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บทคัดยอ
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ         

คุรุสภาของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2559  จํานวน 322 คน เคร่ืองมือท่ีใชใน      

การวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และ   

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ การประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐาน

วิชาชีพของคุรุสภาในสวนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาโดยรวมทั้ง 13 ดาน เห็นวานักศึกษามีความรู                

ตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา คาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา            

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คอื ความรูดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองลงมา

ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และความรูดานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา      

สําหรับการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ในสวนของผูใชบัณฑิต 

โดยรวมท้ัง 13 ดาน เห็นวานักศึกษามคีวามรูตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของครุสุภา คาเฉลีย่อยูในระดบัมาก   
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เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และ                

จรรยาบรรณ รองลงมา คอื ความรูดานการปฏิบตักิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวชิาเฉพาะ และดานจติวทิยา

สําหรับครู

คําสําคัญ
  มาตรฐานวิชาชีพ    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

Abstract
  This research was to evaluate knowledge of students in according to professional standards 

of teachers’ performance graduate diploma program in teaching profession, Faculty of Education, 

The Far Eastern University. The group included 322 graduates and graduate users of graduate 

diploma program in teaching profession, 2015 academic year. The research instrument was a 

questionnaire with the set of rating scales of 1-5. The data analysis mean and standard deviation. 

The study concluded that evaluation knowledge of students in according to professional standard 

of teachers’ performance in parts of Graduate standard from covering 13 aspects, had the mean 

score at most level, namely, contents of innovation and information technology education, contents 

of moral and ethics , and contents of the practice teaching in academic respectively. Another part 

is evaluation knowledge of students in according to professional standard of teachers’ performance 

in part of graduate users from covering 13 aspects, had the mean score at most level, namely, 

contents of moral and ethics, contents of the practice teaching in academic, and psychology for 

teachers.

Keywords
  Professional Standards,  Teachers' Performance Graduate Diploma Program in Teaching 

Profession

บทนํา
  การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนามนุษย ซึ่งการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น ปจจัย            

ที่มีอิทธิพลสําคัญที่สุดปจจัยหน่ึง คือ ครู กลาวคือ ครู จะตองมีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษา            

แหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, 4) สําหรับวิชาชีพทางการศึกษา     

เปนวิชาชีพช้ันสูงตองอาศยัความรูความชาํนาญเปนการเฉพาะไมซํา้ซอนกับวิชาชีพอ่ืน   ตลอดจนเปนวิชาชีพ

ทีม่ผีลกระทบตอผูรบับรกิารและสาธารณะชนโดยตรง วชิาชพีทางการศกึษาจงึตองมกีารควบคมุการประกอบ
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วิชาชีพเปนพิเศษ เพราะฉะนั้นผูที่จะเขาสูวิชาชีพจึงตองผานการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติใหมี   

ความรู ความชํานาญเปนระยะเวลายาวนานพอสมควรเพื่อใหสามารถประกอบวิชาชีพไดดวยวิธีการ               

แหงปญญา (Intellectual Method) มอีสิระในการใชวชิาชพีตามมาตรฐานวชิาชพี (Professional Autonomy) 

และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) โดยมีสถาบันวิชาชีพ (Professional Institution) หรือ      

องคกรวิชาชีพ (Professional Organization) เปนแหลงในการสรางสรรคจรรโลงวิชาชีพ นอกจากบทบาท     

ดังกลาวแลว ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษายังมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความกาวหนาของประเทศ       

ดังนี้  1) สรางพลเมืองดีของประเทศ โดยการใหการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทําใหประชาชนเปนพลเมืองตามที่

ประเทศชาติตองการ 2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อสนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

3) สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติจากคนรุนหน่ึงไปอีกรุนหน่ึงใหมีการรักษาความเปนชาติ          

ไวอยางมั่นคงยาวนาน

  ดงันัน้ ขอบงัคบัครุสุภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 จงึไดกาํหนด

คณุลักษณะและคณุภาพท่ีพงึประสงคในการประกอบวิชาชพีทางการศึกษาทีผู่ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา

ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยกําหนด

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาไว 3 ดาน ประกอบดวยมาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพครู 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 

2550, 1) ดังที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวามาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพถือเปนหลักเกณฑสําคัญ    

ในการสรางหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเพ่ือท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ

ทางการศึกษาที่คุรุสภากําหนด  ตลอดจนเจตคติที่ดีที่มีตอวิชาชีพซ่ึงบุคคลใดท่ีตองการประกอบวิชาชีพ    

ทางการศกึษากต็องเปนผูทีม่เีจตคติทีด่แีละมแีรงจูงใจใฝสมัฤทธิท์ีด่ใีนการทีจ่ะเลอืก หรือกําหนดพฤติกรรมและ        

เปาหมายที่ดีซึ่งพฤติกรรมและทัศนคติเปนตัวแปรสําคัญมาก เพราะเปนส่ิงท่ีชวยผลักดันใหนักศึกษามี        

ความมานะพยายาม มีความอดทนที่จะเอาชนะตออุปสรรคเพื่อบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งเอาไว และ

พยายามทําสิง่ตาง ๆ  ใหเหมาะสมตอการศึกษาในมหาวทิยาลยั การจดัการศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติ

สาขาวิชาชีพครู มีวัตถุประสงคในการผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความลุมลึกในศาสตร                  

ของตน ในขณะเดียวกันก็ตองสามารถนําความรูและความสามารถของตนไปประยุกตใชเพื่อการพัฒนาและ

การแกปญหาในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดการศึกษาระดับน้ีจึงตองมีหลักสูตรที่ดียืดหยุนและ   

มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับริบทของวิชาชีพอยูตลอดเวลา

  นอกจากนี ้ ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 มาตรา 81 ยงัไดกาํหนดใหภาครัฐ

ตองจัดการศึกษา การอบรม และการสนับสนุนใหเอกชนเขามาชวยจัดการศึกษา การอบรมใหเกิดความรู         

คูคุณธรรม ตลอดจนจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ เพ่ือปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับ      

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สนับสนุนการคนควาวิจัยใน

ศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและ
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สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมของชาติทําใหมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ             

พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษา

อบรมใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษา         

แหงชาต ิพ.ศ. 2542  ไดกาํหนดแนวทางในการดาํเนนิงานกํากับ ดแูล รกัษา และพฒันาวชิาชพีทางการศึกษา

โดยกําหนดในมาตรา 53 ใหมีองคกรวิชาชีพครูผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษามีฐานะเปน      

องคกรอสิระภายใตการบรหิารของสภาวิชาชพีในกํากับของกระทรวง มอีาํนาจหนาท่ีในการกําหนดมาตราฐาน

วชิาชีพ ออกและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ กาํกับดูแลและการปฏบิตัติามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

รวมท้ังการพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา เพราะฉะนั้นเพื่อใหครู ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการศึกษาของ

ชาติ เปนผูมีความรู ความสามารถ และทักษะอยางสูงในการประกอบวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ        

ประพฤติปฎิบตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชพีจึงมีการตราพระราชบญัญัตสิภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 ใหเปนกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กําหนดใหมีสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเรียกวา คุรุสภา มีอํานาจหนาท่ีกําหนดมาตรฐานวิชาชีพออกและเพิกถอนใบอนุญาต        

ประกอบวิชาชีพ และกาํหนดใหวชิาชีพทางการศึกษาเปนวชิาชีพควบคุม ประกอบดวยวิชาชีพครู วชิาชีพผูบรหิาร     

สถานศึกษา วิชาชีพผูบริหารการศึกษา วิชาชีพควบคุมอ่ืนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหวิชาชีพทาง  

การศึกษาเปนวิชาชีพควบคุมจะเปนหลักประกันและคุมครองใหผูรับบริการทางการศึกษาไดรับการศึกษา

อยางมคีณุภาพรวมทัง้จะเปนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวชิาชพีใหสงูข้ึน (สาํนักงานเลขธกิารคุรสุภา, 2553) 

  โดยจะเหน็ไดจากในปจจบุนัสถานศกึษาตาง ๆ  ตัง้แตระดับประถมศกึษาจนถึงอดุมศึกษาไดดาํเนินการ

ใหผู ที่มีวุฒิทางการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรีและปริญญาสาขาอ่ืนที่มิใช ทางการศึกษาหรือ                

ครุศาสตร/ศกึษาศาสตรทาํหนาท่ีสอนนกัเรียน นสิติ นกัศึกษามาเปนเวลานานพอสมควร และดวยสภาพสงัคม

ที่เปล่ียนไป การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพนั้น ตองพัฒนาองคประกอบทางดานการศึกษาใหเปนไป          

อยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูสอนมีบทบาทสําคัญตอสังคมและความเจริญกาวหนาของประเทศ จึงตอง

อาศัยความรูความชํานาญเปนการเฉพาะ คุรุสภาจึงไดมีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2546 เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาไมวาจะ

ทําหนาท่ีสอนในสถาบันใดหรือระดับใด จําเปนตองมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 44(2) ซึ่งกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม             

ตองมีคุณสมบตัิโดยมีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเทาหรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 

  มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท  โดยทุกหลักสูตรที่เปดทําการจัดการเรียนการสอนไดรับ

การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และไดรับการรับรองจาก        

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 

แลว โดยเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมีคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ      
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ทางดานการศึกษาซึ่งมีประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศมามากกวา 20 ป ที่พรอม   
จะใหความรูดานวิชาชีพครู 
  ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยเห็นวาหลังจากท่ีผูเรียนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต     
สาขาวชิาชีพครูไปแลว  มกีารพัฒนาเพิม่ข้ึนมากนอยเพียงใด ตามสมรรถนะมาตรวิชาชีพของครุสุภาโดยศึกษา
ขอมูลทั้งในสวนเอกสารที่เกี่ยวของและสวนของขอมูลจากบัณฑิตและผูใชบันฑิตเปนสําคัญ ทั้งนี้จะไดนํา        
ผลสรุปท่ีไดไปพัฒนาและปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวชิาชพีครู   
ใหสอดคลองกับตามสมรรถนะมาตรฐานวชิาชีพของคุรสุภาเพ่ือการจัดการศึกษาใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้
ในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
  เพ่ือประเมนิความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวชิาชีพคุรสุภาของหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

วิธีการวิจัย 
  1. ประชากร  
   ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ  
   1.1 บณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูในปการศกึษา  
2559 จํานวน 161 คน
   1.2  ผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ในปการศึกษา 2559 จํานวน 161 คน 
  2. เครื่องที่ใชในการวิจัย 
   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการประเมินความรูของนักศึกษาตาม 
สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา แบงออกเปน 2 ชุด ประกอบดวย 
   2.1 ชุดที่ 1  แบบสอบถามสําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

สาขาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2559
    ตอนที่ 1  การประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
    ตอนที่ 2  ขอเสนอแนะอ่ืน ในการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาเปนแบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaires) 
   2.2 ชดุท่ี 2  แบบสอบถามสาํหรบั ผูใชบณัฑิตท่ีสาํเรจ็การศกึษาหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2559
    ตอนที่ 1  การประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
    ตอนที่ 2  ขอเสนอแนะอ่ืน ในการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาเปนแบบปลายเปด (Open-Ended Questionnaires) 
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  3. การเก็บรวบรวมขอมูล

   คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้

   3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนไปยังผูบริหารกลุมฯ และผูบริหาร

สถานศึกษาเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

   3.2 ผู วิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชสอบถาม โดยขอความรวมมือในการ                  

ตอบแบบสอบถามจากผูใชบณัฑติในสถานศกึษาและบณัฑติหลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีครู

ปการศึกษา 2559

   3.3 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป

  4.   สถิติที่ใชในการวิเคราะห

   การวิเคราะหคาเฉลี่ย บรรยายแบบพรรณนาการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะ

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จะใชการประมาณคา 5 ระดับตามมาตราสวนประมาณคา ไดแก นอยที่สุด     

นอย  ปานกลาง มาก และมากที่สุด โดยกําหนดคาคะแนนเปน 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ จากนั้นนํา      

คะแนนท่ีไดมาหาคะแนนเฉล่ียโดยกาํหนดเกณฑในการแปลผลการประเมินการใหคาคะแนน โดยกําหนดเกณฑ     

ดงัน้ี คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00  หมายถึง  มากทีส่ดุ  คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ   มาก   คะแนนเฉล่ีย 

2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง  1.51 – 2.50 หมายถึง  นอย  และคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง                  

นอยที่สุด

ผลการวิจัย
  ระดับการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาไดดําเนินการ

วิเคราะหและนําเสนอขอมูลตามลําดับขั้น ดังนี้
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ตารางที่ 1 

ระดบัการประเมนิความรูของนกัศกึษาตามสมรรถนะมาตรฐานวชิาชพีของครุสุภาของบณัฑติและผูใชบณัฑติ

ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559

 
  

 S.D.   S.D.  

1.  4.66 0.49 
 

4.51 0.52  

2.  4.65 0.48 
 

4.43 0.56  

3.  4.49 0.51  4.44 0.54  

4.  4.63 0.50 
 

4.53 0.53  

5.  4.52 0.55 
 

4.38 0.56  

6.  4.63 0.49 
 

4.51 0.54  

7.  4.56 0.50 
 

4.45 0.59  

8.  4.72 0.46 
 

4.48 0.55  

9.  4.62 0.49 
 

4.48 0.51  

10.  4.50 0.57 
 

4.44 0.53  

11.    4.69 0.50 
 

4.64 0.48  

12.  4.67 0.48 
 

4.50 0.54  

13. 

 
4.66 0.48 

 
4.60 0.50  

 4.62 0.50  4.49 0.53  
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  จากตารางท่ี 1 พบวาการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 

ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน                   

ในสวนของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูในปการศึกษา 2559       

โดยรวมเห็นวานักศึกษามีความรูตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.62, S.D. 0.50)  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ในการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะ

มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยเรียงลําดับดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับ คือ ความรูดานนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (คาเฉลีย่ 4.72, S.D. 0.46) รองลงมาความรูดานคณุธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ (คาเฉลี่ย 4.69, S.D. 0.50)  และความรูดานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (คาเฉลี่ย 

4.67, S.D. 0.48) 

  สาํหรบัผูใชบณัฑติ ทีส่าํเรจ็การศึกษาหลักสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชพีครใูนปการศึกษา 

2559  โดยรวมเห็นวานักศึกษามีความรูตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.49 , S.D. 0.53)  เมื่อพิจารณารายดานพบวา ในการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะ

มาตรฐานวชิาชพีของครุสุภา โดยเรยีงลาํดับดานทีม่คีาเฉล่ียสูงสุด 3 ลาํดับ คอื ความรูดานคณุธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณ (คาเฉลี่ย 4.64, S.D. 0.48) รองลงมาความรูดานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                 

ในสาขาวิชาเฉพาะ (คาเฉลี่ย 4.60, S.D. 0.50)  และดานจิตวิทยาสําหรับครู (คาเฉลี่ย 4.53, S.D. 0.53)

อภิปรายผลการวิจัย
  บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในปการศึกษา 2559        

มีความตระหนักและใหความสําคัญในในเร่ืองของการประยุกตใชสื่อและประเมินส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร และนําไปประยุกตใชในกระบวนการ     

จัดการเรียนการสอนสงสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยนวัตกรรมเอง เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองได             

ตามศักยภาพอยางเต็มที่และเต็มความสามารถทันตอยุคเหตุการณปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

กาญจนา  คณุานรุกัษ (2543) กลาววา  หลักสตูรเปนโครงการหรือแผนหรือขอกาํหนดอันประกอบดวยหลักการ  

จุดมุงหมายโครงสรางกิจกรรมและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตลอดจนสื่อ-เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนํามาใช            

ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความสามารถโดยสงเสริมใหเกิดเอกกัตบุคคล

พัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเองและรวมถึงลําดับของประสบการณที่จะกอใหเกิดการเรียนรูสะสม              

ที่จะชวยใหผูเรียนรูจักแปลความคิดไปสูการปฏิบัติชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จการเรียนรูดวยตนเอง        

มีชีวิตอยูในสังคมที่ดี รองลงมา คือ ความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไดแก มีการปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดมีาก มจีติสาํนกึสาธารณะ และเสยีสละใหสงัคม มกีารปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

ซึง่สอดคลองกบัจดุมุงหมายของหลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพคร ูมหาวิทยาลัยฟารอสีเทอรน 

(2556) ทีก่ลาวไววา  “การสรางครคูณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตองผานกระบวนการเรียนรูและการปฏิบตั”ิ 

ตามวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการศึกษา มีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) เปนผูที่มีความรูในสาขาวิชาทางการศึกษา 
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มีความสามารถและมีคุณธรรม พรอมที่จะประกอบอาชีพครูไดอยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู 2) เปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรท่ีทําใหผูเรียนเกิด  

ความใฝรู มีคุณธรรม อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  3) เปนผูใฝรู ใฝเรียนและมีคุณลักษณะเปนผูนําทาง

วชิาการ  4) สามารถประยกุตเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาตนและพัฒนางานในหนาท่ีครูไดอยางมปีระสิทธิภาพ และ 

5) เปนผูมคีวามสามารถคดิเปน ทาํเปน แกปญหาเปน มสีมรรถนะตามมาตรฐานความรูวชิาชพีคร ู (มหาวทิยาลัย

ฟารอีสเทอรน, 2556) รองลงมาคือ ความรูดานการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดแกมีการจัดทํา    

แผนการจัดการเรียนรูเพือ่จดุประสงคการสอนท่ีหลากหลาย มคีวามสามารถในการสอน การออกแบบทดสอบ 

การวัดและประเมินผลผูเรียน ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือหาเนื้อหารายละเอียดที่จะนําไปสอน      

ใหผูเรียนเกิดความเขาใจและบรรลุวัตถุประสงคในรายวิชาท่ีไดกําหนดไวซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุมิตร  

คณุานกุร (2533) ทีว่า  กระบวนการพัฒนาหลกัสูตรจะตองประกอบดวยกจิกรรม 5 ประการ คอื  1) การกําหนด

วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองมีจุดมุ งหมายที่แสดงถึงเอกลักษณและ

วตัถุประสงคทีแ่ตกตางกนัออกไป  จดุมุงหมายของหลักสตูรแตละระดับควรสอดคลองและสงเสรมิจุดมุงหมาย

ของการศึกษาในระดบัชาติ  กจิกรรมแรกน้ีเปนความพยายามท่ีจะหาคาํตอบตอคาํถามทีว่า “จะใหการศึกษาไป 

เพ่ืออะไร”  ซึ่งผูพัฒนาหลักสูตรจะตอบคําถามนี้ไดก็ตอเม่ือไดทําการสํารวจและวิจัยขอมูลดานตาง ๆ                 

ทั้งท่ีเก่ียวกับสังคมและผูเรียนมาแลว  2) การเลือกการจัดเน้ือหาและกิจกรรมในข้ันท่ีสองของการพัฒนา 

หลักสูตรคือ การเลอืกสรรวชิาความรูและประสบการณตาง ๆ  ทีค่าดวาจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไปสูจดุมุงหมาย

ที่กําหนดไว  นอกจากนี้ยังตองพิจารณาดวยวาเนื้อหาสาระอะไรควรนําไปสอนกอนหรือหลัง เพ่ือใหผูเรียน

สามารถเรียนรูและพัฒนาไปไดอยางมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด  3) การนําหลักสูตรไปปฏิบัติ หมายถึงการที่ผูบริหาร

สถานศึกษาและผูสอนนาํเอาโครงการของหลกัสตูรท่ีเปนรปูเลมไปปฏิบตัใิหเกดิผล    หวัใจของการนําหลักสตูร

ไปปฏิบัติคือ  การสอนและบุคคลท่ีมีความสําคัญที่สุดในข้ันนี้ คือ ผูสอน 4) การประเมินผลหลักสูตรเปน         

การคนหาคําตอบวา  หลักสูตรสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคหรือไม  มากนอยเพียงไร และอะไร   

เปนสาเหตกุารประเมิน หลักสูตรครอบคลุมไปถงึการพจิารณา  ขัน้ตอนทัง้สามขัน้ คอื การกาํหนดวตัถุประสงค

การเลอืกและการจดัเนือ้หาและกจิกรรมและการนําหลักสูตรไปใชเพ่ือหาขอบกพรอง  5) การปรบัปรงุหลกัสูตร

กระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรมีลักษณะเปนวัฏจักรเร่ิมตนดวยการกําหนดวัตถุประสงคเลือกและ          

จัดเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคลองกับวัตถุประสงค  นําหลักสูตรไปปฏิบัติใหเกิดผลตามที่ตั้งวัตถุประสงคไว 

ประเมินผลหาขอบกพรองของกระบวนการนี้ และนําผลที่ไดไปปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร                

จึงเร่ิมตนดวยกระบวนการ และขั้นตอนเดิมอีก คือ ปรับปรุงวัตถุประสงค  เมื่อวัตถุประสงคเปล่ียนไป  

กระบวนการที่เหลือจะเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองรับกันจนถึงการประเมินผลหลักสูตร และนําเอาขอมูล              

ที่ไดจากการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งเปนวัฏจักรเวียนตอเนื่องกัน สําหรับผูใชบัณฑิตที่สําเร็จ

การศกึษาหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู ในปการศกึษา 2559  มคีวามเหน็วา  จากทีบ่ณัฑติ

ไดรบัการพัฒนาในหลกัสูตรดงักลาวแลวจนสาํเรจ็การศึกษา บณัฑิตมีการพฒันาพฤตกิรรมและมีความม่ันใจ

ในอาชีพครูมากย่ิงข้ึน และสามารถนําเอาความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไปประยุกต            
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ใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม อาทิ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกลูกศิษยและเพ่ือนรวมงาน      

มากขึน้ มจีติสาธารณะและเสียสละใหสงัคมโดยไมหวงัส่ิงตอบแทน ตลอดจนมีการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

(2556) ที่กลาวไววา “การสรางครูคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตองผานกระบวนการเรียนรูและการปฏิบัติ” 

ตามวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการศึกษา รองลงมา คือความรูดานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใน      

สาขาวิชาเฉพาะ ไดแก  มคีวามสามารถในการจดัการเรียนรูในสาขาวชิาเอกมีความสามารถประเมิน ปรับปรุง 

และศึกษาวิจยัเพือ่พฒันาผูเรยีน มคีวามสามารถในการปฏบิตังิานอ่ืนทีไ่ดรบัมอบหมายไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วินัย ไชยวงคญาติ (2555) ไดทําการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบสาระความรู         

สาระการฝกทกัษะ สมรรถนะระหวางกอนเขาศกึษาและหลงัศกึษาของผูเรยีนหลักสตูรประกาศนียบตัรบัณฑติ 

สาขาวิชาชีพครู  และเพื่อวัดระดับเจตคติที่มีตอวิชาชีพครู  สรุปผลการวิจัยไดวาหลังการศึกษากลุมตัวอยาง

มีความรูและสมรรถนะเพิ่มขึ้นในดานการพัฒนาหลักสูตรมากที่สุด ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  สวนมาตรฐานความรูดานภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครูที่มีความแตกตางคาเฉล่ีย   

นอยที่สุดตองปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลองกับ          

แนวคดิของกาญจนา  คณุานุรกัษ (2543) กลาววาหลักสตูรเปนโครงการหรือแผนหรือขอกาํหนดอันประกอบดวย

หลักการ  จุดมุงหมาย  โครงสรางกิจกรรม และวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ในการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนา     

ผูเรียนใหเกิดความรูความสามารถโดยสงเสริมใหเอกกัตบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเองและ      

รวมถึงลําดับของประสบการณที่จะกอใหเกิดการเรียนรูสะสมที่จะชวยใหผู เรียนรู จักแปลความคิด                           

ไปสูการปฏิบัติชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง มีชีวิตอยูในสังคมที่ดี

สรุป
  จากผลการศึกษาสรุปไดวา  การประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ            

ของคุรุสภา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน มีผลการประเมิน          

การพัฒนาอยูในระดับมากที่สุด มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสอดคลองตามสมรรถนะ

มาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภาไดกําหนดไวอยางครบถวน โดยผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําเอาความรู               

ทีไ่ดรบัไปพฒันาการปฏิบตังิานของตนเองใหเกดิประสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ แตกย็งัมบีางสวนทีม่คีวามตองการ

ที่จะไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองในเรื่องตาง ๆ อาทิ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยในชั้นเรียน     

ดานการใชภาษาตางประเทศ เปนตน ดงันัน้ผูวจิยัจงึมขีอเสนอแนะวา  มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัอบรมสมัมนา

เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่เนนการใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและ                

นําสูบทเรียน การอบรมการเขียนงานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู                           

ความเปนเลิศตามความถนัดของผูเรยีนและทกุรายวชิาของหลักสตูรควรเพ่ิมเติมการใชเทคนิคดานภาษา ตางประเทศ

ไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหสามารถกาวออกไป        

ประกอบวิชาชีพครูไดอยางมีประสิทธภิาพสูงสดุ สาํหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไปควรศึกษาปญหา
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และอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินความรูของนักศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา           

และควรติดตามประเมินผลการประเมินเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต       

สาขาวิชาชีพครูใหเหมาะสมและสอดคลองตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาตอไป
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