิชาชีพครูอย่างเต็มภูมิคุณภาพ 
ครอบคลุมมาตรฐานที่เหมาะสมกับอาชีพชั้นสูง 
สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการผลิตครูและ
การพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศโดยรวม

การผลติและพฒันาครทูัง้ระบบจึงกำาหนด
เป็นยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา
ไทย โดยประกาศจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้
เรยีนเสน้ทางสู่ความสำาเรจ็การปฏริปูการศกึษาใน
ทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) ทีมุ่ง่ให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับครู คือ การพัฒนาครู
ยุคใหม่ให้เป็นผู้เอ้ืออำานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียน
รู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ กระบวนการผลิต 
และพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสม กับการ
เป็นวิชาชีพช้ันสูง สามารถดึงดูดคนเก่งและดีมี
ใจรักมาเป็นครูอย่างต่อเนื่อง มีสภาพวิชาชีพที่
เข้มแข็ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี (สำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศกึษา, 2554) และไดใ้หค้วามสำาคญักบัวชิาชพีครู
เนื่องจากเป็นวิชาชีพทางการศึกษาท่ีมีผลอย่างยิ่ง
ต่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของประเทศให้
มมีาตรฐานสรา้งคนใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ตามนโยบายของรัฐรวมทั้งมีค่านิยมท่ีสอดคล้อง
กบแนวทางในการพัฒนาประเทศสู่สากลในด้าน
ต่างๆ พัฒนาสมาชิกของสังคมให้มีระเบียบวินัย
สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้บรรทัดฐานเดียวกัน 
มคีวามสามคัคแีละเคารพสทิธซิึง่กนัและกนัวชิาชพี
ครจูงึถอืวา่มคีวามสำาคญัย่ิงตอ่การพฒันาประเทศ
ให้ยั่งยืนนอกจากนี้วิชาชีพครูยังเป็นส่วนสำาคัญ
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ของศาสตร์ทางการศึกษาท่ีได้พัฒนาต่อเน่ืองจน
มีลักษณะเป็นวิชาชีพช้ันสูง จะเห็นได้ว่าวิชาชีพ 
เป็นอาชีพให้บริการแก่สาธารณชนที่จะต้องอาศัย
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะไม่ซ้ำาซ้อน
กับวิชาชีพอื่น และมีมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพโดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องฝึกอบรมท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอก่อนที่
จะประกอบวิชาชีพต่างกับอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ต้องทำาให้สำาเร็จโดยมุ่งหวังค่าตอบแทนเพื่อการ
ดำารงชีพเท่านั้น วิชาชีพซึ่งได้รับยกย่องให้เป็น
วิชาชีพชั้นสูงผู้ประกอบวิชาชีพย่อมต้องมีความ
รับผิดชอบที่มีสมรรถนะสูงขึ้นตามมาเพราะมี
ผลกระทบต่อผู้รับบริการและสาธารณชน จึงต้อง
มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นพิเศษ เพื่อ
ให้เกิดความม่ันใจต่อผู้รับบริการและสาธารณชน
โดยผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพ 
ด้วยวิธีการแห่งปัญญา (Intellectual method) 
ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างเพียงพอ (Long 
period of training) มีอิสระในการใช้วิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (Professional autonomy) 
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ (Professional  
ethics) รวมทัง้ตอ้งมสีถาบันวชิาชีพ (Professional 
institution) หรือองค์กรวิชาชีพ (Professional 
organization) เป็นแหล่งกลางในการสร้างสรรค์
จรรโลงวชิาชพีการกำาหนดให้วชิาชีพครเูปน็วชิาชีพ
ควบคุมนับเป็นความก้าวหน้าของวิชาชีพทางการ
ศกึษา และเปน็การยกระดับมาตรฐานวชิาชีพใหส้งู
ขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อผู้รับบริการทางการศึกษาที่
จะไดร้บัการศกึษาอยา่งมคีณุภาพและมมีาตรฐาน
ท่ีสงูขึน้ดว้ยซึง่จะทำาใหว้ชิาชีพครไูด้รบัความเช่ือถอื 
ศรทัธา มีเกียรติ และศกัด์ิศรใีนสงัคม ซึง่มาตรฐาน
วชิาชพีครจูงึใชเ้ปน็ขอ้กำาหนดเกีย่วกบัคุณลกัษณะ
ท่ีมีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การ
จัดการเรียนรู้ และมีความแตกต่างจากลักษณะ
ของการประกอบอาชพีอืน่เพือ่เปน็หลกัเกณฑก์าร
ปฏิบัติงานที่ครูจะนำาไปสู่การพัฒนาตนเอง การ

พัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเด็ก พัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า 
มาตรฐานวิชาชีพครูจะทำาให้ผู้เรียนผู้ปกครอง 
และสังคมมีความเช่ือมั่นต่อการประกอบวิชาชีพ
ครูว่าผู้เรียนจะได้รับการบริการด้านการเรียนการ
สอนอยางมีมาตรฐานและมีคุณภาพ (สำานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548 ; ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 
และคณะ, 2554) 

ดังนั้นการวิเคราะห์หลักสูตรการผลิต
ครูเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพจะ
ช่วยเป็นหลักประกันและคุ้มครองให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษาได้รับประสบการณ์อย่างมีคุณภาพ 
รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพให้สูงขึ้น ซึ่งนับได้ว่าหลักสูตรการผลิตครู
ที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลต่อสังคมและความเจริญ
ก้าวของประเทศ คือ การสร้างพลเมืองดีตามที่
ประเทศชาติต้องการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพือ่สนองตอบการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ และการสบืทอดวฒันธรรมประเพณีอนัดี
งามของชาติ จากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้
มีการรักษาความเป็นชาติไว้อย่างมั่นคงยาวนาน 
การวจิยัในครัง้นีจ้ะชว่ยให้ทราบจดุออ่นและจุดแขง็
ของหลักสูตร สมรรถนะนำาองค์ความรู้ของบัณฑิต
ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูสังคมศึกษาของ
สถาบนัฝา่ยผลติไดน้ำาแนวทางไปใชใ้นการกำาหนด
มาตรฐานความรู้และสมรรถนะของบัณฑิตครูให้
เกิดมาตรฐานสากลและที่เหมาะสมต่อหลักการ
ผลิตครูเชิงพื้นที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อวิ เคราะห์สาระความรู้ และ

สมรรถนะวิชาชีพครูในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิตอิงมาตรฐานวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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2. เพื่อศึกษาการใช้สมรรถนะวิชาชีพครู
ของบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์คำาอธิบาย

รายวิชาและสาระการเรียนรู้หมวดวิชาชีพครู 
จำานวน 17 รายวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้เปิด
สอนในระหว่างปีการศึกษา 2547-2552 ตาม
กรอบมาตรฐานที่คุรุสภากำาหนดเท่านั้น กลุ่มเป้า
หมายของการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 สาระความรู้และสมรรถนะที่ปรากฏใน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำานวน 17 รายวิชา ได้แก่ 
1) การศกึษาและสิง่แวดลอ้มในสังคมโลกาภวิฒัน์ 
2) รายวิชาวิชาชีพครู 3) รายวิชาหลักการและ
ทฤษฎีการศึกษา 4) รายวิชา หลักสูตรและการ
เรียนการสอน 5) รายวิชาแหล่งการเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) รายวิชาศิลปะการสื่อสาร
สำาหรับครู 7) รายวิชาส่ือการเรียนการสอน  
8) รายวิชาการประเมินผลการเรียนรู้ 9) รายวิชา
การศกึษาพเิศษ 10) รายวชิาศลิปวฒันธรรมศกึษา 
11) รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับครู  
12) รายวิชาครูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
13) รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา  
14) รายวิชาครูกับการพัฒนาอาชีพ 15) รายวิชา 
การวิจัยในชั้นเรียน16) รายวิชาการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 1 และ 17) รายวิชาการปฏิบัติงาน
วิชาชีพครู 2 และกลุ่มที่ 2 เป็นบัณฑิตสาขาวิชา
สังคมศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูประจำา
การและได้สำาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑติในระหวา่งปีการศกึษา 2553-2558 
โดยได้จากการสมัครใจเพ่ือเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มจำานวน 15 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้เป็นใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอน
ที่ 1 การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบ
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาหมวดวิชาชีพครู จำานวน 
17 รายวิชา ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่มกับ
บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา และขั้นตอนที่ 3 การ
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความเชื่อถือของการวิจัย  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์เอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย รายวิชาหมวดวิชาชีพครูที่มีสาระ
สำาคัญคือ คือ รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต 
ลักษณะกระบวนวิชา การวัดประเมิน กรณีของ
กระบวนวิชา เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน คำาอธิบาย
กระบวนวิชา วัตถุประสงค์กระบวนวิชา เนื้อหา
กระบวนวิชา การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การ
ประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
การวิเคราะห์เน้ือหาที่ปรากฏในหมวดรายวิชา
ชีพครูเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้ สาระความรู้และ
สมรรถนะวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำาหนด

2. การสนทนากลุม่กบักลุม่เปา้หมายจาก
บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาใน
ระหวา่งปกีารศกึษา 2553-2558 จำานวน 15 คน 
บณัฑติทกุคนสมคัรใจและพร้อมยนิดใีหค้วามรว่ม
มือในการวิจัยโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและ
ถอนตัวจากการสนทนากลุ่มได้ตลอดเวลา ผู้ร่วม
สนทนากลุ่มมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบคำาถามบางคำาถาม
บางเรื่องที่ไม่ต้องการเปิดเผย ข้อมูลที่ได้ไม่มีการ
ระบุชื่อของผู้ร่วมสนทนา บทสนทนาจะเป็นความ
ลับและผู้วิจัยได้ส่งข้อมูลไปให้ผู้ร่วมสนทนาทุก
คนได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนนำา
มาวิเคราะห์ ข้อมูลจะนำาเสนอในลักษณะที่เป็น
ภาพรวมเท่านั้น บทสนทนาและข้อมูลการบันทึก
เสยีงไดม้กีารทำาลายหลงัจากการวิจยัเสรจ็สมบรูณ ์
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3. การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้ และ
สมรรถนะ การสนทนากลุ่มกับบัณฑิตตามกรอบ
เนื้อหาที่กำาหนดคือการนำาสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานคุรุสภาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย 1. 
แบบวิเคราะห์เน้ือหาและแบบบันทึกการสนทนา
กลุ่มเกี่ยวกับสาระและสมรรถนะในหมวดวิชาชีพ
ครู ได้แก่ 1) ภาษาและเทคโนโลยีสำาหรับครู 2) 
การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้ 4) 
จิตวิทยาสำาหรับครู 5) การวัดและประเมินผลการ
ศึกษา 6) การบริหารจัดการในห้องเรียน 7) การ
วิจัยทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และ 9 ความเป็นครู 
และ 2. แนวคำาถามการสนทนากลุ่มของบัณฑิต 
ประกอบด้วยการประยุกต์ใช้สมรรถนะในหมวด
วิชาชีพครูตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
กำาหนด และ3. ผู้วิจัยซึ่งเป็นเคร่ืองมือสำาคัญใน
การรวบรวมขอ้มลู สำาหรบัแบบวเิคราะหข้์อมลูและ
แนวคำาถามการสนทนากลุ่มได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและผู้ใช้บัณฑิตครู 5 คน ประกอบด้วย 
ผู้อำานวยการโรงเรียน 1 คน ครูสังคมศึกษาระดับ
ชำานาญการพิเศษที่เคยมีประสบการณ์ในการเป็น
ครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู 2 คน อาจารย์ที่เชี่ยวชาญการการสอนหมวด
วิชาชีพครูในสถาบันอุดมศึกษา 1 คน 

	 การเก็บรวมข้อมูล

1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พทุธศกัราช 2547) พระราชบัญญตักิารศกึษาคูม่อื
การดำาเนนิงานรบัรองปรญิญาและประกาศนียบัตร
ทางการศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5ปี) และหมวดวิชาชีพ
ครู จำานวน 17 รายวิชาที่เปิดสอนในระหว่างปี
การศึกษา 2547-2552 ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. วิเคราะห์สาระความรู้และสมรรถนะ
ในหลักสูตรสังคมศึกษาตามแบบตารางวิเคราะห์
เนื้อหาตามรายวิชาที่ เปิดสอนเทียบเคียงกับ
มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ คุรุสภากำาหนด

3. บันทึกผลการสนทนากลุ่มเก่ียวกับ
สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำาหนด 
โดยนำาสมรรถนะมาเปน็แนวคำาถามเพือ่ใหบ้ณัฑติ
เสนอสมรรถนะท่ีสำาคัญและสามารถนำาไปใช้
ประโยชน์ได้จริงในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรยีนและจดุออ่น จดุแขง็ของหลกัสูตรการผลติ
ครูที่บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับจากหมวด
วิชาชีพครู กระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์คำาอธิบายรายวิชาและ
สาระการเรียนรู้แล้วเทียบเคียง (Benchmark) 
สู่ประเด็นที่กำาหนดสาระความรู้และสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและ
วิเคราะห์ที่เน้นองค์ประกอบ 3 ประการ คือ มี
ความเป็นระบบ มีสภาพเป็นปรนัย และอิงกรอบ
แนวคิด แล้วนำามากำาหนดประเด็นสำาคัญ (สุภางค์ 
จันทวานิช, 2552) ในส่วนข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่มจากบัณฑิตได้นำามาเชื่อมโยงกับประเด็น
สมรรถนะวิชาชีพครูและจำาแนกให้เห็นสมรรถนะ
ที่บัณฑิตนำาไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการ
สอนโดยการจัดกลุ่มข้อมูลที่เหมือนกันหรือคล้าย
กันมาสนับสนุนเพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
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ในการพรรณนาเกีย่วกบัความสำาคญัและสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถนำาไปใช้ได้
จริงในโรงเรียนเพื่อสะท้อนให้เห็นประโยชน์ของ
หลกัสตูร จดุแขง็และจดุออ่นของหลกัสตูรการผลติ
ครูสังคมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์สาระความรู้หมวด

วิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานที่คุรุสภากำาหนดที่
กำาหนดไว้ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาสังคมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม
กรอบมาตรฐานคุรุสภาประกอบด้วยมาตรฐาน
ความรู้ 9 มาตรฐาน สาระความรู้ 69 ประเด็น 
และสมรรถนะ 33 ประเด็น พบสาระความรูท้ียั่งไม่
ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา คือ สาระ
ความรู้ 4 ประเด็น และสมรรถนะ 6 ประเด็น ดัง
รายการต่อไปน้ี 1) การพัฒนาหลกัสตูร ไมป่รากฏ 
1 ประเด็น คือ สาระความรู้เรื่องมาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงชั้นของหลักสูตร 2) การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาไม่ปรากฏ 1 ประเด็น คือ 
การประเมนิแบบยอ่ยและแบบรวม 3) การบรหิาร
จัดการในห้องเรียนไม่ปรากฏ 1 ประเด็น คือ 
ทฤษฎีและการบรหิารจดัการ และ 4) ความเปน็ครู
ไมป่รากฏความรู ้1 ประเด็นได้แก ่เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูและสมรรถนะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
จำานวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1 รกั เมตตา และปรารถนา
ดีต่อผู้เรียน ข้อ 2 อดทนและรับผิดชอบ และ ข้อ 
6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู

2. บัณฑิตทุกคนได้ใช้สมรรถนะมาก
ในด้านความเป็นครู ด้านการบริหารจัดการใน
ห้องเรียน การวัดและประเมินผลการศึกษา และ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร โดยบัณฑิตมีความเห็น
ว่าจุดแข็งของหลักสูตรคือความเป็นครูที่ดีผ่าน
การบ่มเพาะจากกิจกรรมเสริมความเป็นครู เช่น 
โครงการเสริมความเป็นครูมืออาชีพ โครงการ

พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้ระเบียน
แสดงผลการเรียนรู้ในสมุดกิจกรรม ในขณะที่จุด
อ่อนของหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิต
ให้ข้อมูลสำาคัญ คือ การขาดทักษะเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์บริบทผู้ เรียนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โรงเรียนอยู่ในชุมชนพื้นที่สูงการ
สื่อสารกับนักเรียนชาติพันธุ์มีความยากลำาบากใน
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ไม่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน ขาด
ทักษะการพัฒนาหลักสูตรเชิงพื้นที่ และบัณฑิต
ยังมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนารายวิชา
พหุวัฒนธรรมศึกษา รายวิชาอาเซียนศึกษาใน
โรงเรียน รายวิชาจิตวิทยาสำาหรับการศึกษา
พิเศษ และรายวิชาการประเมินผลการศึกษาทาง
เลือก และสมรรถนะวิชาชีพครูไปการประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนของบัณฑิต ประกอบด้วยสมรรถนะที่ 
นำาไปประยุกต์ใช้ได้มากในโรงเรียน 

อภิปรายผล
การวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ

ครูสังคมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ประเด็นสำาคัญเพื่ออภิปรายผล 2 ประเด็น 

1. ผลการวิเคราะห์สาระความรู้และ
สมรรถนะวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีคุรุ
สภาที่ปรากฏในหลักสูตรประกอบด้วย มาตรฐาน
ความรู้ 9 มาตรฐาน สาระความรู้ 69 ประเด็น 
และสมรรถนะ 33 ประเด็น ซึ่งมีประเด็นที่นำามา
อภิปรายผลมีดังนี้

1.1 สาระการพัฒนาหลักสูตรไม่ปรากฏ
ความรู้เรื่องมาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของ
หลักสูตร ซึ่งเป็นสาระที่มีความสำาคัญสำาหรับ
มาตรฐานวิชาชีพครูสังคมศึกษาเนื่องจากความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการเรียน
การสอนซ่ึงนักการศึกษาเชื่อว่าหลักสูตรคือมวล
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ประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้ เรียนแต่ละคนให้มาก
ที่สุด (บรรพต สุวรรณประเสริฐ, 2544 ; ชรินทร์  
มั่ งคั่ ง ,  2559) และสาระหลักสูตรยังเป็น
ความรู้ที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานของครูในการ
การออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ต้องมีสมรรถนะในการวิเคราะห์
หลักสูตร สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ได้อย่างหลากหลาย สามารถประเมินหลักสูตร
ได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร และมีความ
รู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ  
(Pedagogical content knowledge) เกี่ยวการ
พฒันาหลกัสตูรวชิาเฉพาะสำาหรบัการจดัการเรยีน
รู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก (สำานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2550 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 
2554 ; พรทพิย ์ไชยโส และคณะ, 2558) หลกัสตูร
การผลิตครูจำาเป็นต้องให้ครูมีการกำาหนดจุด
ประสงคก์ารเรยีนเรยีนรู ้สาระการเรยีนรู้ ความคดิ
รวบยอด กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องเป็นแนวเดียวกัน ที่
แสดงให้เห็นความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะ 
ผู้เรียนเมื่อสำาเร็จการศึกษา (ราชบัณฑิตยสภา, 
2558) จากผลการวิจัยของ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 
และคณะ (2554) ได้เห็นสอดคล้องว่าการพัฒนา
หลักสูตรครูยังไม่ปัญหาในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับปานกลาง ข้อมูลได้
สะท้อนให้เห็นว่าหลักสูตรที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต
ยังไม่ได้ส่งเสริมให้ครูสามารถนำาหลักสูตรไปใช้
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาน
ศึกษา ซึ่งความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและมาตรฐาน
ช่วงชั้นที่ไม่เพียงพออาจจะนำาไปสู่ปัญหาด้านการ
จดัการเรยีนการสอนแบบยึดผูเ้รยีนเปน็สำาคัญของ
บัณฑิตที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากมาตรฐานความรู้ในการผลิตครู
นัน้ถูกกำาหนดจากครุสุภาทีผ่กูตดิกบัแนวคดิสากล
มากกว่าการผลิตครูเชิงพื้นที่ มุ่งที่ทฤษฎีมากกว่า

การปฏบิตัจิรงิ เนน้องคค์วามรูม้ากกว่าวิธแีสวงหา
ความรู้ ดังที่ วิจารณ์ พานิช (2555) ได้เสนอ
ว่าการปรับเปล่ียนจุดเน้นของหลักสูตรเพื่อผลิต
ครูจึงต้องมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ที่เข้าถึงแก่นวิชา
ไม่ใช่จดจำาสาระแบบผิวเผิน แต่ต้องรู้แก่นวิชาจน
สามารถเอาไปเชื่อมโยงกับวิชาอื่นได้และเพลิน
เรียนรู้จนหมั่นติดตามความก้าวหน้าของวิชาไม่
หยุดยั้งจะช่วยให้การผลิตครูตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้น 

1.2 สาระการวัดและประเมินผลการ
ศึกษาไม่ปรากฏความรู้เรื่องการประเมินแบบย่อย
และแบบรวมที่ ข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าหลักสูตร
การผลิตครูขาดองค์ความรู้ในการประเมินผลการ
ศึกษา ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ (2554) กำาหนด
เป็นสาระสำาคัญนี้ไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปรญิญาตรสีาขาศกึษาศาสตร ์โดยการประเมนิเพือ่
พฒันาการเรยีนรู ้(Assessment for learning) เปน็
ด้านทักษะทางปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอน
และงานครู การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นการ
ประเมินกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ตามสภาพ
จริงอย่างรอบด้าน เช่น การวินิจฉัยปัญหา การให้
ข้อติชมที่มีคุณภาพ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผูเ้รยีน ซึง่การขาดองคค์วามรูน้ีใ้นหลกัสตูรอาจสง่
ผลตอ่มโนทศัน์ทีค่ลาดเคลือ่นในการประเมนิผลได ้
สอดคล้องกับการศึกษาของ ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 
และคณะ (2554) ทีพ่บวา่ครูสงัคมศกึษามปีญัหา
เก่ียวกับการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและ
ประเมนิผลการศกึษา หลกัการและเทคนคิการวดั
และประเมินผลทางการศึกษา และการประเมิน
ตามสภาพจริง และปัญหาของคุณภาพการศึกษา
นัน้มสีาเหตมุาจากการมรีะบบประเมนิผลทีค่ลาด
เคลือ่น โดยกระบวนการประเมนิระดบัสถานศึกษา
ครูขาดความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ตามสภาพ
ที่เป็นจริงของนักเรียน และยังเป็นกำาแพงสกัดกั้น
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วิธีสอนเชิงสร้างสรรค์ของครู ข้อมูลจากบัณฑิต
ยังให้ข้อมูลว่าการวัดผลและประเมินในโรงเรียน
หลากหลายชาติพันธุ์ไม่สามารถจำาแนกศักยภาพ
ของนักเรียนได้เนื่องจากผู้เรียนมีทักษะและความ
เขา้ใจคลาดเคลือ่นกบัเน้ือหาทีป่รากฏในแบบเรยีน
เพราะสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนไม่มี
ความเชื่อมโยงหรือสัมพันธ์ในสาระที่ต้องการให้ 
ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้

1.3 สาระการบริหารจัดการในห้องเรียน
ไมป่รากฏความรูเ้รือ่งทฤษฎแีละการบรหิารจดัการ 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้กำาหนด
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตครูมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลาก
หลาย ท้ังรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูป
แบบกึง่ทางการ (Non-formal) และรปูแบบไมเ่ปน็
ทางการ (Informal) อย่างสรา้งสรรค์ เนือ่งจากการ
เรยีนรู้มคีวามสำาคัญต่อผูเ้รียนซึง่ไมไ่ด้มเีฉพาะด้าน
สติปญัญาเทา่น้ัน  ยงัมเีรือ่งทางสงัคมและอารมณ์
ควบคู่ไปด้วยพร้อมๆ กัน ผู้สอนต้องพึงตระหนัก
ว่าผู้เรียนยังไม่มีวุฒิภาวะสูงสุดในด้านสังคมและ
อารมณ ์ยังอยูร่ะหวา่งการเรยีนรูพั้ฒนาไปพร้อมๆ 
กับพัฒนาการของร่างกาย ในส่วนพัฒนาการทาง
รา่งกายน้ันกระบวนการเรยีนรูไ้มส่ามารถเขา้ไปยุ่ง
เกีย่วได ้ แต่สามารถเขา้ไปสง่เสรมิพฒันาการด้าน
สงัคมและอารมณไ์ด้โดยผา่นการจดับรรยากาศใน
ห้องเรียน ฉะนั้นบรรยากาศเชิงลบมีผลขัดขวาง
การเรยีนรู ้และบรรยากาศเชิงบวกช่วยสง่เสรมิการ
เรยีนรูเ้พือ่บรรลกุารเปน็ผู้กำากบัดูแลการเรยีนรู้ของ
ตนเองได้  ผู้เรียนจึงต้องได้รับฝึกทักษะการตรวจ
สอบประเมิน และปรบัปรงุกระบวนการการเรยีนรู้
ของตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2556) อยา่งไรก็ตาม
ทิศนา แขมมณี (2557) ได้สำาทับว่าสาเหตุสำาคัญ
ประการหนึ่งที่ทำาให้การสอนยังขาดประสิทธิภาพ
ก็คือครูยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอใน
สาระสำาคัญของทักษะกระบวนการที่สอน โดย

เฉพาะอย่างยิง่ในทกัษะกระบวนการคดิและทกัษะ
กระบวนการทางสังคม ผู้สอนยังขาดความเข้าใจ
ในความหมายและกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ดำาเนินการของทักษะ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่จำาเป็นต่อ
การจดักระบวนการเรียนรูใ้หแ้กผู่เ้รียน ผลสะทอ้น
จากบณัฑติยงัไดข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่การจดัการเรยีน
การสอนในห้องเรียนชาติพันธุ์นั้นมีความอ่อนไหว
และยุง่ยากในการเตรยีมพรอ้มการเรยีนรูเ้นือ่งจาก
สภาวะความยากลำาบากที่ต้องสื่อสารกับนักเรียน
ที่ยังไม่เข้าใจภาษาไทยดีพอจึงส่งให้การจัดการ
เรียนการสอนขาดประสิทธิภาพและไม่บรรลุผล
เท่าที่ควร

1.4 สาระความเป็นครูในสาระความรู้
ที่ไม่ปรากฏความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ครูแลสมรรถนะที่ไม่ปรากฏคือ ข้อ 1 รัก เมตตา 
และปรารถนาดีต่อผู้เรียน ข้อ 2 อดทนและรับ
ผิดชอบ และข้อ 6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได้
ระบุด้านคุณธรรมจริยธรรมสำาหรับครูและจรรยา
บรรณวิชาชีพครูไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 
จะเห็นได้ว่าสาระความรู้ในหลักสูตรการผลิตครู
ยังไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภาซึ่งอาจส่งผลต่อคุณลักษณะไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม ซึ่งในผลการศึกษาของ 
พิณสุดา สิริรังธศรี (2557) ที่พบว่า คุณลักษณะ
ครูที่สังคมพึงได้ในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นผู้ที่
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและเป็นผู้ให้ ใฝ่
ความรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
แบบอย่างทางคุณธรรมและศีลธรรม เช่นเดียว
กับงานวิจัยของทวีศักด์ิ จินดานุรักษ์และคณะ 
(2554) ที่ค้นพบว่าครูสังคมศึกษานั้นควรเป็นผู้ที่
มีคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูที่ดีปลูกฝัง
และเสริมสร้างให้นักเรียนมีความประพฤติดี ส่ง
เสรมินกัเรยีนพฒันาตนเองดว้ยการรูจ้กัคิดและแก้
ปัญหาด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัยแห่ง
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ตน และสามารถดำาเนินชีวิตร่วมกบบุคคลอื่นใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข คุณลักษณะเฉพาะสำาหรับ
ครูสังคมศึกษา ประกอบด้วย การยึดหลักศาสนา 
การยดึหลกัความถูกต้อง การมจิีตสาธารณะ การมี
วนัิยในตนเอง และการดำารงชีวติอย่างพอเพียง แต่
อยา่งไรกต็ามขอ้มลูจากบณัฑติยงัมมีมุมองวา่การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและจัดประสบการณ์
วิชาชีพของสถาบันได้มีส่วนเสริมสร้างความเป็น
ครูได้อย่างดีถึงแม้จะไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร เช่น 
โครงการเสริมความเป็นครูมืออาชีพ โครงการ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีสมุดบันทึก
กิจกรรม (Activities passbook) เปน็หลกัฐานเชิง
ประจักษ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบ
ตามเกณฑ์ทีส่ถาบนักำาหนดและกำาหนดใหก้ารเขา้
ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นเงื่อนไขในการ
มีสิทธิฝึกประสบการวิชาชีพในสถานศึกษา (คณะ
ศึกษาศาสตร์, 2549) 

2. สมรรถนะวิชาชีพครูของบัณฑิตที่
สำาเร็จการศึกษาได้นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้โดย
รวมมาก ซ่ึงผลการสนทนากลุ่มบณัฑิตได้ใหข้อ้มลู
ว่าสมรรถนะการวัดและประเมินผลของบัณฑิต
ได้ใช้ในโรงเรียนเกี่ยวกับวิธีการวัดผลที่เน้นการ
ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบปรนัยเท่านั้น 
ซ่ึงทำาให้ขาดความยืดหยุ่นและการวดัผลไมไ่ด้ตอบ
สนองความแตกต่างของผู้เรียน ขาดโอกาสในการ
แสดงศักยภาพตามสภาพจริง สอดคล้องกับงาน
ศึกษาของ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ศุภณัฏฐ์  
ศศิวุฒิวัฒน์ (2554) ที่ได้เสนอว่าปัญหาของ
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย มีสาเหตุ
มาจากการมรีะบบประเมนิผลทีผ่ดิพลาดในระดับ
สถานศึกษาและขาดมิติสัมพันธ์ของความรู้ที่ใช้ใน
ชีวิตจริงกับผลการเรียนรู้ของนักเรียน และยังเพิ่ม
ภาระต่อครูในการสอนเสริมที่ไร้ประโยชน์ในการ
ดำารงชีวิต ซึ่งมีผลในการผลักครูออกจากนักเรียน 

ส่วนการประเมินมาตรฐานนั้นแม้โดยหลักการจะ
เป็นการวัดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรง แต่ก็มี
ปัญหาคุณภาพของข้อสอบ และไม่มีการเปิดเผย
คะแนนสอบเฉลี่ยของโรงเรียนต่อสาธารณะอย่าง
เปน็ระบบ ระบบการประเมนิทีเ่ปน็อยูจึ่งขาดเชือ่ม
โยงกับการสร้างความรับผิดชอบในการจัดการ
ศึกษาซึ่งเป็นหัวใจในการยกคุณภาพการศึกษาที่
สังคมมุ่งหวัง สำาหรับสรรถนะการพัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตได้สะท้อนว่ามีการนำาไปใช้มากเนื่องจาก
โรงเรียนเน้นให้จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาโดยมุ่งให้ครอบคลุม
ตามมาตรฐานที่ปรากฏในหลักสูตรซึ่งขาดความ
เช่ือมโยงระหว่างสาระแกนกลางกับสาระท้องถิ่น 
สอดคล้องกับงานของ รุ่งนภา นุตรวงศ์ และคณะ 
(2553) ที่ค้นพบว่า กระบวนการจัดทำาหลักสูตร
สถานศึกษานั้นไม่ครบตามขั้นตอน และขั้นตอนที่
สถานศกึษาสว่นใหญไ่มไ่ดด้ำาเนนิการคอืการศกึษา
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และการศึกษากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น นอกจากนี้บัณฑิตยังได้
เสนอจดุออ่นของหลักสตูรการผลติครขูองสถาบนั
ว่า บริบทโรงเรียนในปัจจุบันมีสภาพนักเรียนที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ กาญจนชนก ภทัรวนชิานนัท ์วรพทิย ์ 
มีมาก และประพีร์ อภิชาตสกล (2554) ที่พบว่า 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันมีภาวะการ
แข่งขันสูง จะต้องปรับเปลี่ยนสมรรถนะครูให้มี
การดำาเนินการอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มี
เรียนรู้ตลอดเวลาและสมรรถนะการสื่อสารเพื่อ
การประสานประโยชน์ในสังคมที่มีการเปลี่ยน
ผา่นอยา่งรวดเรว็ มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจึ่งจำาเปน็
ที่จะต้องพัฒนารายวิชาในหลักสูตรการผลิตครู
ให้มีทักษะแห่งอนาคตในการศึกษาเพื่อศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งรายวิชาที่จำาเป็นสำาหรับการผลิตครูมือ
อาชพี คอื การศกึษาพหวุฒันธรรม อาเซยีนศกึษา
ในโรงเรียน จิตวิทยาสำาหรับการศึกษาพิเศษ การ
ศึกษาพหุวัฒนธรรม การศึกษาตลอดชีวิต การ
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ศึกษาสำาหรับผู้สูงวัย การประเมินผลการศึกษา
ทางเลือก (ชรินทร์ มั่งคั่ง, 2553) ทั้งนี้หลักสูตร
สาขาวชิาสงัคมศกึษาของมหาวทิยาลยัเชียงใหมใ่น
ปจัจบุนัไดม้กีารพฒันารายวชิาและกำาหนดรายวชิา
ที่จำาเป็นสำาหรับครูสังคมศึกษาไว้ในโครงสร้าง
ของหลักสูตรได้แก่ การศึกษาพหุวัฒนธรรม และ
อาเซียนศึกษาในโรงเรียน (คณะศึกษาศาสตร์, 
2556) สำาหรบัจดุแขง็ของบัณฑติสาขาสงัคมศกึษา 
คือ ความเป็นครูที่ดี ที่หลักสูตรได้บ่มเพาะผ่าน
กิจกรรมเสริมความเป็นครู และมีสมรรถนะใน
การสร้างความเชื่อมั่นการเห็นคุณค่าในตนและ
ความรูส้กึวา่ตนเองมค่ีาโดยสรา้งโอกาสใหนั้กเรยีน
ประสบความสำาเรจ็การบรหิารจดัการหอ้งเรยีนซ่ึง
กลุ่มเป้าหมายมองว่าเป็นพื้นที่วินิจฉัยคุณค่าทาง
จิตใจของนักเรียนสมรรถนะความเป็นครูจึงเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่ง
เสรมิความเจรญิงอกงามทางสตปิญัญาและกลอ่ม
เกลาจริยธรรมและอุปนิสัยของนักเรียน อย่างไร
ก็ตามหลักสูตรการผลิตครูของมหาวิทยาลัยก็มุ่ง
ผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
กำาหนดและยังไม่สามารถตอบสนองต่อการผลิต
ครูเพื่อปวงชนที่เปิดโอกาสให้บุคคลไร้สัญชาติได้
เข้าถึงสิทธิการเรียนวิชาชีพครูในสังคมไทย ดังนั้น
หลักสตูรการผลติครขูองมหาวทิยาลยัเชียงใหมย่งั
สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำา ไร้สิทธิ ขาดความ
เสมอภาคและเท่าเทยีมในกลุม่พลเมอืงด้อยโอกาส 
พลเมืองที่ไร้รัฐ และเป็นหลักสูตรที่ยังห่างไกลที่
จะบรรลุเป้าหมายในการสร้างความเป็นพลโลก 
ที่พึงประสงค์

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมี 

ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรปรับ
หลักสูตรการผลิตครูสังคมศึกษาตามเกณฑ์สาระ
ความรู้และมาตรฐานให้มีความยืดหยุ่นเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันผลิตครูท่ีมี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์การกำาหนดให้
บัณฑิตมีอัตลักษณ์ที่อิงมาตรฐานและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ เช่น หลักสูตร
การผลิตครูนานาชาติสำาหรับพื้นที่พหุวัฒนธรรม 
หลักสูตรการผลิตครูเพื่อความเป็นเลิศในบริบท
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักสูตร
การผลิตครูพหุวัฒนธรรมระดับการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน เป็นต้น

1.2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรพัฒนา
รายวิชาบังคับในหมวดวิชาชีพครูที่ตอบสนองการ
จัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิเศษ เช่น รายวิชา
การจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนพหุวัฒนธรรม 
ปรัชญาการศึกษาในบริบทความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และภาษาชาติพันธุ์เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ เป็นต้น

1.3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรพัฒนา
หลักสูตรการผลิตครูสังคมศึกษานานาชาติหรือ
เปดิสอนรายวิชาการสอนและวัฒนธรรมศึกษาเปน็
ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้รองรับสำาหรับนักศึกษา
ต่างชาติในระดับปริญญาตรีเพื่อให้ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสร้างความพร้อม
ให้บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีทักษะการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�และวิจัย
ครั้งต่อไป

2.1 ควรทำาการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียว
กับสมรรถนะการสอนของบัณฑิตครู สังคมศึกษา
ของมหาวทิยาลัยเชยีงใหมท่ี่สำาเรจ็หลักสตูรศึกษา
ศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูร 4 ป)ี และหลกัสตูรศกึษา
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 
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2.2 ควรศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอนาคต
ภาพหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
สงัคมศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหมใ่นทศวรรษหนา้

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบอัตลักษณ์
ครูสังคมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

กิตติกรรมประกาศ 
ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนทุนการวิจัย
เรื่องการสังเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐานวิชาชีพ
ครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
ผู้ เขียนได้นำามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเขียน
บทความนี้
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